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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
 
Datum: Torsdag 2018-11-22 
Tid: 18.00 
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal 

Program 
18:00- 18:30 Avtackning ledamöter 
18:30-18:45 Val av ombud till SKL:s Kongressen 2019. 
 

19:00 - Sammanträdet öppnas.  
              Upprop. 
              Tidpunkt för justering; 4 december på kommunledningskontoret. 
              Val av justerare. 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik   

 Ev. allmänhetens fråga    

01 Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten  

02 Val av styrelseledamöter (3) och revisor för Stiftelsen Juvelerare A 
och C Cavalli Holmgrens Rådhusfond 

 

03 Val av styrelseledamöter (3) och revisor för Stiftelsen A och J 
Lundgrens donationsfond 

 

04 Val av styrelseledamöter (3) och revisor i Stiftelsen Signe och Einar 
Karlssons minne 

 

05 Val av styrelseledamöter och revisor i Strömstads kommuns 
Stiftelse för behövande 

 

06 Val av styrelseledamöter och revisor i Strömstads kommuns 
Stiftelse för äldreboende 

 

07 Val av styrelseledamöter och revisor i Stiftelsen Strömstads 
Grundskolas samfond nr 1 

 

08 Val av styrelseledamöter och revisor i stiftelsen Ragnar och Julia 
Stålhanes fond för Pauvres Honteux 

 

09 Val av vänortskommitté  

10 Förordnande av borgerliga vigsel- och registreringsförrättare i 
Strömstads kommun 

 

11 Val av ledamot och ersättare i Fyrbodals kommunalförbunds 
direktion 

 

12 Nominering som ombud enligt Begravningslagen 

13 Årsplan 2019 för sammanträden  och ekonomiprocesser  
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Nr Ärenderubrik 

14 Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2018 

15 Finansiella rapporter 2018 

16 Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 

17  Revidering av policy för uteserveringar i Strömstad 

18 Anmälningsärende 

Ronnie Brorsson 
Ordförande 

Ralf Karlsson 
Kommunsekreterare 



STRÖMSTADS KOMMUN 3 (3) 

Dnr: KS/2018-0292 Kommunfullmäktige 

Ledamöter 
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) 
Peter Dafteryd (C) 
Jörgen Molin (M) 
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande 
Ulf Peter 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) 
Lars Erik Kristiansen (M) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
David Holgersson (KD) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Sundberg (S) 

Kallelse/
föredragningslista 

2018-11-13 

Ersättare 
Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Mikael Nabrink (M) 
Elisabeth Johansson (C) 
Tore Lomgård (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) 
Terry Bergqvist (S) 
Olle Westling (S) 
Petra Hedström (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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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 § 25                                             Dnr: KS/2018-0528 

Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten.  
Jourläkare via video med hjälp av räddningstjänsten  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  

att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Stjernberg har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att 
Räddningstjänsten får ett utökat uppdrag. Räddningstjänsten på Koster (liksom i andra 
delar av Strömstad) bör ges uppdraget att kunna larmas till personer som behöver 
läkarkontakt och saknar egna resurser för att nå läkare via t.ex. videosamtal. Några av de 
som utför uppdrag för räddningstjänsten ges en utbildning för att hantera teknik och 
rutiner för att bistå i kontakten med videoläkaren.  

De bör även ha tillgång till de mediciner som de lagligt får hantera. De legala 
förutsättningarna för medicinhantering bör utredas, t.ex. om det möjligt för videoläkaren 
att digitalt skriva ut recept på t.ex. cortison som i samarbete med jourapotek kan 
administreras av räddningstjänsten.  

Ett sådant utökat uppdrag för räddningstjänsten är inte en ersättning för möjligheter till 
akuta vårdinsatser i Strömstad. Den frågan måste drivas vidare till dess vi fått en 
acceptabel lösning. Men hjälp att nå videoläkare är ett värdefullt komplement för oss 
utanför tätorten.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-11-07 
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Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten. 
 
Jourläkare via video med hjälp av räddningstjänsten 
 
Bakgrund och motivering: 
För några veckor sedan drabbades jag av ett allergianfall av ett slag jag aldrig haft tidigare. 
Via sjuksköterskan på 1177 fick jag det bestämda rådet att jag måste låta en läkare titta på 
de rodnader och utslag som hade uppstått. Klockan var sent på fredagen och jag bor på 
Koster. Att ta mig till närmaste läkarjour i Tanum var inget rimligt alternativ – det skulle 
innebära både dyr transport och trolig fastlandsövernattning. Men gemensamt kom vi fram 
till att ett möjligt alternativ var att kontakta Närhälsans läkare vida video. Jag är datorvan, 
har rätt utrustning och det gick utmärkt att boka en läkartid och träffa läkaren i ett 
videosamtal samma kväll. 
 
MEN – hur gör den som inte har tillgång till dator eller smartphone eller den som inte är van 
att ladda nya appar eller att söka sig fram på nätet? På Koster har vi ju inte heller tillgång till 
sjuksköterska eller vad som brukar kallas first responder / bedömningsbil. 
 
Förslag: 
Jag föreslår att räddningstjänsten får ett utökat uppdrag. Räddningstjänsten på Koster 
(liksom i andra delar av Strömstad) bör ges uppdraget att kunna larmas till personer som 
behöver läkarkontakt och saknar egna resurser för att nå läkare via t.ex. videosamtal. Några 
av de som utför uppdrag för räddningstjänsten ges en utbildning för att hantera teknik och 
rutiner för att bistå i kontakten med videoläkaren.  
 
De bör även ha tillgång till de mediciner som de lagligt får hantera. De legala 
förutsättningarna för medicinhantering bör utredas, t.ex. om det möjligt för videoläkaren att 
digitalt skriva ut recept på t.ex. cortison som i samarbete med jourapotek kan administreras 
av räddningstjänsten. 
 
Ett sådant utökat uppdrag för räddningstjänsten är inte en ersättning för möjligheter till 
akuta vårdinsatser i Strömstad. Den frågan måste drivas vidare till dess vi fått en acceptabel 
lösning. Men hjälp att nå videoläkare är ett värdefullt komplement för oss utanför tätorten. 
 
Sydkoster i november 2018 
 
Torbjörn Stjernberg 
Lindås 5 
452 05 Sydkoster 
Epost: torbjorn.stjernberg@gmail.com 
Tel.: 070 836 94 64 

mailto:torbjorn.stjernberg@gmail.com
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
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KF § 26                                             Dnr: KS/ 2018-0530 

Val av styrelseledamöter (3) och revisor för Stiftelsen Juvelerare A 
och C Cavalli Holmgrens Rådhusfond 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut 

att för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet samt 
ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen Juvelerare A och C Cavalli Holmgrens 
Rådhusfond. 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter (3) och revisor för Stiftelsen 
Juvelerare A och C Cavalli Holmgrens Rådhusfond. 
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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 §  27                                             Dnr: KS/2018-0530 

Val av styrelseledamöter (3) och revisor för Stiftelsen A och J 
Lundgrens donationsfond 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut 

att  för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet samt 
ekonomichefen som styrelseledamöter för Stiftelsen A och J Lundgrens donationsfond 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter (3) och revisor för Stiftelsen A och J 
Lundgrens donationsfond 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 
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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 §  28                                             Dnr: KS/2018-0530 

Val av styrelseledamöter (3) och revisor i Stiftelsen Signe och Einar 
Karlssons minne 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut 

att för perioden 2019-2022 utse kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet samt 
ekonomichefen som styrelseledamöter i Stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter (3) och revisor i Stiftelsen Signe och 
Einar Karlssons minne 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 
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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 §  29                                             Dnr: KS/2018-0530 

Val av styrelseledamöter och revisor i Strömstads kommuns Stiftelse 
för behövande 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut 

att för perioden 2019-2022 utse socialnämndens ordförande samt förvaltningschef 
socialnämnden som styrelseledamöter för Strömstads kommuns Stiftelse för behövande. 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter och revisor i Strömstads kommuns 
Stiftelse för behövande 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 
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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 §  30                                             Dnr: KS/2018-0530 

Val av styrelseledamöter och revisor i Strömstads kommuns Stiftelse 
för äldreboende 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut 

att för perioden 2019-2022 utse socialnämndens ordförande samt förvaltningschef 
socialnämnden som styrelseledamöter för Strömstads kommuns Stiftelse för 
äldreboende. 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter och revisor i Strömstads kommuns 
Stiftelse för äldreboende. 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 
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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 § 31                                              Dnr: KS/2018-0530 

Val av styrelseledamöter och revisor i Stiftelsen Strömstads 
Grundskolas samfond nr 1 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut 

att för perioden 2019-2022 utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen som styrelseledamöter i Stiftelsen 
Strömstads Grundskolas samfond nr 1. 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter och revisor i Stiftelsen Strömstads 
Grundskolas samfond nr 1 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 
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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 § 32                                              Dnr: KS/2018-0530 

Val av styrelseledamöter och revisor i stiftelsen Ragnar och Julia 
Stålhanes fond för Pauvres Honteux 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut 

att för perioden 2019-2022 utse socialnämndens ordförande samt förvaltningschef 
socialnämnden som styrelseledamöter i stiftelsen Ragnar och Julia Stålhanes fond för 
Pauvres Honteux. 

att för samma period utse ordförande i revisionen till ordinarie revisor och vice 
ordförande i revisionen som ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse styrelseledamöter och revisor i stiftelsen Ragnar och 
Julia Stålhanes fond för Pauvres Honteux 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 
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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 § 33                                              Dnr: KS/2018-0530 

Val av vänortskommitté 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut 

att för perioden 2019-2022 utse kommunfullmäktiges presidium som ledamöter i 
vänortskommittén  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter till vänortskommitté 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 
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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 § 34                                              Dnr: KS/2018-0530 

Förordnande av borgerliga vigsel- och registreringsförrättare i 
Strömstads kommun 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut 

att för perioden 2019-2022 förorda Joar Alvdal, Sandra Andersson, Margareta 
Fredriksson, Ingemar Edvardsson, Åsa Torstensson, Sven Moosberg, Helen Andersson 
Novela, Birgitta Laugmo, Oscar Russberg, Anette Andersson, Rolf Pettersson, Peter  
Dafteryd, Johanna Ekerot, samt Eva Carlowitz Borg som borgerliga vigsel- och 
registreringsförrättare i Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att förorda borgerliga vigsel- och registreringsförrättare i 
Strömstads kommun. 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 
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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 § 36                                              Dnr: KS/2018-0530 

Nominering som ombud enligt Begravningslagen 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut 

att för perioden 2019-2022 nominera Elisabet Johansson (C) till ombud enligt 
Begravningslagen. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har att nominera ombud enligt Begravningslagen. 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 
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Kallelse/ärendelista 13 (20) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2018-11-22 KS/ 2018-0291 

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 § 36 Dnr: KS/2018-0530 

Nominering som ombud enligt Begravningslagen 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige beslut 

att för perioden 2019-2022 nominera Elisabet Johansson (C) till ombud 
enligt Begravningslagen. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har att nominera ombud enligt Begravningslagen. 

Beslutsunderlag  
Protokoll valberedningen 2018-11-09 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-11-22 KS/ 2018-0291 
   
    

 

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/2018-0471 

Årsplan 2019 för sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019: 14 februari, 28 
mars, 25 april, 18 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december 

Sammanfattning av ärendet 
Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden bör fastställas i 
god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina sammanträdestider därefter. 
Ärenden som hör till de kommunövergripande ekonomiprocesserna bör vara styrande 
för kommunfullmäktiges sammanträdes-tider, i syfte att möjliggöra förvaltningarnas och 
nämndernas beredning till kommunstyrelsen.  
Det är angeläget att allt underlag från förvaltningarna, som innehåller resultat-
prognoser och budgetberedning, är nämndbehandlat innan det inkommer till 
kommunstyrelsen för fortsatt beredning och sammanställning. Vad gäller övriga ärenden 
ska anvisningar från administrativa avdelningen följas. För att ge utrymme för dialog 
mellan kommunstyrelsen och nämnder/bolag avsätts tid för samråd. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-31 §116 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 §157 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-10-16 
Årsplan 2019 för Sammanträden och ekonomiprocesser 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (21) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-31 KS/2018-0440 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS§ 116 
KSAU § 157                                            Dnr: KS/2018-0471 

Årsplan 2019 för sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens beslut  

att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt Årsplan 2019 för sammanträden och 
ekonomiprocesser  

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019: 30 januari, 13 
mars, 10 april, 29 maj, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november 

att fastställa tider för samråd enligt Årsplan 2019 

att fastställa sammanträdestider och inlämningstider för ekonomiprocessens delar, 
årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 
nämnderna enligt Årsplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019: 14 februari, 
28 mars, 25 april, 18 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december 

Sammanfattning av ärendet 
Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden bör 
fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina 
sammanträdestider därefter. Ärenden som hör till de kommunövergripande 
ekonomiprocesserna bör vara styrande för kommunfullmäktiges sammanträdes-
tider, i syfte att möjliggöra förvaltningarnas och nämndernas beredning till 
kommunstyrelsen.  
Det är angeläget att allt underlag från förvaltningarna, som innehåller resultat-
prognoser och budgetberedning, är nämndbehandlat innan det inkommer till 
kommunstyrelsen för fortsatt beredning och sammanställning. Vad gäller övriga 
ärenden ska anvisningar från administrativa avdelningen följas. För att ge utrymme 
för dialog mellan kommunstyrelsen och nämnder/bolag avsätts tid för samråd. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-10-16 
Årsplan 2019 för Sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt Årsplan 2019 för sammanträden och 
ekonomiprocesser  

 

 

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


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (21) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-31 KS/2018-0440 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019: 30 januari, 13 
mars, 10 april, 29 maj, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november. 

att fastställa tider för samråd enligt Årsplan 2019 

att fastställa sammanträdestider och inlämningstider för ekonomiprocessens delar, 
årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 
nämnderna enligt Årsplan 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019: 14 februari, 
28 mars, 25 april, 18 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Samtliga nämnders diarium 
Samtliga kommunala bolag 
Diana Johansson, redovisningsansvarig 
Carsten Sörlie, ekonomichef 
 
 
 
 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-24 KS/ 2018-0142 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 157                                            Dnr: KS/2018-0471 

Årsplan 2019 för sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt Årsplan 2019 för sammanträden och 
ekonomiprocesser  

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019: 30 januari, 13 
mars, 10 april, 29 maj, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november 

att fastställa tider för samråd enligt Årsplan 2019 

att fastställa sammanträdestider och inlämningstider för ekonomiprocessens delar, 
årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 
nämnderna enligt Årsplan 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019: 14 februari, 
28 mars, 25 april, 18 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december 

Sammanfattning av ärendet 
Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden bör 
fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina 
sammanträdestider därefter. Ärenden som hör till de kommunövergripande 
ekonomiprocesserna bör vara styrande för kommunfullmäktiges sammanträdes-
tider, i syfte att möjliggöra förvaltningarnas och nämndernas beredning till 
kommunstyrelsen.  
Det är angeläget att allt underlag från förvaltningarna, som innehåller resultat-
prognoser och budgetberedning, är nämndbehandlat innan det inkommer till 
kommunstyrelsen för fortsatt beredning och sammanställning. Vad gäller övriga 
ärenden ska anvisningar från administrativa avdelningen följas. För att ge utrymme 
för dialog mellan kommunstyrelsen och nämnder/bolag avsätts tid för samråd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-10-16 
Årsplan 2019 för Sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt Årsplan 2019 för sammanträden och 
ekonomiprocesser  

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019: 30 januari, 13 
mars, 10 april, 29 maj, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november 

 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-24 KS/ 2018-0142 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

att fastställa tider för samråd enligt Årsplan 2019 

att fastställa sammanträdestider och inlämningstider för ekonomiprocessens delar, 
årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 
nämnderna enligt Årsplan 2019 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019: 14 februari, 
28 mars, 25 april, 18 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2018-10-16 Dnr: KS/2018-0471
KS - Ekonomiavdelning
Diana Johansson, 0526-191 39

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

Årsplan 2019 för sammanträden  och ekonomiprocesser

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt bifogad Årsplan 2019 för sammanträden 
och ekonomiprocesser 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019: 30 januari, 
13 mars, 10 april, 29 maj, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november

att fastställa tider för samråd enligt bifogad Årsplan 2019

att fastställa sammanträdestider och inlämningstider för ekonomiprocessens 
delar, årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 
nämnderna enligt bifogad Årsplan 2019

att föreslå kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019: 14 
februari, 28 mars, 25 april, 18 juni, 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 
december

Ärendet
Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden 
bör fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina 
sammanträdestider därefter. Ärenden som hör till de 
kommunövergripande ekonomiprocesserna bör vara styrande för 
kommunfullmäktiges sammanträdestider, i syfte att möjliggöra 
förvaltningarnas och nämndernas beredning till kommunstyrelsen. Det är 
angeläget att allt underlag från förvaltningarna, som innehåller 
resultatprognoser och budgetberedning, är nämndbehandlat innan det 
inkommer till kommunstyrelsen för fortsatt beredning och 
sammanställning. Vad gäller övriga ärenden ska anvisningar från 

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2018-10-16 Dnr: KS/2018-0471
KS - Ekonomiavdelning

administrativa avdelningen följas. För att ge utrymme för dialog mellan 
kommunstyrelsen och nämnder/bolag avsätts tid för samråd.

Beslutsunderlag
Årsplan 2019 för Sammanträden och ekonomiprocesser

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

 
Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-19202
Carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Nämnder
Dotterbolag
Diana Johansson, redovisningsansvarig
Carsten Sörlie, ekonomichef



ÅRSPLAN SAMMANTRÄDEN 2019  Sida 1 av 2     

jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec
Sammanträden
Ekonomisk beredning
Samråd bokslut/budget, not 1 5-6/3 14/5 24-25/9
Övriga samråd, not 2 27/3 10,17/4 14,21,28/8 13,27/11
KSAu sammanträden, not 3 9,16,23,30 13,20,27 6,13,27 3,10,17, 8,15,29 5,12 14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23 6,13,27 4,11

ÅR-18 DR Q1 M&B-20

Kommunstyrelsen sammanträden, not 4 30/1 13/3 10/4 29/5 28/8 25/9 30/10 27/11

Kommunfullmäktige sammanträden, not 5 14/2 28/3 25/4 18/6 19/9 24/10 21/11 12/12
Kommunfullmäktiges presidium, not 6 4/2 18/3 15/4 3/6 2/9 14/10 11/11 2/12

Not 1: Nämndssamråd kring bokslut/budget, se nedan
            Mars: Årsredovisning-17. Maj: Delårsrapport mars o budgetupptakt. Sept: Delårsrapport augusti och budgetberedning inför 2020.
Not 2: Nämndssamråd kring aktuella verksamhetsfrågor
Not 3: KSAU sammanträden
             Fetstil svart= ord beslutsärenden. Rött= övr ärenden, info/rapport, strategi (ekonomi, näringsliv etc). 
Not 4: KS sammanträden 1300-1700. 

Not 5: KF sammanträden 1800--
Not 6: KF presidium sammanträden 1500-1630

Budgetdialog Boksluts/budgetsamråd Övriga samråd
14-maj 5/3 , 24/9 17/4, 21/8

En dag med gemensam budgetdialog, med närvaro av: 0830-1030 Socialnämnden Stdbyggen, Stdlokaler, StaNet, Badanstalten
KSAU, nämndspresidier/-au 1045-1200 Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefer, ekonomer, personalsekreterare, 1300-1500 Tekniska nämnden, skattefin + tax 27/3 , 21/8 , 13/11
kommunchef, ekonomichef, personalchef 1530-1630 Strömstadslokaler 1300-1500 Socialnämnden

1630-1700 Budgetberedning, Ksau 1530-1630 Kommunstyrelsen 

6/3 , 25/9 10/4 , 17/4, 28/8 , 27/11
0830-1015 Barn- o utbildningsnämnden 0830-1015 Barn- o utbildningsnämnden
1030-1200 Miljö- och byggnämnden 1030-1200 MBN, TN, Strömstadslokaler 



ÅRSPLAN SAMMANTRÄDEN 2019  Sida 2 av 2     

2019 jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec
Ekonomiprocesser, kommunövergripande
Bokslut/årsredovisning
Mallar och anvisningar klara 15/11
Texter till förvaltningsberättelsen till EK 9/1
Definitiv stängning bokslut 16/1
Förv. underlag till bokslutskommuniké 23/1
Specifikationer till EK senast 13/2
Pol behandlad vsh-ber till EK senast 1/3 14:e
Samråd bokslut/budget, se not 1 5-6/3
Bokslut/ÅR i KSAu 27/3
Bokslut/ÅR i KS 10/4
Bokslut/ÅR i KF 25/4

Delårsrapport/prognos
Pol behandlad rapport till EK 19/4 20/9
Beredning KSAu 15/5 16/10
Samråd bokslut/budget, se not 1 14/5
Beslut i KS + direktjustering av protokoll 29/5 30/10

Beslut i KF 18/6 21/11

Mål & Budget 2019-2022
Planeringsförutsättningar o mallar klara 7/4
Samråd bokslut/budget, se not 1 14/5
Inlämn pol beh budgetskrivelser till EK 13/9
Samråd bokslut/budget, se not 1 24-25/9
Beslut nämndsramar drift/investering 2/10
Förslag nämndsramar/finansiering KSAu 2/10
Inlämn nämndsunderlag Mål&Budget 14/10
Förslag Mål&Budget i KSAu 23/10
Beslut Mål&Budget i KS 30/10
Beslut Mål&Budget i KF 21/11

Beslut Vsh-plan & Internbudget nämnd dec
Inlämningsdatum nämndsmaterial 1/3 19/4 13+20/9 14/10



 

 Kallelse/ärendelista 15 (20) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-11-22 KS/ 2018-0291 
   
    

 

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 § 38                                             Dnr: KS/2018-0212 

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att delårsrapport för augusti 2018 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive helårsprognos 
samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 
Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 43,8 mnkr, att jämföra med budget 
på 7,2 mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 22,9 mnkr, att jämföra med 
budget på 15,0 mnkr.  
Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 54,4 mnkr och årsprognosen 
till 30,9 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 21,3 mnkr.  
Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 451,8 mnkr har hittills använts 150,4 
mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 345,4 mnkr, varav 144,3 
mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 
Helårsprognosen redovisar en liten budgetavvikelse inom nämndverksamheten på -0,2 
mnkr mot budget vilket har förbättrats sedan mars som då var minus 1,4 mnkr. Det är 
Socialnämnden som beräknar ett underskott på -3,0 mnkr. 
Övriga nämnder små avvikelser som visas härrör sig från effektiviseringar vid 
pensionsavgångar som finns med i budgetförslag 2019 men får delårseffekt redan 2018. 
Kommunens befolkning ökar stadigt och har så gjort under de senaste åren. 
Invånarantalet uppgick till 13 271 individer per sista juli 2018. Trots en 
befolkningsökning så förväntas inte kommunen uppnå SCBs befolkningsprognos som 
stadgar 13 826 personer per siste december 2018. 
Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket.  
Uppföljningen av fullmäktiges mål (se bilaga 2) visar att 58% (8 av 14) av de långsiktiga 
målen bedöms bli helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att 21% (3) av målen inte 
blir uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 21% (3) av målen. Bedömningen 
av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits till respektive mål, 
dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje långsiktigt mål. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-31 §117 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 §158 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-10-05 
Delårsrapport augusti 2018 

 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 14



               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (21) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-31 KS/2018-0440 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS§ 117 
KSAU § 158                                            Dnr: KS/2018-0212 

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att delårsrapport för augusti 2018 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef föredrar ärendet på kommunstyrelsen. 
Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive 
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 43,8 mnkr, att jämföra med 
budget på 7,2 mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 22,9 mnkr, att jämföra 
med budget på 15,0 mnkr.  

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 54,4 mnkr och 
årsprognosen till 30,9 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 21,3 mnkr.  

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 451,8 mnkr har hittills använts 
150,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 345,4 mnkr, 
varav 144,3 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 

Helårsprognosen redovisar en liten budgetavvikelse inom nämndverksamheten på -
0,2 mnkr mot budget vilket har förbättrats sedan mars som då var minus 1,4 mnkr. 
Det är Socialnämnden som beräknar ett underskott på -3,0 mnkr. 

Övriga nämnder små avvikelser som visas härrör sig från effektiviseringar vid 
pensionsavgångar som finns med i budgetförslag 2019 men får delårseffekt redan 
2018. 

Kommunens befolkning ökar stadigt och har så gjort under de senaste åren. 
Invånarantalet uppgick till 13 271 individer per sista juli 2018. Trots en 
befolkningsökning så förväntas inte kommunen uppnå SCBs befolkningsprognos som 
stadgar 13 826 personer per siste december 2018. 

Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket.  

Uppföljningen av fullmäktiges mål (se bilaga 2) visar att 58% (8 av 14) av de 
långsiktiga målen bedöms bli helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att 21% (3) av 
målen inte blir uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 21% (3) av målen. 
Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits till 
respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje långsiktigt 
mål. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-10-05 
Delårsrapport augusti 2018 

 

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


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (21) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-31 KS/2018-0440 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att delårsrapport för augusti 2018 godkänns 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-24 KS/ 2018-0142 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 158                                            Dnr: KS/2018-0212 

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att delårsrapport för augusti 2018 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef föredrar ärendet i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

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

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 43,8 mnkr, att jämföra med 
budget på 7,2 mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 22,9 mnkr, att jämföra 
med budget på 15,0 mnkr.  

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 54,4 mnkr och 
årsprognosen till 30,9 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 21,3 mnkr.  

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 451,8 mnkr har hittills använts 
150,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 345,4 mnkr, 
varav 144,3 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 

Helårsprognosen redovisar en liten budgetavvikelse inom nämndverksamheten på -
0,2 mnkr mot budget vilket har förbättrats sedan mars som då var minus 1,4 mnkr. 
Det är Socialnämnden som beräknar ett underskott på -3,0 mnkr. 

Övriga nämnder små avvikelser som visas härrör sig från effektiviseringar vid 
pensionsavgångar som finns med i budgetförslag 2019 men får delårseffekt redan 
2018. 

Kommunens befolkning ökar stadigt och har så gjort under de senaste åren. 
Invånarantalet uppgick till 13 271 individer per sista juli 2018. Trots en 
befolkningsökning så förväntas inte kommunen uppnå SCBs befolkningsprognos som 
stadgar 13 826 personer per siste december 2018. 

Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket.  

Uppföljningen av fullmäktiges mål (se bilaga 2) visar att 58% (8 av 14) av de 
långsiktiga målen bedöms bli helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att 21% (3) av 
målen inte blir uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 21% (3) av målen. 
Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits till 
respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje långsiktigt 
mål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-10-05 
Delårsrapport augusti 2018 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-24 KS/ 2018-0142 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att delårsrapport för augusti 2018 godkänns 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2018-10-05 Dnr: KS/2018-0212
KS - Ekonomiavdelning
Diana Johansson, 0526-19 139

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

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2018

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att delårsrapport för augusti 2018 godkänns.

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

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 43,8 mnkr, att jämföra med 
budget på 7,2 mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 22,9 mnkr, att 
jämföra med budget på 15,0 mnkr. 

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 54,4 mnkr och 
årsprognosen till 30,9 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 21,3 mnkr. 

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 451,8 mnkr har hittills använts 
150,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 345,4 mnkr, 
varav 144,3 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.

Helårsprognosen redovisar en liten budgetavvikelse inom nämndverksamheten på 
-0,2 mnkr mot budget vilket har förbättrats sedan mars som då var minus 1,4 
mnkr. Det är Socialnämnden som beräknar ett underskott på -3,0 mnkr.

Övriga nämnder små avvikelser som visas härrör sig från effektiviseringar vid 
pensionsavgångar som finns med i budgetförslag 2019 men får delårseffekt redan 
2018.

Kommunens befolkning ökar stadigt och har så gjort under de senaste åren. 
Invånarantalet uppgick till 13 271 individer per sista juli 2018. Trots en 
befolkningsökning så förväntas inte kommunen uppnå SCBs befolkningsprognos 
som stadgar 13 826 personer per siste december 2018.

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2018-10-05 Dnr: KS/2018-0212
KS - Ekonomiavdelning

Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket. 

Uppföljningen av fullmäktiges mål (se bilaga 2) visar att 58% (8 av 14) av de 
långsiktiga målen bedöms bli helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att 21% (3) 
av målen inte blir uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 21% (3) av 
målen. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som 
angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till 
varje långsiktigt mål.

Beslutsunderlag
Delårsrapport augusti 2018

Diana Johansson
Redovisningsansvarig
0526-19 139
diana.johansson@stromstad.se

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0562- 19 202
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS diarie
Diariet
Redovisningsansvarig
Ekonomichef
Kommundirektör
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-11-22 KS/ 2018-0291 
   
    

 

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 §39                                             Dnr: KS/2018-0258 

Finansiella rapporter 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att Finansiell rapport för augusti 2018 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 125 mnkr 2018-08-31.  Värdet på aktierna uppgick 
till 59 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr. 
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 6,3 % sedan årsskiftet och sedan start är 
värdeökningen 133%. 
Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är korta 
placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört med index. Så länge det låga 
ränteläget varas kommer avkastningen på ränteplaceringar vara mycket låga. 
Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är korta 
placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört med index. Så länge det låga 
ränteläget varas kommer avkastningen på ränteplaceringar vara mycket låga. 
Likviditetsrisken bedöms som låg. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-31 §118 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 §159 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef  2018-10-03 
Finansiell rapport augusti 2018 
Öhmans månadsrapport 180831 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-31 KS/2018-0440 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS§ 118 
KSAU §159                                            Dnr: KS/2018-0258 

Finansiella rapporter 2018 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Finansiell rapport för augusti 2018 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef föredrar ärendet på kommunstyrelsen. 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 125 mnkr 2018-08-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 59 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr. 

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 6,3 % sedan årsskiftet och sedan start är 
värdeökningen 133%. 

Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är korta 
placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört med index. Så länge det 
låga ränteläget varas kommer avkastningen på ränteplaceringar vara mycket låga. 
Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är korta 
placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört med index. Så länge det 
låga ränteläget varas kommer avkastningen på ränteplaceringar vara mycket låga. 

Likviditetsrisken bedöms som låg. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef  2018-10-03 
Finansiell rapport augusti 2018 
Öhmans månadsrapport 180831 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Finansiell rapport för augusti 2018 godkänns 

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

 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-24 KS/ 2018-0142 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU §159                                            Dnr: KS/2018-0258 

Finansiella rapporter 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Finansiell rapport för augusti 2018 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef föredrar ärendet i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Det totala marknadsvärdet uppgår till 125 mnkr 2017-08-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 59 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr. 

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 6,3 % sedan årsskiftet och sedan start är 
värdeökningen 133%. 

Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är korta 
placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört med index. Så länge det 
låga ränteläget varas kommer avkastningen på ränteplaceringar vara mycket låga. 
Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är korta 
placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört med index. Så länge det 
låga ränteläget varas kommer avkastningen på ränteplaceringar vara mycket låga. 

Likviditetsrisken bedöms som låg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef  2018-10-03 
Finansiell rapport augusti 2018 
Öhmans månadsrapport 180831 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Finansiell rapport för augusti 2018 godkänns 

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

 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2018-10-03 Dnr: KS/2018-0258
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

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

Finansiella rapporter 2018

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att Finansiell rapport för augusti 2018 godkänns

Ärendet
Det totala marknadsvärdet uppgår till 125 mnkr 2017-08-31.  Värdet på 
aktierna uppgick till 59 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr.

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 6,3 % sedan årsskiftet och 
sedan start är värdeökningen 133%.

Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. 
Det är korta placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört 
med index. Så länge det låga ränteläget varas kommer avkastningen på 
ränteplaceringar vara mycket låga.
Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. 
Det är korta placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört 
med index. Så länge det låga ränteläget varas kommer avkastningen på 
ränteplaceringar vara mycket låga.

Likviditetsrisken bedöms som låg.

Beslutsunderlag
Finansiell rapport augusti 2018
Öhmans månadsrapport 180831

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

Per-Olof Hermansson
Tf. Kommundirektör
0562- 190 55
per-olof.hermansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS diarie
Per-Olof Hermansson, Tf. Kommundirektör
Carsten Sörlie, Ekonomichef
Diana Johansson, Redovisningsansvarig

Kommunstyrelsen



Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Ekonomiavdelningen 2018-09-30
Diana Johansson tele 0526-191 39 Dnr:KS/ 
Diana.johansson@stromstad.se

Finansiell rapport augusti 2018

Sammanfattning
Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 125 mnkr 2018-08-31.  
Värdet på aktierna uppgick till 59 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr.

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 6,3 % sedan årsskiftet och sedan start är 
värdeökningen 133 %.

Avkastning

Total avkastning under perioden uppgår till 6,3 %, medan jämförelseindex har ökat 5,4 
%. Sedan starten 2000-09 har portföljen ökat med 133 %, medan jämförelseindex har 
ökat 154 %. Bästa utvecklingen står svenska aktier för med en ökning på 243 % mot 
jämförelseindex 243 %. Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört 
med index. Det är korta placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört 
med index. Så länge det låga ränteläget varas kommer avkastningen på 
ränteplaceringar vara mycket låga.  

Svenska aktier 2,2% 2,6% -0,4% 8,0% 11,2% -3,2% 243% 243% 0%

Utländska aktier 5,7% 4,8% 0,9% 17,9% 15,4% 2,5% 125% 121% 5%

Svenska räntebärande 
papper

0,2% 0,1% 0,1% 0,9% 0,3% 0,6% 90% 106% -17%

Totalt portfölj 1,9% 1,5% 0,4% 6,3% 5,4% 0,9% 133% 154% -20%

Differens 
utfall - 
index

Sedan start Differens 
utfall - 
indexTillgångsslag

Utfall 
portföljen

Jämförelse-
index

Utfall 
portföljen

Jämförelse-
index 

Utfall 
portföljen

Jämförelse-
index 

jan - aug 2018
Avkastning totalt                                                                                                                                                                                                                      

aug-18 Differens 
utfall - 
index

Värdeförändring under året

Portföljens marknadsvärde har ökat med 6,3 procent vilket motsvarar 7,5 mnkr under 
perioden.  Det totala värdet uppgår till 124,7  mnkr. Orealiserad vinst uppgår till 18,1 
mnkr. Tabellen nedan visar utvecklingen under året av marknadsvärde och bokfört 
anskaffningsvärde.



2 (3)

Rad Tillgångsslag 2017-12-31 2018-08-31 Förändr i kr Förändr i %

1
Anskaffningsvärde räntebärande 
fonder (bokf värde) 62 588 697 63 597 938 1 009 241 1,6%

2 Marknadsvärde räntebärande fonder 65 140 085 65 763 187 623 102 1,0%

3
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
räntebärande fonder 2 551 388 2 165 249 -386 139

4
Anskaffningsvärde aktiefonder 
(bokfört värde) 42 602 729 43 013 959 411 230 1,0%

5 Marknadsvärde aktiefonder 52 026 659 58 938 686 6 912 027 13,3%

6
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
aktiefonder 9 423 930 15 924 727 6 500 797

7
Anskaffningsvärde hela portföljen 
(bokfört värde) 105 191 426 106 611 897 1 420 471 1,4%

8 Marknadsvärde hela portföljen 117 166 744 124 701 873 7 535 129 6,4%

9
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
hela portföljen 11 975 318 18 089 976

Fördelning i tillgångsslag

Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 53 % vid periodens slut. Andelen 
aktier ligger på 47 %.  Inriktningen är att under året 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% 47 928 849 38,4%

2 Öhman penningmarknadsfond 17 682 854 15,1% 17 834 338 14,3%

3 Summa räntefonder 65 140 085 55,6% 65 763 187 52,7%

4 Öhman sverige hållbar 25 803 683 22,0% 27 941 159 22,4%

5 Öhman global hållbar 26 222 976 22,4% 30 997 527 24,9%

7 Summa aktiefonder 52 026 659 44,4% 58 938 686 47,3%

8 Summa portfölj 117 166 744 100,0% 124 701 873 100,0%

2017-12-31 2018-08-31
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Likviditetsförvaltning

Likvida medel har ökat med 54,7 mnkr sedan årsskiftet. Bolagens saldo uppgår till 91,2 
mnkr, en ökning med 26,6 mnkr. AB Strömstadslokaler har under hösten tagit upp 50 
mnkr i lån för byggnation. Kommunens egna likvida medel har ökat med 28,1 mnkr och 
redovisar ett saldo på -19,8 mnkr där bland annat årlig pensionspremie inneburit 
utbetalningar på cirka 20 mnkr under första kvartalet samt investeringar.

20 mnkr är sedan år 2013 placerad i bostadobligationsfond vars syfte är att användas 
till framtida investeringar. Under första kvartalet har försäljning ur fonden genomförts 
med 10 mnkr och saldot uppgår till 10 mnkr.

50 mnkr av överlikviditeten är placerade i en korträntefond. Under första kvartalet har 
försäljning ur fonden genomförts med 35 mnkr och saldot uppgår till 15 mnkr.

Försäljningarna ur fonderna har skett i syfte att finansiera investeringar.

Under perioden har externa lån tagits upp från Kommuninvest. Lånet är utformat som 
ett byggnadskreditiv där avrop görs vid behov för att balansera koncernvalutakontot. 
Byggnadskreditivet har minusränta vilket innebär att Kommuninvest betalar ränta till 
kommunen. Totalt har 100 mnkr avropats av 130 mnkr som är maxbeloppet i denna 
offertförfrågan. 

Likviditetsrisken bedöms som låg.

Bilagor

1. Öhmans månadsrapport 180831



Strömstads Kommun
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Öhman



Strömstads Kommun
2120001405

Senaste

månaden Sedan startInnevarande årAvkastning %

Totala portföljen 1,9 6,3 133,2

Jämförelseindex 1,5 5,4 153,5

0,4Avvikelse 0,9 -20,3

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2013-08-31

Portfölj

Index

Sammanfattning per 2018-08-31

Marknadsvärde SEK per 2018-08-31 2018-07-31 2017-12-31

 124 701 873  122 322 516  117 166 744Totala portföljen

Fördelning marknadsvärde totala portföljen

Svenska aktier, 22,4%

Utländska aktier, 24,9%

Svenska räntebärande, 52,7%

Öhman     2 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Marknadsvärde per 2018-08-31

Marknadsvärde Andel %Tillgångar

 27 941 159Svenska aktier  22,4

 30 997 527Utländska aktier  24,9

 58 938 687Summa aktier  47,3

 65 763 187Svenska räntebärande  52,7

 65 763 187Summa räntebärande värdepapper  52,7

Summa värdepapper  124 701 873  100,0

 0Likvida medel  0

 0Olikviderade transaktioner  0

 0Upplupen bankränta, beräknad  0

 0Upplupen värdepappersränta  0

 0Övrigt  0

 0Summa likvida medel m.m.  0

 124 701 873  100,0Totala portföljen

Avkastning per 2018-08-31

Sedan start (%) Innevarande år (%) Senaste månaden (%) 

IndexPortföljenIndexPortföljenIndexPortföljen

Svenska aktier 2,2 2,6 8,0 11,2 243,3 243,0

Utländska aktier 5,7 4,8 17,9 15,4 125,3 120,6

Svenska räntebärande 0,2 0,1 0,9 0,3 89,7 106,3

Totala portföljen 153,5133,25,46,31,51,9
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Strömstads Kommun
2120001405

Innehav per 2018-08-31

Valuta Antal
Kurs not. 

valuta
Marknadsvärde

portföljvaluta
Ansk. värde

portföljvaluta
Orealiserad
vinst/förlustAndelVärdepapper

SVENSKA AKTIER

Svenska Aktiefonder

SEK  181 130  154,26  27 941 159  22 664 866  5 276 293 100,0%Öhman Sverige Hållbar A

 27 941 159  22 664 866  5 276 293 100,0%

 5 276 293 22 664 866 100,0% 27 941 159Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER

Utländska Aktiefonder

SEK  126 104  245,81  30 997 527  20 349 093  10 648 434 100,0%Öhman Global Hållbar A

 30 997 527  20 349 093  10 648 434 100,0%

 10 648 434 20 349 093 100,0% 30 997 527Summa utländska aktier

SVENSKA RÄNTEBÄRANDE

Räntefonder

SEK  163 558  109,04  17 834 337  17 645 127  189 210 27,1%Öhman FRN Hållbar A

SEK  500 406  95,78  47 928 849  45 952 810  1 976 039 72,9%Öhman Obligationsfond SEK B

 65 763 187  63 597 938  2 165 249 100,0%

 2 165 249 63 597 938 100,0% 65 763 187Summa svenska räntebärande

 124 701 873  106 611 897  18 089 977Summa värdepapper
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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 0,5 0,5 0,5 0,5

 118 363 816 0 02018-02-28 0,4 0,9 0,2 0,7

 118 239 392 0 02018-03-31 -0,1 0,8 -0,4 0,3

 121 306 311 0 02018-04-30 2,6 3,4 2,0 2,3

 121 337 512 0 02018-05-31 0,0 3,4 0,3 2,6

 121 258 727 0 02018-06-30 -0,1 3,3 0,2 2,9

 122 322 516 0 02018-07-31 0,9 4,3 1,0 3,8

 124 701 873 0 02018-08-31 1,9 6,3 1,5 5,4

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%
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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 67 817 67 8172018-01-31 1,9 1,9 1,6 1,6

 26 395 585 67 817 02018-02-28 0,2 2,0 -0,7 0,8

 26 074 809 67 817 02018-03-31 -1,2 0,8 -1,3 -0,5

 27 483 083 67 817 02018-04-30 5,4 6,2 4,4 3,9

 27 000 702 67 817 02018-05-31 -1,8 4,4 -0,1 3,8

 26 991 669 67 817 02018-06-30 0,0 4,3 0,3 4,1

 27 332 562 67 817 02018-07-31 1,3 5,7 4,1 8,4

 27 941 159 67 817 02018-08-31 2,2 8,0 2,6 11,2

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2018

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

SIXPRX, 100%
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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 67 427 67 4272018-01-31 0,6 0,6 1,3 1,3

 26 717 196 67 427 02018-02-28 1,0 1,6 1,1 2,4

 26 759 861 67 427 02018-03-31 0,2 1,8 -1,1 1,3

 28 292 259 67 427 02018-04-30 5,7 7,6 5,4 6,8

 28 584 100 67 427 02018-05-31 1,0 8,7 1,1 8,0

 28 501 076 67 427 02018-06-30 -0,3 8,4 0,7 8,8

 29 326 655 67 427 02018-07-31 2,9 11,6 1,2 10,1

 30 997 527 67 427 02018-08-31 5,7 17,9 4,8 15,4

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2018

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

MSCI AC WORLD NDR, 100%
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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 32 520 32 5202018-01-31 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

 65 251 035 32 520 02018-02-28 0,3 0,1 0,2 0,0

 65 404 722 32 520 02018-03-31 0,2 0,4 0,1 0,1

 65 530 969 32 520 02018-04-30 0,2 0,5 0,0 0,2

 65 752 710 32 520 02018-05-31 0,3 0,9 0,2 0,4

 65 765 982 32 520 02018-06-30 0,0 0,9 0,0 0,4

 65 663 300 32 520 02018-07-31 -0,2 0,8 -0,2 0,2

 65 763 187 32 520 02018-08-31 0,2 0,9 0,1 0,3

Avkastning för svenska räntebärande och jämförelseindex under 2018

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 50%

OMRX MM, 50%

Öhman     8 (8)



 

 Kallelse/ärendelista 17 (20) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-11-22 KS/ 2018-0291 
   
    

 

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 § 40                                             Dnr: KS/2018-0205 

Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att fastställa förslag till Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 enligt underlag: 

1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2019 samt plan för åren 2020-
2022,  

2)     nämndernas driftbudgetramar 2019 enligt sammandrag driftbudget, 

3) nämndernas investeringsramar 2019 enligt sammandrag investeringsbudget, 

4) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2019, 

5) internränta för år 2019 

 Skattefinansierad verksamhet 1,5 % enligt rekommendation SKL 

 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts 2019 

6) politiska arvoden att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 

7) taxor att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 

8) skattesatsen för år 2019 är oförändrad, 21:91 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 120 mnkr 
för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat 
belopp ska upprättas. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 30 mnkr 
för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat 
belopp ska upprättas 

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

att 500 tkr ska tillföras Kultur och fritid för fortsatt drift av Lokstallet och 
författarresidens. 

att justering i arvodesbilagan görs beträffande – 
Av kommunfullmäktige tillsatta beredningar: Ordförande; sammanträdesarvode + 
dubbelt tjänstgöringsarvode, övriga ledamöter; sammanträdesarvode +  
tjänstgöringsarvode, att gälla från och med 15 oktober. vid ny mandatperiod.  
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 Kallelse/ärendelista 18 (20) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-11-22 KS/ 2018-0291 
   
    

 

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 

 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2019 och plan med 
prognoser för åren 2020-2022. Kommunens budgeterade resultat för 2019 uppgår till 33 
mnkr vilket utgör 4,2 procent av skatter och bidrag. 
Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 745,1 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt: 
Kommunstyrelsen 71,5 mnkr, Socialnämnden 249,4 mnkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 346,7 mnkr, Miljö- och byggnämnden 31,7 mnkr, Tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 18,1 mnkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar 
verksamhet 27,8 mnkr.  
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte 
räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta åtgärder så 
att verksamheten ryms inom anvisade medel. 
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond. 
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 123,5 mnkr, varav 70,0 mnkr inom Tekniska 
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 3,0 mnkr, Socialnämnden 2,5 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 
4,0 mnkr, Miljö- och byggnämnden 2,0 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad 
verksamhet 42,0 mnkr, VA-verksamheten 43,8 mnkr samt Avfallsverksamheten 26,2 
mnkr. 
Olika mötesplaner i nämnderna gör efter rambeslutet att korrigeringen av 
budgetskrivelserna inte är färdigbehandlande av alla nämnder, men kommer att vara så 
innan kommunfullmäktige. Barn och Utbildningsnämnden och Socialnämnden är färdiga, 
medan Tekniska nämnden tar beslut 6. November och Miljö och Byggnämnden beslutar 
8. November. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 2018-11-07 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-31 §120 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 167 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef 2018-10-23 
Mål & Budget för år 2019 och plan 2020-2022 
Förslag till arvode och taxebilaga 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-31 KS/ 2018-0468 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 167                                            Dnr: KS/2018-0205 

Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa förslag till Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 enligt underlag: 

1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2019 samt plan för åren 2020-
2022,  

3) nämndernas driftbudgetramar 2019 enligt sammandrag driftbudget, 

4) nämndernas investeringsramar 2019 enligt sammandrag investeringsbudget, 

5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2019, 

6) internränta för år 2019 

 Skattefinansierad verksamhet 1,5 % enligt rekommendation SKL 

 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts 
2019 

7) politiska arvoden att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 

8) taxor att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 

9) skattesatsen för år 2019 är oförändrad, 21:91 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 120 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 30 
mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas 

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

att 500 tkr ska tillföras Kultur och fritid för fortsatt drift av Lokstallet och 
författarresidens. 

att justering i arvodesbilagan görs beträffande – 
Av kommunfullmäktige tillsatta beredningar: Ordförande; sammanträdesarvode + 
dubbelt tjänstgöringsarvode, övriga ledamöter; sammanträdesarvode +  
tjänstgöringsarvode, att gälla från och med 15 oktober. vid ny mandatperiod.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-31 KS/ 2018-0468 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kent Hansson (S) och Lena Martinsson (S) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2019 och plan med 
prognoser för åren 2020-2022. Kommunens budgeterade resultat för 2019 uppgår till 
33 mnkr vilket utgör 4,2 procent av skatter och bidrag. 
Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 745,1 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt: 
Kommunstyrelsen 71,5 mnkr, Socialnämnden 249,4 mnkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 346,7 mnkr, Miljö- och byggnämnden 31,7 mnkr, Tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 18,1 mnkr samt Finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 27,8 mnkr.  
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna 
inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta 
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond. 
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 123,5 mnkr, varav 70,0 mnkr inom Tekniska 
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 3,0 mnkr, Socialnämnden 2,5 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 
4,0 mnkr, Miljö- och byggnämnden 2,0 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad 
verksamhet 42,0 mnkr, VA-verksamheten 43,8 mnkr samt Avfallsverksamheten 26,2 
mnkr. 
Olika mötesplaner i nämnderna gör efter rambeslutet att korrigeringen av 
budgetskrivelserna inte är färdigbehandlande av alla nämnder, men kommer att vara 
så innan kommunfullmäktige. Barn och Utbildningsnämnden och Socialnämnden är 
färdiga, medan Tekniska nämnden tar beslut 6. November och Miljö och 
Byggnämnden beslutar 8. November. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef 2018-10-23 
Mål & Budget för år 2019 och plan 2020-2022 
Förslag till arvode och taxebilaga 2019 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa förslag till Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 enligt underlag: 

1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2019 samt plan för åren 2020-
2022,  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-31 KS/ 2018-0468 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

3) nämndernas driftbudgetramar 2019 enligt sammandrag driftbudget, 

4) nämndernas investeringsramar 2019 enligt sammandrag investeringsbudget, 

5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2019, 

6) internränta för år 2019 

 Skattefinansierad verksamhet 1,5 % enligt rekommendation SKL 

 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts 
2019 

7) politiska arvoden att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 

8) taxor att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 

9) skattesatsen för år 2019 är oförändrad, 21:91 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 120 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 30 
mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L) yrkar på att 500 tkr ska tillföras Kultur och fritid 
för fortsatt drift av Lokstallet och författarresidens. 

Ordförande Peter Dafteryd yrkar på att justering i arvodesbilagan görs beträffande – 
Av kommunfullmäktige tillsatta beredningar: Ordförande; sammanträdesarvode + 
dubbelt tjänstgöringsarvode, övriga ledamöter; sammanträdesarvode +  
tjänstgöringsarvode, att gälla från och med 15 oktober. vid ny mandatperiod.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med förslag 
till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Kommunledningsförvaltningen 2018-10-23 Dnr: KS/2018-0205
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

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

Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att fastställa förslag till Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 enligt underlag:

1) förslag till finansiella mål och riktlinjer,

2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2019 samt plan 
för åren 2020-2022, 

3) nämndernas driftbudgetramar 2019 enligt sammandrag driftbudget,

4) nämndernas investeringsramar 2019 enligt sammandrag 
investeringsbudget,

5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2019,

6) internränta för år 2019

 Skattefinansierad verksamhet 1,5 % enligt rekommendation SKL

 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya 
investeringar som driftsätts 2019

7) politiska arvoden att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med 
arvodesbilaga,

8) taxor att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,

9) skattesatsen för år 2019 är oförändrad, 21:91

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 
120 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning 
av upplånat belopp ska upprättas.

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 30 
mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas

Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2019 till att 
bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % av 
bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter 
per år.

Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2019 till att 
bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % av 
bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter 
per år.

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

Ärendet
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2019 och plan med 
prognoser för åren 2020-2022. Kommunens budgeterade resultat för 2019 uppgår 
till 33 mnkr vilket utgör 4,2 procent av skatter och bidrag.

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 745,1 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt:

Kommunstyrelsen 71,5 mnkr, Socialnämnden 249,4 mnkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 346,7 mnkr, Miljö- och byggnämnden 31,7 mnkr, Tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 18,1 mnkr samt Finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 27,8 mnkr. 

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

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 123,5 mnkr, varav 70,0 mnkr inom 
Tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:

Kommunstyrelsen 3,0 mnkr, Socialnämnden 2,5 mnkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 4,0 mnkr, Miljö- och byggnämnden 2,0 mnkr, Tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 42,0 mnkr, VA-verksamheten 43,8 mnkr 
samt Avfallsverksamheten 26,2 mnkr.

Olika mötesplaner i nämnderna gör efter rambeslutet att korrigeringen av 
budgetskrivelserna inte är färdigbehandlande av alla nämnder, men kommer att 
vara så innan kommunfullmäktige. Barn och Utbildningsnämnden och 
Socialnämnden är färdiga, medan Tekniska nämnden tar beslut 6. November och 
Miljö och Byggnämnden beslutar 8. November.

Beslutsunderlag
Mål & Budget för år 2019 och plan 2020-2022
Förslag till arvode och taxebilaga 2019

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
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En stabil ekonomi för en växande 
kommun

Budget 2019 är en budget som ger förutsättningar 
för en stabil ekonomi för en växande kommun. 
Strömstad fortsätter att växa, vi är till och med den 
kommun som växer mest i vår del av landet. 

Strömstads kommuns ekonomi är god. Den stadiga tillväxt 
med inflyttning och ökad efterfrågan på kommunal service 
som råder är i grunden positiv, men den utmanar samtidigt 
kommunens ekonomi. För att skapa förutsättningar för 
fortsatta investeringar inom omvårdnad, barnomsorg 
och skola behöver alla nämnder fortlöpande se till att 
verksamheterna 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. 
Arbetet har visat att alla nämnderna solidariskt tar 
ansvar för kommunens ekonomi. De effektiviseringar och 
verksamhetsförändringar som görs i budget 2019 ska ses mot 
bakgrund av att samtliga nämnder de senaste åren fått ökade 
ramar till följd av volymökningar i verksamheterna. 
Effektiviseringarna 2019 i kombination med effekter av 
fortsatta volymökningar innebär en förbättring av det 
budgeterade resultatet med cirka 9,9 mnkr. Det är mindre 
än de tre procent av ramen som nämnderna uppmanats att 
analysera och konsekvensbedöma, men likafullt ett stort 
ansvarstagande för vår gemensamma ekonomi.

Förväntat resultat: 33 mnkr
Budget 2019 är stramare än vad vi varit vana vid, men 
medger satsningar på investeringar i form av bland annat 
renovering av simhallen och slutförande av projekten nytt 
avloppsreningsverk på Österröd, utveckling av Myren och 
färjeterminalen.

Förutom ramförändringar enligt nedan kompenseras 
nämnderna fullt ut för hyreshöjningar med 1,8 mnkr och 2019 
års lönerörelse som beräknas till 19,5 mnkr. Detta innebär 
att nämndernas ramar – trots effektiviseringsuppdraget 
– kommer att öka med cirka 10 mnkr. Med nuvarande 
budgetförslag förväntas resultatet för Strömstads kommun 
2019 bli 33 mnkr, ett resultat i nivå med det som behövs för 
att kunna finansiera kommunens fortsatta tillväxt. 

Mitt stora tack!
Jag konstaterar att vi har ett lyckosamt tillväxtläge i Strömstad 
jämfört med många andra kommuner och att vi kan se tillbaks 
på en period då vi kunnat öka verksamheterna löpande. Mitt 
stora tack till chefer, nämndsledamöter och personal som på 
ett konstruktivt sätt medverkat i budgetarbetet inför 2019 för 
att effektivisera arbetssätt och verksamheter på ett sätt som 
möjliggör fortsatta investeringar.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Peter Dafteryd, Kommunstyrelsens ordförande

Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande
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Organisationsplan
  Kommunrevision

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSEN

   Personalutskott

              BOLAG

   Överförmyndare

Tekniska förvaltning

   Folkhälsorådet

   Kultur- och fritidsutskott

   Valnämnd

   AB Strömstadsgaragen

 Miljö- och byggförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

 Socialförvaltning

   AB Strömstanet

KOMMUNCHEF

AB Strömstads Badanstalt

   AB Strömstadsbyggen

 AB Strömstadslokaler

  TEKNISK NÄMND

  MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

   SOCIALNÄMND

 Kommunledningsförvaltning

 Förvaltningschef - Teknisk förvaltning

 Förvaltningschef - Miljö- och byggförvaltning

 Förvaltningachef - Barn- och utbildningsförvaltning

 Förvaltningschef - Socialförvaltning
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Vision 2030
Vision och övergripande mål har beslutats av kommunfullmäktige, dessa ska uppnås till 2030. Visionen lyder: Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En internationell 
småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!

Till visionen är kopplat långsiktiga mål och en verksamhetsidé som lyder:
Strömstads kommun är en aktiv aktör i utvecklingen av samhället. Vi svarar upp mot kommuninvånarnas behov och eftersträvar samverkan med både offentliga, ideella och privata 
aktörer. 

Vision 2030 är Kommunfullmäktiges vägvisning om hur Strömstads kommun ska utvecklas de närmaste åren. Visionen innehåller övergripande mål samt mål för sex utvecklingsområden. 
Visionen innehåller även interna utvecklingsområden och mål. 

ÖVERGRIPANDE MÅL
Långsiktiga mål
• 2030 har Strömstads kommun 16 000 invånare.
• 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun.

Kommunövergripande

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

2030 har Strömstad 16 000 invånare Genomsnittlig befolkningsökning 1,5 % per år

2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

Andel fossilfria bilar i kommunens organisation 2019: 40 %, 2020: 45 %, 2021: 55 %                        

Antal ton CO²/årsarbetare beräknat utifrån tjänsteresor, 
Ekokommunerna

2019: 0,19 ton, 2020: 0,16 ton, 2021: 0,13 ton

Försäljning av fossila drivmedel per capita i Strömstads kommun 80 % minskning i perioden 2016-2030 = 10 % per år

LÄRA FÖR LIVET - ALLA SKA LYCKAS I SKOLAN
Långsiktiga mål
• 2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa.

• 2030 erbjuder Strömstad ett attraktivt utbud av gymnasieutbildningar liksom eftergymnasiala högskole- samt universitetsutbildningar.
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Stöd och omsorg - Det goda livet - hela livet

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

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

Tillgänglighet, bemötande och trygghet inom hemtjänsten 2019: 90 %, 2020: 90 %, 2021: 90 %

Tillgänglighet, bemötande och trygghet inom särskilt boende 2019: 90 %, 2020: 90 %, 2021: 90 %

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende 2019: 90 %, 2020: 90 %, 2021: 90 %

Brukarbedömning Individ- och familjeomsorg totalt- helhetssyn 2019: 90 %, 2020: 90 %, 2021: 90 %

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

Nöjd-medborgar-index äldreomsorg (medborgarundersökning) 2018: 63, 2020: bland 25 % bästa

DET GODA LIVET – HELA LIVET 
Långsiktiga mål
• 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.

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

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa

Andel elever i årskurs 6 och 9 som når kunskapskraven i samtliga 
ämnen

2019: 75%, 2020: 80%, 2021: 80%

Andel behöriga lärare i grundskolan 2019: 65 %, 2020: 67 %, 2021: 70 %

Andel legitimerade förskolelärare 2019: 40 %, 2020: 43 %, 2021: 45 %

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

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år 2019: 68 %, 2020: 70 %, 2021 : 72 %

Andel behöriga lärare i gymnasieskolan 2019: 73 %, 2020: 75 %, 2021: 78 %

Andelen niondeklassare från Strömstiernaskolan som söker till 
Strömstad Gymnasium

2019: 80 %, 2020: 85 %
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DÄR NATUR OCH KULTUR MÖTS
Långsiktiga mål
• 2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av mötesplatser.
• 2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang.

PLATS FÖR ALLA – I HELA KOMMUNEN
Långsiktiga mål
• 2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer för alla åldrar.
• 2030 är vår miljö intakt – vi hushåller med naturresurser och värnar den biologiska mångfalden.

Uppleva och göra - Där natur och kultur möts

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

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

Nöjd medborgarindex index kultur (medborgarundersökning) 2018: 70, 2020: bland 25 % bästa

Nöjd-region-index fritidsmöjligheter (medborgarundersökning) 2018: 65, 2020: bland 25 % bästa

2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och 
kulturarrangemang

Antal arrangemang som kommunen bidrar till per år Fritid 2019: 31
Kultur 2019: Antal öppna (för allmänheten) evenemang i kulturhuset 
Skagerack: 52 
Kultur 2019: Antal öppna evenemang i kulturhuset Skagerack, för 
barn och unga: 12

Bygga, bo och miljö - Plats för alla - I hela kommunen

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

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

Antal nya boendeenheter 100/år (genomsnitt 3 år)

Antal nya byggrätter för boendeenheter i detaljplan 100/år (genomsnitt 3 år)

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

Nöjd-medborgar-index miljöarbete (medborgarundersökning) 2018: 70, 2020: 75

Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter 2019: 27 %, 2020: 30 %, 2021: 32 %
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HÅLLBARA TRANSPORTER - EFFEKTIVA FÖRBINDELSER
Långsiktiga mål
• 2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål och pendlingsmöjligheterna till och från andra arbetsmarknader är goda. 
• 2030 erbjuder norra Bohusbanan effektiva persontransporter. Banan är rustad med sikte på godstransporter till Norge.

TILLVÄXT MED PLATSEN I CENTRUM
Långsiktiga mål
• 2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med en högre andel kunskapsföretag. 
• 2030 är Strömstad en attraktiv plats för inflyttning och företagsetableringar som vill verka inom vår gränsregion.

Trafik och infrastruktur - Hållbara transporter - effektiva förbindelser

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

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

Antal besökare (gästnätter) Årlig ökning om 3 %

Antal lokala kollektivresor per invånare (Västtrafik) 2019: 30, 2020: 30, 2021: 35

Antal gästhamnsbesök Årlig ökning om 3 %

Antal färjeresenärer (Strömstad-Sandefjord) Årlig ökning om 3 %

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

Antal avgångar per vecka Strömstad-Göteborg. Utgångspunkt höstens 
tidtabell.

2019: 130, 2020: 130, 2021: 140

Förkorta restiden Strömstad -Göteborg. Andel med restid under tre timmar. 2019: 85 %, 2020: 87 %, 2021: 89 %

Näringsliv och arbete - Tillväxt med platsen i centrum

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med högre andel 
kunskapsföretag

Antal nyetableringar utöver handel/turism 2019: 64, 2020: 66, 2021: 68

Svenskt näringslivs ranking - företagsklimat 2019: ökat jämfört med 2018, 2020: 75, 2021: 80

Värde löpande insikt (SKL:s servicemätning) 2019: ökat jämfört med 2018, 2020: 100, 2021: 70

2030 är Strömstad en attraktiv plats för inflyttning och 
företagsetableringar som vill verka inom vår gränsregion

Antal arbetstillfällen 2019: 7175, 2020: 7534, 2021: 7911
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INTERNA MÅL
Vision 2030 innehåller även interna långsiktiga mål på tre områden; medarbetare, ekonomi och processer. Uppföljning av 
målen sker i samband med varje årsbokslut.

Medarbetare

• 2030 rankas Strömstads kommun som en mycket attraktiv arbetsgivare.
• 2030 har Strömstads kommun mycket goda resultat i medarbetarmätningen.
• 2030 är Strömstads verksamhetsidé, värdegrund, uppdrag och mål väl kända bland alla medarbetare.
• 2030 har Strömstads kommun Sveriges friskaste medarbetare.
• 2030 har chefer/ledare i Strömstads kommun en gemensam syn på hur ett gott och professionellt 

ledarskap ska vara.

Ekonomi

• 2030 har Strömstads kommun, med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjan-
de, en handlingsberedskap för framtiden.

Processer

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

• 2030 har Strömstad nominerats till Sveriges kvalitetskommun.
• 2030 har Strömstad kommun höga betyg i årliga servicemätningar.
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Strömstads kommuns förslag till Mål & Budget för 
år 2019 och plan 2020-2022
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 
2019 och plan med prognoser för åren 2020-2022. Kommunens 
budgeterade resultat för 2019 uppgår till 33 mnkr vilket utgör 
4,2 procent av skatter och bidrag.

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 745,1 mnkr. 
Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt:

Kommunstyrelsen 71,5 mnkr, Socialnämnden 249,4 mnkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 346,7 mnkr, Miljö- och byggnämnden 31,7 mnkr, 
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 18,1 mnkr samt 
Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 27,8 mnkr. 

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

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 123,5 mnkr, varav 70,0 mnkr inom 
Tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:

Kommunstyrelsen 3,0 mnkr, Socialnämnden 2,5 mnkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 4,0 mnkr, Miljö- och byggnämnden 2,0 mnkr, 
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 42,0 mnkr, VA-
verksamheten 43,8 mnkr samt Avfallsverksamheten 26,2 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att  fastställa förslag till Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 enligt underlag:

1. förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2019 samt plan för åren 2020-2022, 
3. nämndernas driftbudgetramar 2019 enligt sammandrag driftbudget,
4. nämndernas investeringsramar 2019 enligt sammandrag investeringsbudget,
5. nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2019,
6. internränta för år 2019, 

• Skattefinansierad verksamhet 1,5 % enligt rekommendation SKL 
• Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts 2019

7. politiska arvoden att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med arvodesbilaga,
8. taxor att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,
9. skattesatsen för år 2019 är oförändrad, 21:91

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 120 mnkr för   
 finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska  
 upprättas.
Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 30 mnkr för   
 finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska  
 upprättas.
Att  fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2019 till att bolagets   
 överskott  (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % av bolagets totala kapital  
 samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.
Att  fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2019 till att bolagets   
 överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % av bolagets totala kapital  
 samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.
Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för   
 investeringsprojekt, inom nämnd.
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Finansiella mål
Riktlinjer

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

2. Kassaflödet från verksamheten och finans-
nettot ska användas för att finansiera inves-
teringar i materiella anläggningstillgångar, 
avsättning till pensionsfond, investeringsfond 
samt fond för strategiska åtgärder.   

3. Lånefinansiering av investeringar ska endast 
användas i undantagsfall, om det sker ska 
beslutet följas av en plan för så snar återbe-
talning som möjligt. Amortering ska minst ske 
enligt avskrivningstakten. 

4. Kostnaden för VA-, avfall- och fjärrvärme-
verksamheterna ska till 100 % täckas inom 
respektive taxekollektiv, samt följa självkost-
nadsprincipen. Finansiering av investeringar 
kan ske genom lån. 

5. Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhål-
lande till den allmänna prisutvecklingen.

Resultatmål
Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 4 procent av skatter, generella statsbidrag 
och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2019-2022 är målet 4 procent. 
Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för balanskravsjusteringar och netto 
från exploateringsverksamhet.

Balansmål
Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 50 procent.
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Ekonomisk omvärldsanalys
Sveriges konjunkturläge ser fortsatt ljust ut och
arbetslösheten bland den arbetsföra befolkningen
väntas sjunka under sex procent. Det spår bankerna i
sina senaste konjunkturrapporter. Arbetslösheten
förutspås sjunka till 5,9 procent under 2019 för att 
året därpå stiga till 6,2 procent.

Den svenska exporten och industrin agerar tillväxtmotorer 
och den ljusa tillväxtbilden har förstärkts enligt bankerna som 
höjer prognosen för BNP-tillväxten.

Riksbanken spås höja reporäntan under 2019. I slutet 
av året väntas den ligga på noll jämfört med dagens 
minusränta på 0,50 procent. Det största hotet mot 
utvecklingen är en obalanserad bostadsmarknad. ”Obalans 
på bostadsmarknaden förblir den främsta nedåtrisken, men 
indikatorer för både huspriser och byggande pekar på en 
stabilisering”, skriver SEB.

Överraskande stark BNP-tillväxt ger inte större 
budgetutrymme
Snabbstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att 
svensk BNP ökade med 1,0 procent det andra kvartalet i år, 
vilket var överraskande mycket. En robust tillväxt i omvärlden 
ger draghjälp åt den svenska exporten framöver, samtidigt 
som olika indikatorer pekar på att den inhemska efterfrågan 
fortsätter att öka i ungefär normal takt den närmaste tiden. 

Trots högkonjunkturen är finanspolitiken expansiv och det 
överskott som finns i de offentliga finanserna förklaras helt 
av konjunkturen. Det krävs en mer återhållsam finanspolitik 

framöver för att överskottsmålet ska nås.

Högkonjunkturen kulminerar 2019? 
Konjunkturen i Sverige är stark och BNP i världen beräknas 
öka med kraftiga 3,9 procent 2019. Läget i världen är 
samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. 
Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, 
liksom USA:s  och Kinas handelspolitik. Konflikthärdar i 
Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska 
och ekonomiska situationen i världen. Sverige har haft 
många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före EU 
i konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig, och 
arbetskraftsbristen stor, främst inom offentlig sektor. Bristen 
på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt 
stark tillväxt. 

SKL räknar med att skatteintäkterna i kommuner, landsting 
och regioner kommer att öka betydligt långsammare de 
kommande åren än de har gjort under de gångna åren, även 
om man i april reviderade prognosen för skatteunderlaget de 
närmsta åren uppåt. 

Resultaten i kommunsektorn 
I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) senaste 
Ekonomirapport beskrivs hur väntade demografiska 
förändringar medför svårigheter för finansiering och 
rekrytering inom kommunsektorn. En slutsats är att det krävs 
ett ökat fokus på effektiviseringar för att hantera detta.

De snabbt ökande intäkterna från skatter, statsbidrag och 
reavinster gör att det ekonomiska resultatet under några 

år varit starkt i kommunerna. Det sammantagna resultatet 
ligger på 3 procent som andel av skatter och statsbidrag 
för de senaste tio åren, även om skillnaderna mellan 
kommunerna är stora. Några mellanstora kommuner, främst 
förortskommuner, har sänkt skatten medan flera, mindre 
kommuner har höjt den.

Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten sista åren 
har kommunerna i snitt stärkt sin ekonomiska ställning. Ändå 
kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. De kommande 
årens behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara 
kan mötas med resurstillskott. Det kommer alltså att krävas 
betydande effektiviseringar.

Orosmoln i kommunernas ekonomi 
Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella 
sparandet i kommunerna varit negativt. Det innebär att 
kommunerna har använt mer pengar än de har fått in, på 
grund av den höga investeringstakten som år 2020 beräknas 
vara dubbelt så hög som den var 2008. 

Framtidens välfärdsutmaningar 
Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. 
De stora kullarna under 1940-talet gör att andelen äldre i 
befolkningen nu ökar. 

Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom 
andelen barn och unga. I kombination med ett stort 
mottagande av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar 
detta till att de demografiskt betingade behoven och 
investeringsbehoven nu och under några år framöver kommer 
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Stora rekryteringsutmaningar 
Det höga demografiska trycket kommer främst från att 
antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som 
andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Inom 
kommunerna syns det främst när det gäller bristen på 
pedagogisk personal, samhällsbyggnadsteknisk personal och 
socialsekreterare. På längre sikt bidrar invandringen positivt 
till sysselsättningen och utan invandring skulle arbetskraften 
minska de kommande åren. 

Framtidens uppdrag: att klara kompetensförsörjningen och 
välfärdens kvalitet. 

Den första utmaningen i välfärden de kommande åren är 
att kunna rekrytera personal och den andra utmaningen är 
finansieringen. 

Även ett oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på
kommunen, inte minst produktiviteten behöver öka för att
klara framtidens kompetensförsörjning. Med tanke på de
utmaningar kommuner har framför sig kommer det att
krävas att verksamheten bedrivs på ett helt annat sätt än i
dag, tror analytikerna vid SKL.

För att lyckas med de omställningar som måste göras krävs: 

• Bättre utnyttjande av teknikens möjligheter. Många tjäns-
ter inom välfärdsverksamheterna och processer inom de 
flesta yrken, kan göras bättre och mer kostnadseffektivt 
genom att använda digitaliseringens möjligheter. 

• Ökad samverkan. Samverkan måste öka mellan kommuner, 
landsting och regioner. Det finns många uppgifter som kan 
utföras i samarbete för att hålla ned kostnaderna och höja 
kvaliteten i välfärdstjänsterna. Den här möjligheten finns 
nu att kunna realiseras med den nya lagen om samverkan, 
som trädde i kraft i januari 2018. 

• Statlig styrning utifrån lokala behov. De senaste åren har 
inneburit en kraftig ökning av de riktade, detaljreglerande 
statsbidragen, medan de generella har minskat som andel 
av de totala statsbidragen. Det har medfört ökad inef-
fektivitet och har gjort det svårare att styra, utveckla och 
förändra verksamheterna. Den statliga styrningen behöver 
i betydligt högre grad utgå från de lokala behoven för att 
nå önskad effekt. SKL föreslår att statsbidragen till skolan 
blir mer utvecklingsinriktade. 

• Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben. Kommuner, 
landsting och regioner arbetar redan idag med olika rekry-
teringsstrategier för att möta de demografiska utmaning-
arna, minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarnas 
attraktionskraft. Arbetet med strategierna – exempelvis att 
förlänga och vidareutveckla arbetslivet, se heltidsarbete 
som norm och att använda kompetens på ett smartare sätt 
– kommer att fortsätta bidra till att utveckla välfärden.

Diagram - Befolkningsökning i olika åldrar jämfört med 
2017 
Procentuell ökning

Antalet personer över 80 år ökar snabbast både de närmaste fem 
och tio åren. Det är den grupp som har de största behoven per 
invånare i kommuner och landsting. Den grupp som ökar långsam-
mast är personer i yrkesverksam ålder, som står för den största 
delen av skatteintäkterna. Deras behov av välfärd per invånare är 
endast en tiondel så högt som för den äldsta befolkningsgruppen.

Diagram - Utvecklingen av demografi samt kostnader i fasta 
priser 
Index, år 2010 = 100

I bilden visas hur demografin, i form av antalet i befolkningen och 
befolkningens ålderssammansättning har ökat sedan 2010 (grön 
linje). Den orange heldragna linje visar hur kostnaderna omräk-
nat i fasta priser har utvecklats. De har ökat i snabbare takt än 
befolkningen. Ökningen 2016 beror på flyktingmottagandet. Vi 
räknar nu med att kostnaderna endast ökar i takt med demografin 
(orange streckad linje). Det innebär att kostnadsökningen måste bli 
långsammare än den varit hittills. Skulle kostnaderna fortsätta öka 
i samma takt som hittills skulle den öka enligt den grå streckade 
linjen. Om inga mer resurser än de som aviserats i Budgetproposi-
tionen 2018 och Vårpropositionen skulle tillföras välfärden måste 
kostnaderna växla ned betydligt (enligt den lila streckade linjen). 
Det skulle bland annat innebära lägre personaltäthet.

att vara mycket höga. Investeringarna i kommuner har ökat 
och kommer att ta ett allt större utrymme av resurserna. 
Behovet av att bygga förskolor, skolor, äldreboende och VA-
system är mot den här bakgrunden stort. 
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Norge viktig för Strömstads ekonomi
Norge är i världssammanhang en liten och öppen ekonomi. 
Det norska folket vet hur beroende man är av internationell 
handel. 

Finansbranchens huvudorganisation, Finans Norge, 
presenterar regelmässigt norrmännens förväntnings-
barometer till landets ekonomi.

Barometern visar att tron till landets ekonomi det närmaste 
året minskar kraftigt. Inte sedan början av 2016 har man haft 
mindre tilltro till landets ekonomiska utsikter.

Oro utanför Norges gränser
Analytiker har påpekat att Norge kan förlora mycket på grund 
av situationen i världsekonomin, som bland annat utlöst av 
att USA:s president Donald Trump nyligen höjt tullar på en rad 
varor från utlandet.

Den pågående upptrappningen av handelskrig visar att dessa 
farhågor tyvärr inte är ogrundade, säger chefsekonom Öystein 
Dörum och menar att denna oro också har smittat över på 
den norska befolkningen. Sådana händelser är inte positivt för 
en liten och öppen ekonomi som i Norge. 

Den underliggande tillväxten verkar emellertid fortsätta. 
Oljeinvesteringarna har höjts och en ökning av oljepriset 
kommer att säkerställa ytterligare investeringstillväxt under 
den kommande perioden. Regeringen har ändå kommit 
med tydliga signaler om att oljeintäkterna kommer att sakta 
men säkert reduceras, och att det kommer att bli tuffare 
prioriteringar i statsbudgeten för åren framöver.
Fastighetsmarknaden minskar, men en uppgång i 
bostadspriserna kan indikera en mer blygsam minskning än 
förväntat av bostadsinvesteringar.

Sammantaget uppskattar bankerna i Norge en ökning av BNP 
på fastlandet med 2,4 procent 2019. 

Högre tillverkningstillväxt har återspeglats i starkare 
sysselsättningstillväxt och lägre arbetslöshet. Den årliga 
löneavräkningen pekar också på en måttlig löneutveckling 
2018, även om lägre arbetslöshet och stark lönsamhet i ett 
antal exportindustrier kan indikera ökad löneutveckling 2019.

Inflationen har varit låg och uppgick till 1,2 procent, långt 
under Norges Banks (norska riksbanken) 2,0 procent 
inflationsmål. Norges Bank förväntas emellertid höja räntorna 
vilket tydligt signalerades vid sista penningpolitiska mötet 
och de tror att det är nödvändigt att genomföra ytterligare 
räntehöjningar två gånger per år de närmaste åren.

Utvecklingen i Strömstad
På kort sikt, det vill säga 2019, visar de ekonomiska 
indikatorerna att norska kronan fortsatt kommer att vara 
stark eller stärkas medans den svenska kronan troligt hålls på 
en lägre nivå. Näringslivet i Strömstad har en stark koppling 
till handel och turistnäring. Det betyder att Strömstad 
fortsättningsvis kommer att gynnas av gränshandeln. Det ger 
fortsatt många arbetstillfällen, stor aktivitet i området och 
därför god ekonomi i kommunens hushåll. Det genererar i sin 
tur fortsatta stabila skatteintäkter.

Strömstads kommun har en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling och en låg arbetslöshet. Det sker 
en kontinuerlig inflyttning till kommunen, men bristen på 
bostäder är periodvis en svår utmaning och blir en faktor som 
riskerar att påverka inflyttningen negativt. 
I likhet med andra kommuner kommer Strömstad att ha alla 
utmaningar beskrivna ovan framför sig.
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Utvecklingen i Strömstad
Utvecklingen i Strömstad är god, med en ökad 
befolkningstillväxt. I siktet finns visionen om  
16 000 invånare. Totalt sett har Strömstad en stadig 
ökning av invånarantalet, dock inte i såpass hög 
takt som tidigare befolkningsprognos stadgade. 
Statistiska Centralbyrån visar på förändrade 
antagande om storleken på in- och utvandringen till 
Sverige som helhet, vilket ger att flyttnettot minskar 
för kommuner i Västra Götalandsregionen. Även 
antaganden om framtida födelsetal minskar vilket 
tros leda till en något mindre befolkningsökning än 
tidigare antaget.

Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre 
prognostiseras öka i samtliga delregioner i Västra Götaland. 
Skaraborg och Fyrbodal har idag den högsta andelen invånare 
65 år eller äldre och beräknas ha det även 2035, drygt 25 
procent förväntas vara 65 år eller äldre. Försörjningskvoten 
i Strömstad är hög, den låg på 81 under 2017 och förväntas 
öka till 85 procent 2030 (Befolkningsprognos Västra Götaland 
2018-2030). Försörjningskvoten beskriver hur många 
individer i åldrarna 0-19 år och 65+ år som det går på varje 
100 personer i åldrarna 20-64 år.

För att Strömstad ska få fler invånare och nå upp till 
visiontens mål om 16 000 invånare krävs en ökad byggnation 
och fler färdiga planer som en förutsättning för fler bostäder. 
Bostadsförsörjningsplanen ska uppdateras under tidig 
vår 2019 och de planer som där prioriteras att antas de 
kommande åren behöver förverkligas för att befolkningen ska 
bli kunna nå upp till prognos och vision om 16 000 invånare. 

Under 2019 pågår arbeten med flera parallella planer som 
möjliggör flera hundra bostäder. Målet är att planerna ska 
möta de behov av bostäder som har prognosticerats i såväl 
bostadsförsörjningsplanen som i Statistiska Centralbyråns 
befolkningsprognoser. 

Arbetslösheten är låg i Strömstad, lägre än i riket, även 
för ungdomar och för utrikes födda. Tillväxten i det lokala 
näringslivet är positiv och antal företag ökar kontinuerligt. 
Strömstad är en utpräglad besöksnäringskommun där handel, 
hotell och restaurang utgör de absolut största branscherna. 
Norska och utländska gäster, som besöker tillfälligt eller som 
bor i Strömstad delar av året, bidrar till ett handelsindex som 
ligger bland det största i Sverige. 

Det är fortsatt viktigt att kommunen fokuserar sitt arbete på 
att integrera alla tilldelade flyktingar i det svenska samhället 
och möjliggör en etablering på arbetsmarknaden. I detta 
arbete samverkar kommunens förvaltningar med det lokala 
näringslivet. Insatser kring validering av utbildningar och 
andra kompetenshöjande åtgärder är centrala för att detta 
ska lyckas. 

SKL:s prognos i augusti över kommunens skatteintäkter och 
bidrag visar att dessa kommer ha en årlig ökningstakt på 3,8 
procent för 2019-2022. Resultatutvecklingen för åren beskrivs 
i resultatbudgeten och visar resultat som är nödvändiga att nå 
för att klara framtidiga investeringar. 

Beräkningarna för kostnadsökningar bygger på SKL:s prognos. 
Kommunen står även inför fortsatta investeringar inom VA- 
och avfallsverksamheten som kommer att kräva en upplåning 

av kommunen. 
Fortsatt upplåning kommer påverka kommunens soliditet 
och gör det svårt att nå målet om en soliditet på 50 procent 
eller högre. Kommunen kommer således ha svårt att uppfylla 
alla egna finansiella mål kommande år. Vi har jämförbart 
relativt höga egna mål och det kan bli aktuellt att se över 
finansmålen. 
För att stärka finanserna behöver kommunen utökade 
statsbidrag under planperioden. Dessutom innebär de 
ekonomiska förutsättningarna för kommunen att merparten 
av nya investeringar kommande år behöver finansieras genom 
omprioriteringar i befintliga verksamheter.
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Årets resultat

Mnkr
Utfall
2016

Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Skatteintäkter och bidrag (Mnkr) 689,1 723,1 741,7 778,4 804,3 830,4 860,5

Resultat (Mnkr) 37,6 32,7 22,9 33,0 31,0 30,4 36,3

Marginal 5,5% 4,5% 3,1% 4,2% 3,9% 3,7% 4,2%

Genomsnittlig marginal 4 år 4,3% 3,9% 3,7% 4,0%

När indexberäkningar och politiska prioriteringar är gjorda 
enligt budgetförslaget kommer 2019 års budgeterade 
resultat bli 33,0 mnkr, vilket överensstämmer om målet att 
4,0 procent ska vara kvar efter skatt och statsbidrag. För 
att bibehålla denna resultatnivå för 2020-2022 kommer 
eventuellt åtgärder behövas. Beräkningar av skatteintäkter 
och bidrag samt verksamheternas nettokostnader är 
gjorda utifrån de befolkningsprognoser, uppräkningar av 
skatteunderlaget och kostnadsindexförändringar enligt SKL 
cirkulär med budgetförutsättningar för planperioden 2019-
2022.

Jämfört med den prognos SKL presenterade i april 
2018 (cirkulär 18:18) är skatteunderlagets ökningstakt 
uppreviderad 2019-2021 jämfört med 2018. Revideringarna 
förklaras främst av ändrad bedömning avseende 
sysselsättning och pensionsinkomster. Högkonjunkturen 
kulminerar 2019. Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. 
Både Konjunkturinstitutets och Arbetsförmedlingens 
återkommande enkäter till företagen pekar på en fortsatt 
tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats något 
sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, 
men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad 

arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget tror SKL, liksom i 
tidigare prognos, att högkonjunkturen går in i en fas med 
lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade 
timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar.

SKL beräknar nu en något högre nivå på antalet arbetade 
timmar från slutet av 2020. Det beror framför allt på en 
ny bedömning av medelarbetstiden, nu låter SKL den vara 
oförändrad i stället för att minska med 0,1 procent per år.

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits 
för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen 
är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. 
Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i 
början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs 
stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, 
därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF.
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Förändring av ramar

Mnkr
Budget

2018
Verksamehts
förändringar

Om-
disponeringar

Övriga
justeringar

Budget
2019

% förändring
verksamhet

Kommunstyrelsen -76,4 3,1 2,5 -0,7 -71,5 -6,9%

Omsorgsnämnden -252,8 5,3 -0,9 -0,9 -249,4 -1,4%

Barn- och utbildningsnämnden -342,3 -4,0 1,0 -1,4 -346,7 1,3%

Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh. -15,8 4,8 -0,2 -6,9 -18,1 12,7%

Miljö- och byggnämnd -31,9 2,7 -2,4 -0,1 -31,7 -0,7%

Finansförvaltning -11,2 0,0 0,0 -16,6 -27,8

Verksamhetens nettokostnad -730,4 11,9 0,0 -26,6 -745,1 2,0%

Nämndernas ramar föreslås minskas med 11,9 mnkr i form 
av effektiviseringsåtgärder. Omdisponeringar har gjorts 
mellan förvaltningarna för lokalhyror samt tjänster. Övriga 
justeringar på totalt 26,6 mnkr avser löne-, hyre- och 
kapitalkostnadsförändringar, externa räntekostnader samt 
ökade kostnader för pensioner. 

Kommunstyrelsens förslag är en minskad ram med 3,1 mnkr. 
Föreslagna effektiviseringar avser till hälften omorganisation 
av personal i samband med pensionsavgångar. En generell 
översyn av driftskostnaderna står för den andra halvan, en del 
avser minskad driftsbudget till följd av omorganisationen. 

Socialnämndens föreslagna effektivisering på (5,3) mnkr 
berör i störst utsträckning verksamhetsområdet Vård och 
omsorg, bland annat i form av minskat antal vårdplatser. En 
konsekvens är att kötiderna till särskilda boenden kan komma 
att öka liksom antalet brukare/vårdtagare  inom hemtjänsten 
och kortidsverksamheten. Föreslagen effektivisering 
innebär inte behov av uppsägning av personal. Föreslagen 
omställning/effektivisering kommer att startas så snart som 
möjligt efter beslut, men förväntas inte ge full helårseffekt 
2019. I tillägg föreslås ett sänkt bemanningstal inom särskilda 
boenden samt ytterligare effektiviseringar inom Stöd och 
service samt Individ- och familjeomsorgen.

Barn- och utbildningsnämndens ram föreslås öka 
med 4,0 mnkr, vilket innefattar både effektiviseringar 
och kostnadsökningar. Effektiviseringar omfattar 9,9 
mnkr och berör it-prestanda, förskolans organisation, 
samordning av särskilt stöd samt Strömstad Gymnasiums 
organisationsstruktur och programutbud. Effektiviseringarna 
inom gymnasiet kommer att leda till ett förändrat 
utbildningsutbud, men också till samordning mellan 
undervisningsgrupper. Föreslagna effektiviseringar syftar 
till att bibehålla eller öka utbildningskvaliteten genom 
en förändrad organisationsstruktur i verksamheterna. 
Utöver effektiviseringar har barn- och utbildningsnämnden 
kostnadsökningar som motsvarar 13,9 mnkr som avser 
volymökningar. Kostnadsökningarna riktas i huvudsak till tre 
verksamheter inom organisationen: förskola, grundskola och 
fritidshemsverksamhet samt särskola.

Tekniska nämndens ram föreslås minskas med 4,8 mnkr. 
Effektivisering sker genom verksamhetsförändring inom 
gatu- och vägverksamheten i form av ej återbesättning av 
pensionsavgång samt viss reducering i vinterväghållningen 
för att harmonisera med rådande vinterförhållanden. 
Nämnden räknar även med intäktsökningar genom översyn 
av avgiftsnivåer, optimering av skogsverksamheten samt en 
positiv utveckling av färjetrafiken. 

Miljö- och byggnämndens ram föreslås minskas med 
2,7 mnkr. Effektiviseringar kommer att göras genom att 
tre vakanta tjänster inte kommer att tillsättas och genom 
åtstramningar vad gäller övriga kostnader. Nämnden räknar 
även med vissa intäktsökningar. Föreslagen effektivisering 
innebär att handläggningstiderna för detaljplaner kan öka 
och att den idag höga servicenivån mot medborgarna 
kan försämras. Utrymmet för deltagande i interna och 
externa utvecklingsprojekt kommer även att minska. Inom 
räddningstjänsten leder den lägre bemanningen till att 
omfattningen av det förebyggande arbetet minskar. 

Finansförvaltningens övriga justeringar med (16,6 mnkr) 
avser främst ökade kostnader för årets lönerevision där 
finansförvaltningen budgeterar hela kommunens förväntade 
löneökning exklusive förtroendevalda som budgeteras 
per förvaltning. Högre kostnader för förändring av 
pensionsavsättningar samt högre finansiella kostnader för 
pensioner. Fondering av färjeintäkter fortsätter där 2,5 mnkr 
kommer att avsättas under 2019. Under perioden 2011-
2013 har totalt 8 mnkr fonderats samt 2,5 mnkr under 2017 
respektive 2,5 mnkr år 2018.  
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Skatter, utjämningsbidrag och övriga statsbidrag

Mnkr
Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Egna skatteintäkter 526,6 538,2 554,6 572,9 595,2 620,8

Beräknad slutavräkning skatt -2,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatteintäkter före utjämning 524,6 536,5 554,6 572,9 595,2 620,8
Inkomstutjämningsbidrag 175,2 181,3 188,5 194,8 202,4 211,0

Kostnadsutjämningsavgift -24,4 -23,2 -16,4 -16,6 -16,8 -16,9

Regleringsbidrag/-avgift -0,1 2,1 5,9 9,5 8,7 4,7

Strukturbidrag 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7

LSS-utjämningsavgift -8,7 -8,6 -8,0 -8,1 -8,1 -8,2

Generella bidrag från staten 11,8 6,8 5,1 2,9 0,0 0,0

Intäkt från Kommunal fastighetsavgift 34,4 36,5 38,4 38,4 38,4 38,4

Utjämning, statsbidrag o fastighetsavg. 198,4 205,2 223,9 231,4 235,2 239,7

Summa skatter och statsbidrag 723,0 741,7 778,4 804,3 830,4 860,5

förändring i procent 2,6% 5,0% 3,3% 3,2% 3,6%

Skattesatsen ska vara oförändrad 21,91. Skatte- och statsbidrag är beräknade i budgeten utifrån SKL:s rekommendationer och Strömstads 
befolkningsprognos. Beräkningen bygger på cirkulär nr 35, 20180928 för 2019 samt för planåren 2020-2022 . De olika bidrags- och 
avgiftsslagen styrs av separata regelverk. Strömstad är nettobidragstagare i det kommunala utjämningssystemet som helhet men betalar avgift 
i kostnadsutjämningssystemet och i LSS utjämningssystemet. Orsaken är att kommunen har lägre strukturkostnad än genomsnittskommunen 
i riket. Detta innebär att med Strömstads strukturella förutsättningar bör de faktiska kostnaderna vara lägre än i genomsnittskommunen. 
Intäkterna ökar med 5,0 procent mellan 2018 och 2019, främst kopplat till den goda befolkningsutvecklingen, vilket framgår i ökningen av 
inkomstutjämningen 2019. Extra bidrag kommer utbetalas från staten 2018-2020 för att stärka välfärden. Det övergår under perioden till att vara 
helt befolkningsbaserat. I tabellen nedan återfinns detta statsbidrag under ”Generella bidrag från staten”.
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Befolkningsförändringar

Ålder Utfall
2017

Utfall
aug 2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

0 163 110 157 157 161 165

1 - 5 854 840 856 869 866 853

6 - 12 1 040 1 104 1 142 1 162 1 195 1 240

13 - 15 398 399 391 416 448 465

16 - 19 536 536 574 558 540 561

20 - 64 7 303 7 250 7 419 7 496 7 567 7 608

65 - 74 1 647 1 630 1 601 1 591 1 602 1 588

75 - 79 545 611 649 668 674 690

80 - 84 357 370 383 404 417 431

85 375 389 372 371 361 381

Summa 13 218 13 239 13 544 13 692 13 831 13 982

Förändring i procent 0,2% 2,3% 1,1% 1,0% 1,1%

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Mnkr
Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Skatter, statsbidrag och kommunal utjämning 723,0 741,7 778,4 804,3 830,4 860,5
Utveckling i procent 2,6% 5,0% 3,3% 3,2% 3,6%

Nettokostnader i skattefinansierad vsh -694,8 -726,7 -744,3 -768,1 -792,7 -818,9
Utveckling i procent 4,6% 2,4% 3,2% 3,2% 3,3%

Åldersammansätting

Prognosen för perioden 2019-2022 är att skatter och statsbidrag ökar med cirka 3,8 procent i genomsnitt per år. Nettokostnaderna för 
skattefinansierad verksamhet beräknas öka med 3,0 procent per år under samma period förutsatt att endast löner och pensioner kompenseras 
samt en liten del av övriga nettokostnadsökningar. Det innebär krav på fortsatt effektivisering för att skapa utrymme för övriga behov.

Vid beräkning av befolkningsprognosen har vi utgått från VGR:s prognos i augusti 2018. Prognosen för befolkningsutvecklingen 2019-
2022 ligger runt 1 procent per år.

Verkligt utfall för 2017 och 2018 är hämtat från SCB och för 2019-2022 utifrån VGR:s befolkningsprognos.

23%

55%

22%

Ålderssammansättning 2017

0-19 20-64 65-
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Finansiella rapporter

Resultatbudget
Mnkr

Utfall
2017

Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Verksamhetens intäkter 291,7 315,8 312,8 316,6 330,2 344,4 359,2

Verksamhetens kostnader -956,1 -1 010,6 -1 003,9 -1 021,0 -1 053,7 -1 087,4 -1 123,3

Avskrivningar -30,4 -35,6 -35,6 -40,7 -48,6 -53,8 -57,8

Verksamhetens nettokostnader -694,8 -730,4 -726,7 -745,1 -772,1 -796,8 -821,9

Skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning 723,1 743,8 741,7 778,4 804,3 830,4 860,5

Finansnetto 4,4 1,6 7,9 -0,3 -1,2 -3,2 -2,4

Resultat före extraordinära poster 32,7 15,0 22,9 33,0 31,0 30,4 36,3

Årets Resultat 32,7 15,0 22,9 33,0 31,0 30,4 36,3

Marginal 4,5% 2,0% 3,1% 4,2% 3,9% 3,7% 4,2%

Resultaträkning
Resultatbudgeten avser den kommunala verksamheten exkluderat de kommunala bolagen. Det ekonomiska resultatet för 2019 
är beräknat till 33,0 mnkr med en marginal på 4,2 procent. Under 2019 förväntas skatteintäkterna öka med 34,6 mnkr och 
nettokostnaderna med 10,4 mnkr jämfört med beslutad ram för 2018. De tre taxekollektivens resultat nollställs mot respektive 
utjämningsfond i balansräkningen och påverkar inte resultatet. SKL:s skatteprognoser och prisindex har använts för beräkningarna.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesbudgeten redovisar budgeterade likviditetsförändringar. Budgeten är upprättad enligt indirekt metod, vilket innebär att den bygger på resultat- och 
balansräkning. Utgångspunkten är kommunens totala resultat enligt resultaträkningens rad ”Årets resultat” och redovisningen mynnar ut i förändring av likvida medel, 
vilket motsvarar balansräkningens post ”kassa och bank”. Justering sker för bokföringsposter som inte är likviditetspåverkande.
Kassaflödesbudgeten är uppdelad i tre delar, kassaflöde från den löpande verksamheten, från investeringsverksamheten och från finansieringsverksamheten. Detta visar 
varifrån kassaflödet härrör och vad det används till. Investeringarna kan inte finansieras fullt ut med kassaflödet från verksamheten, vilket kräver extern finansiering.

Kassaflöde
Mnkr

Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Ingående likvida medel 17 -42 -35 -36 -36

Årets resultat 33 23 33 31 30 36

Justering avskrivningar 30 36 41 49 54 58

Justering avsättningar 4 6 25 7 11 14

Förändring rörelsekapital 

+/- Finansiella anltillg 0 0 0 0 0 0

+/- Övriga korta fordringar -3 -3 -4 0 0 0

+/- Placeringar 0 43 -17 -3 -3 -3

+/- Utnyttjad checkkredit -9 0 0 0 0 0

+/- Korta skulder 75 1 0 0 0 0

Kassaflöde från verksamheten 129 105 78 84 92 105

Investeringar -149 -345 -218 -94 -114 -42

Kassaflöde från investeringsverksamheten -149 -345 -218 -94 -114 -42

Finansiering

Förändring kredit 0 0 0 0 0

Förändring långa skulder 20 182 147 9 23 -53

Kassaflöde från finansieringverksamheten 20 182 147 9 23 -53

Årets kassaflöde 1 -58 7 -1 1 10

Utgående likvida medel 17 -42 -35 -36 -36 -26
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Balansräkning
Balansräkningen visar kommunens finansiella ställning utifrån de förutsättningar som gäller för kommande år.  Med planerade 
investeringar och upplåning så sjunker soliditeten 2019-2022.

Balansräkning
Mnkr

Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 

  Anskaffningsvärde 1 115 1 461 1 679 1 773 1 887 1 929

  Avskrivning -468 -503 -544 -593 -646 -704

Finansiella anläggningstillgångar 59 59 59 59 59 59

Summa anläggningstillgångar 707 1 017 1 194 1 239 1 300 1 284

Omsättningstillgångar
Placeringar 175 132 149 152 155 158

Övriga kortfristiga fordringar 153 156 160 160 160 160

Kassa och Bank  17 -42 -35 -36 -36 -26

Summa Tillgångar 1 052 1 263 1 468 1 515 1 579 1 576

Eget Kapital 539 561 611 642 672 708

  varav årets resultat 33 23 33 31 30 36

Avsättningar 71 77 85 92 103 117

Långa skulder taxekollektiv 143 154 159 160 160 160

Långa skulder kreditinstitut 0 170 313 321 344 291

Utnyttjad checkkredit 0 0 0 0 0 0

Övriga korta skulder 299 300 300 300 300 300

Summa skulder och Eget Kapital 1 052 1 263 1 468 1 515 1 579 1 576

Soliditet 51,2% 44,4% 41,6% 42,4% 42,6% 44,9%
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Investeringar
Investeringsnivån för 2019 är 123,5 mnkr. Av dessa ligger 70,0 mnkr på taxekollektivet varav 43,8 mnkr avser VA-verksamheten och 
därav 31 mnkr avloppsreningsverket Österröd med tillhörande avloppsledningar till och från verket. Avfallsverksamheten uppgår till 
26,2 mnkr varav 25 mnkr avser om- och nybyggnad av sorteringshall ÅVC.

Stora investeringar inom skattefinansierad verksamhet, Tekniska förvaltningen, är om- och tillbyggnad av färjeläget med 37,5 mnkr.

Andra större investeringar är inköp av skärsläckare med 1,9 mnkr inom Räddningstjänsten. 

Investeringarna för kommunen fördelar sig per nämnd enligt nedanstående:

Mnkr Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Kommunstyrelsen 9,6 3,0 4,7 3,9 1,7

Socialnämnden 1,3 2,5 4,7 3,9 0,9

Barn- och utbildningsnämnden 5,3 4,0 3,4 3,3 0,0

Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh. 186,1 42,0 25,7 8,5 8,5

Miljö- och byggnämnd 1,0 2,0 3,8 4,8 4,7

Totalt skattefinansierad verksamhet 203,3 53,5 42,3 24,3 15,7

Teknisk nämnd, Tax VA 143,0 43,8 64,0 88,0 26,0

Teknisk nämnd, Tax Avfall 1,3 26,2 8,0 4,7 0,2

Totalt taxefinansierad verksamhet 144,3 70,0 72,0 92,7 26,2

TOTALT 347,6 123,5 114,3 117,0 41,9

För detaljerad info se respektive nämnds investeringsredovisning.
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Exploatering
Kommunens exploateringsverksamhet drivs av mark- och exploateringsavdelning som anskaffar, utvecklar och iordningställer 
kommunal mark för bland annat bostäder och verksamheter. Tack vare god tillväxt och en växande arbetsmarknad i Strömstad 
under många år har ett flertal områden för bostäder exploaterats och färdigställts de senaste åren. 

Den största exploateringen för bostäder som pågår nu är Canning som medger drygt 400 lägenheter. Canning som ligger centralt i 
Strömstad har potential att bli en attraktiv stadsdel med bostäder, verksamheter och offentliga ytor. Detaljplanen beräknas kunna 
antas kvartal 2 2019. Iordningställandet av exploateringsområdet kommer pågå under flera år. 

Planarbetet har även påbörjats för Mällbygård som beräknas innehålla cirka 100 boendeenheter. 

Därutöver finns Bastekärr färdigställt som ligger sydväst om Skee samhälle utmed E6 och utgörs av 25 hektar tomtmark för handel 
och industri där kommunen äger en del av detta område. Området är iordningsställt och mark för industriändamål finns till 
försäljning. 

Mnkr
Budget 

2018
Plan 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Skeppsbron-Canning -10,0 -5,0 -40,0 -81,0 -88,0

Korsnäs/Tjärnö 0,0 -2,0 -1,0 -6,0 0,0

Övrig exploatering -3,0 -4,0 -3,0 -3,0 -3,0

TOTALT -13,0 -11,0 -44,0 -90,0 -91,0
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Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens förmåga att finansiera sig själv på längre sikt. Soliditeten är beroende av två faktorer, dels 
resultat och dels tillgångsökningen där förändringen påverkas till stor del av våra investeringar samt hur de finansieras. Soliditeten 
sjunker om tillgångsökningar ökar i snabbare takt än det egna kapitalet, det vill säga resultatförbättringarna mellan åren. Man bör 
finansiera tillgångsökningarna med egna medel till största delen om inte soliditeten ska försämras.

% Utfall 
2017

Prognos 
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Soliditet 51,2% 44,4% 41,6% 42,4% 42,6% 44,9%
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KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande: Peter Dafteryd
TF kommundirektör: Per-Olof Hermansson

Kommunstyrelsen har ledningsansvar enligt kommunallagen, vilket innefattar ansvar för att visioner och övergripande mål följs. Kommunstyrelsen är personalnämnd, 
ansvarar för planering och uppföljning av kommunens ekonomi samt har uppsikt över verksamheten i de kommunägda företagen. Här ligger även samordningsansvaret 
för Tillväxtsekretariatet för norra Bohuslän, fyra kommuner i samverkan.

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 
och kortfattad plan för 2020-2022

Politisk verksamhet
Verksamheten omfattar kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen med utskott, valnämnd/valberedning, 
överförmyndare och revision. 
 
Verksamheten under år 2019
Under året planeras åtta sammanträden i kommunfullmäktige 
och lika många i kommunstyrelsen. Som ett led i kommunens 
demokratiarbete är dessa öppna för allmänheten, 
fullmäktigemötena sänds dessutom direkt via stromstad.
se. Samarbete med gymnasiet fortsätter och under 2019 
planerar man igen för ett ungdomsfullmäktige. EU-val 
kommer att hållas under året vilket tar både personella och 
ekonomiska resurser i anspråk.

Plan för åren 2020-2022
Åtgärder för utvecklad medborgardialog genom ökad 
tillgänglighet och nya former för delaktighet i kommunala 

beslut ska genomföras. Det sker även fortsatt digitalisering  
av de administrativa processerna kring kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 

Kommunledning, övergripande
Verksamheten omfattar gemensamma aktiviteter och tjänster 
inom kommunstyrelsen och till övrig verksamhet. 

Verksamhet under år 2019
Det görs en förändring i att alla förvaltningar sittande i 
Stadshuset bär sina egna hyror och andel av lokalkostnader. 
Detta har tidigare enbart belastat kommunstyrelsen. 
Regeringen har aktualiserat arbetet med Krisberedskap. Detta 
medför bakgrund för finansiering samt att det också kommer 
att utöka vårt arbete.

Ny kommundirektör kommer att tillsättas i början av året. 

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen är del av kommunledningsförvaltningen 
och ingår i kommundirektörens direkta ansvar. 
Ekonomiavdelningen ansvarar för upprättandet av förslag till 
budget, månads- delårs- och årsbokslut, finansförvaltning 
samt upphandling.

Avdelningen ansvarar för upprättandet och uppdateringen 
av kommunens alla styrdokument i form av planer, strategier, 
policys, riktlinjer och rutiner inom ekonomiområdet.
 
Arbetet ska ske i enlighet med kommunens fastställda 
vision, mål och strategier samt gällande lagar, relaterade 
styrdokument, policys och rutiner.

Verksamheten under år 2019
En fortsatt utvecklig av ekonomiavdelningens arbetsformer 
har skett under 2018. Man har försökt att få till en bättre 
uppdelning av arbetsuppgifter som förväntas ge bättre 
samordning och ökad tillgänglighet. 

Utveckling av befintliga system för stöd till verksamheten och 
kommunens leverantörer ska fortsätta. Målsättningen är att 
minska pappersflöde till förmån för digitala tjänster såsom 
e-handel och andra e-tjänster. 

Kommunens systemstöd till verksamhetschefer (Hypergene) 
underlättar uppföljningen av ekonomin, verksamheten och 
mål. 

Under 2019 är det aktuellt att inleda en översyn inför 
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en upphandling av ekonomisystem. I samarbete med 
kommunerna i Norra Bohuslän upphandlar man gemensamt 
e-handelssystem.

Plan för åren 2020-2022
En upphandling av ekonomisystem är aktuellt att genomföra 
under 2020-21.

Utveckla e-handeln med inriktning att  kommunen ska kunna 
göra fler elektroniskt inköp från företag.

Utveckla kommunens modell för internbank och 
likviditetsstyrning.  

Införa fler digitala tjänster inom ekonomiområdet
 
IT-enheten
Inför 2019 fokuseras arbetet främst kring att säkra driften av 
nätverk och servrar. Det kommer även ske en utveckling av 
kommunens trådlösa nät i kommunens lokaler.

Under året kommer en övergång till Office365 
förhoppningsvis att genomföras. Det ska modernisera 
plattformen, bland annat underlätta för de som har 
behov att samverka med andra personer inom och utom 
organisationen. En omstrukturering av licenser kommer 
att genomföras. Den ska leda till en ökad differentiering 
av licenser baserat på användarens behov. Syftet är att 
licensrättigheterna ska motsvara det behov som användaren 
har av IT i sitt dagliga arbete. Kostnader för licenser kommer 
att öka ju fler användare och funktioner som ansluts till nätet.
 
Ett stort projekt som löper under 2019 är införandet av 
E-arkiv. Detta kommer ta i anspråk både resurser i form av 
arbetstid men även investeringsmedel. 

Plan för åren 2020-2022
Fortsatt utveckling av service genom olika digitala tjänster. 
Effektivisering av processer med stora inslag av manuellt 
arbete.  

Utvecklingsenheten
Avdelningens uppdrag är att vara en sammanhållande länk för 
kommunens samhälls- och framtidsutveckling. Avdelningen 
omfattar ett antal verksamheter som arbetar med utveckling 
och samordning av bland annat folkhälsa och näringsliv. 
Enheten har även ansvar för kommunens översiktsplanering 
samt utveckling av kultur- och fritidsfrågor inom 
kommunen. Kommunens säkerhetssamordnare ingår 
också i arbetsgruppen. Enheten utökades med en 
halvtidstjänst, digital samordnare under hösten 2018. Ett 
stort fokus i samtliga verksamheter inom avdelningen är 
kvalitetsutveckling som sker genom dels personlig service, 
dels med hjälp av digitala verktyg.

Strömstads kommun driver och driftar från och med 
2018 två kulturella institutioner; konsthallen Lokstallet 
samt kulturhuset Skagerack. Det finns i organisationen en 
heltidsanställd person (kultursamordnare) för att driva aktiv 
verksamhet, stöd och utveckling för både ett kulturhus och 
en konsthall. Lokstallet har till och med 2018 drivits med 
hjälp av regionalt stöd för lokalhyran och där medel från 
kulturbudgeten har stått för verksamheten. Under 2018 
omfördes en större del av kulturbudgeten (vilket medförde 
att medel för arrangemangsstöd minskades rejält) till förmån 
för Lokstallets verksamhet som en tillfällig extrainsats för 
att förnya verksamheten. I och med detta anställdes för 
2018 en halvtids utställningsassistent som har utvecklat 
Lokstallet med fler parallella kulturaktiviteter i samband med 
utställningsperioder. Dessutom har en helt ny skulpturpark 
tillskapats utanför lokstallet med syfte att generera mervärden 

och locka en bredare publik. På repertoaren för 2018 finns 
också en öppen salong där allmänheten får ställa ut egen 
konst, detta som en led i att både erbjuda högkvalitativ, 
professionell konst parallellt med en bred, mer folklig konst 
som attraherar nya målgrupper till konsthallen. 

I nuläget är det högst osäkert om kommunen får fortsatt, 
regionalt stöd för Lokstallets verksamhet. Det tidigare 
treårsavtalet är inte längre aktuellt och regionen vill först 
efter valet i höst föra vidare diskussioner om ekonomiskt stöd 
till verksamheten. 
Besöksstatistik för konsthallen 2017, hela säsongen: cirka  
2 000 besökare
Under de senaste åren har det har varit svårt att nå ut till 
en bredare allmänhet. Under 2015-2017 låg den faktiska 
kostnaden för varje besökare på 373 kronor (746 000 kr/2000 
besökare). Detta har förändrats i och med senaste, pågående 
säsongen. 

Besöksstatistik för konsthallen 2018, tom 9/9 (då återstår den 
öppna salongen som pågår tom 15/10): ca 3 800 besökare, 
besöksantalet prognosticeras komma upp i 5-6000 personer 
dvs mer än en fördubbling av publiken sedan 2017.
Efter det att förvaltningen föreslaget det ursprungliga 
besparingsförslaget i maj 2018 har den senaste säsongen 
på Lokstallet genererat ett rejält högre besöksantal och då 
förväntas den sista utställningen där lokalbefolkningen får 
ställa ut att generera en stor mängd besök bland alla åldrar.

Verksamhet under år 2019

Kultur/fritid
Under 2019 fortsätter arbetet att utveckla kulturhuset 
till en mötesplats för kultur och fritidsaktiviteter för 
Strömstadsborna. Under hösten 2018 flyttade daglig 
verksamhet och fritidsgården in i kulturhuset och 
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under 2019 kommer verksamheterna gemensamt med 
kulturaktörer- och kulturföreningar arbeta för att skapa en 
god struktur och ett gemensamt, optimalt samnyttjande, 
av lokalerna. Utvecklingsavdelningen utökades med 
fritidsgårdsverksamheten under hösten 2018, med syftet 
att skapa synergieffekter mellan föreningsdrivna aktiviteter 
och kommunens fritidsverksamhet. Fritidsgården återfinns 
numera i kulturhusets lokaler på våning 3 samt i cafédelen på 
våning 2. Samutnyttjandet skapar fördelar och synergieffekter 
då målgrupper som aldrig annars möts får tillfälle att 
samverka på en gemensam arena. I och med detta uppstår 
frågeställningar kring lokalnyttjande, uthyrningsregler etc, 
som under året behöver lyftas fram och där man gemensamt 
behöver utveckla förbättrade rutiner för att möta ett ökat 
användande av kulturhuset och dess lokaler. 
 
Fortsatt drift av Lokstallet som kommunens konsthall 
är beroende av extern samfinansiering, därför kommer 
man under året att ha en fortsatt dialog med Västra 
Götalandsregionen och se över möjligheterna att få ytterligare 
annan extern finansiering som stöd till driften. Den påbörjade 
driftsorganisationen inom fritid fortsätter att implementeras 
enligt fastställd plan. Fritids- och kulturstrategierna har 
under hösten 2018 brutits ner i fyra-åriga planer som visar 
på konkreta utvecklingsområden, därefter sker den dagliga 
verksamheten utifrån ettåriga verksamhetsplaner.

Folkhälsa/näringsliv
Folkhälsoarbetet utgår från den årliga folkhälsoplanen 
som tas fram i dialog med nämnder och folkhälsoråd. 
Fortsatt brottsförebyggande arbete inom ramen för 
Brottsförebyggande rådet samt stöd till implementering av 
folkhälsoarbetet i förvaltningars och nämnders verksamheter. 

Näringsutveckling
Kommunens näringslivsutvecklare kommer under 2019 
ha fokus på infrastrukturen i allmänhet och Bohusbanan i 
synnerhet, samtidigt som det dagliga arbetet med att utveckla 
och förbättra servicen mot företagen fortsätter. Ett annat 
viktigt fokusområde för näringslivsarbetet är att öka antalet 
nya etableringar och arbeta både lokalt och regionalt för att 
skapa nya, starka branscher inom Strömstads näringsliv. Det 
senare omfattar markfrågor, såväl som kompetensutveckling 
och förstärkta nätverk inom ett antal branscher. 
Evenemangsfrågor blir allt viktigare att hantera och under 
2019 ska en beslutad evenemangsstrategi visa på inriktning 
och arbetssätt kring de evenemang som sker i Strömstad. 

Kvalitetsutveckling- och digitalisering
Utvecklingsstrategen ansvarar för kommunens 
informationssäkerhetsarbete, där målet är att införa ett 
övergripande ledningssystem för informationssäkerheten. 
Förvaltningarna får stöd i att se över vilka säkerhetsnivåer 
som föreligger, vilka åtgärder som behöver vidtas och i 
vilken prioritetsordning detta bör ske. Arbetet med vidare 
processkartläggning kommer fortgå. 

En ny digital plan för utveckling av kommunens verksamheter 
tas fram för beslut under året. Den digitala samordnaren 
kommer tillsammans med IT och representanter från 
förvaltningarna samordna arbetet med att genomföra 
de prioriterade åtgärderna som identifierades i 2018 års 
förstudie av kommunens digitalisering, tex implementering 
av bank-id, mina sidor m.m. Dessa åtgärder ska skapa 
grundläggande förutsättningar för fortsatt digitalisering inom 
kommunens samtliga verksamhetsområden. 
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Verksamheten under år 2019
Avdelningen driver ett kommunövergripande 
varumärkesprojekt för Strömstad och Strömstads kommun. 
Insatser för utveckling av platsvarumärket från 2018 
fortsätter parallellt med utveckling av en varumärkesstrategi 
för kommunen som organisation och arbetsgivare. Det 
stora rekryteringsbehovet i kommunens verksamheter 
ges särskild prioritet i extern och intern kommunikation. 
Turistbyråverksamheten och destinationsutvecklingen drivs 
med små resurser via Infocenter. Under året intensifieras 
insatserna för att i samverkan med det lokala näringslivet hitta 
en form för samarbete kring platsutveckling och värdskap 
gentemot besökare. Processen går i fas med arbetet för att 
utveckla en driftorganisation för kommunens kultur- och 
fritidsanläggningar. Kontorsvåningen i Infocenters nuvarande 
lokaler avvecklas under 2019.

Nya krav i förvaltningslagen avseende serviceskyldighet 
liksom EU:s tillgänglighets- och transparensdirektiv ställer 
krav på ökade ambitioner i fråga om service och bemötande 
samt publicering av handlingar. Kommunstyrelsens uppdrag 
från 2018 att utveckla nuvarande Kommuncenter föreslås ske 
genom etablering av en gemensam serviceorganisation för 
alla förvaltningar (ett Kontaktcenter). Processkartläggning, 
utvecklings- och utbildningsinsatser av berörd personal inleds 
under 2019 utifrån förslag i förstudie. 

Arbetet för att säkra arbetssätt för en rättssäker och effektiv 
hantering av ärenden och handlingar fortsätter, bland 
annat via utbildning i ärendehantering med stöd av den 
nya handbok som tagits fram. Avdelningen samordnar, med 
stöd av informationssäkerhetssamordaren, arbetet med 
anslutning av kommunens olika system till ett elektroniskt 

arkiv. Införandefasen är flerårig och omfattar dels rutiner 
och arbetssätt för korrekt arkivering av handlingar, dels 
kompetensuppbyggnad och medverkan i Fyrbodals regionala 
projekt för e-arkiv. 

stromstad.se fortsätter att utvecklas mot en plattform 
för service genom utveckling av nya servicefunktioner, 
e-tjänster och bättre sökfunktion. Rutiner för en bättre och 
publik synpunktshantering ska etableras och en vägledning 
för medborgardialog till stöd för alla verksamheter ska tas 
fram. Avdelningen samordnar omvandling av blanketter 
till e-tjänster via den nya e-tjänstplattformen Portal Bas, 
ett verktyg och stöd för e-förvaltning som erbjuds alla 
förvaltningar. En koppling till bank-id planeras under 
2019/2020 vilket ökar plattformens användbarhet.

Plan för åren 2020-2022
De närmaste åren fortsätter arbetet för att tillsammans 
med verksamheterna bygga och kommunicera varumärket 
Strömstad i linje med målen i Vision 2030. Samarbetet med 
bolagen fortsätter. Rekrytering behöver ges prioritet även 
framöver, ett starkt arbetsgivarvarumärke är avgörande för 
att kommunen ska lyckas rekrytera medarbetare i takt med 
förutsedda pensionsavgångar. 

Driften av ett Kontaktcenter är ett löpande utvecklingsarbete. 
En gemensam serviceorganisation kan de närmaste åren 
fylla en central funktion i digitaliseringen såsom företrädare 
för kommuninvånarna och garant för ett enhetligt och 
lättillgängligt utbud av digitala tjänster. Avsikten är att arbetet 
för platsutveckling och marknadsföring i syfte att stärka 
besöksnäringen samordnas med ny driftorganisation för 
kultur- och fritidsanläggningar där näringslivet medverkar. 

Plan för åren 2020-2022
Arbetet med fortsatt utveckling av digitalisering sker med 
stöd av utvecklingsavdelningens medarbetare inom såväl 
kultur, fritid, näringsliv som översiktsplanering. Folkhälsa och 
miljöfrågor för fortsatt stort fokus i förvaltningarnas arbete. 
Samarbetet med olika aktörer inom fritidsområdet stärks, 
driftsorganisationen har utvecklats fullt ut och omfattar 
samtliga fritids- och kulturlokaler.

Kommunikationsavdelningen
Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunens 
webbplats och officiella kanaler i sociala medier. Resurser 
för strategiskt kommunikationsarbete och grafiskt 
utvecklingsarbete ger stöd och service till kommunens 
samtliga verksamheter liksom till kommunala bolag. Vid 
avdelningen finns också kommunstyrelsens kansli med 
ansvar för beredning till kommunstyrelsen och fullmäktige, 
registrering/diarium och arkivering, vaktmästeri och 
posthantering stadshus, tillgänglighetssamordnare, funktion 
för växeltelefoni och den kommunala turistbyrån Infocenter. 
Avdelningen ska skapa förutsättningar för och driva ett 
effektivt och strategiskt kommunikationsarbete med fokus 
på ökad tillgänglighet och förbättrad service för invånare 
och företag. Avdelningen har ett övergripande ansvar för 
medborgardialog och svarar för internt, administrativt stöd i 
fråga om ärendehantering, informationshantering/dataskydd 
och arkivering.

Organisationen är sårbar då avdelningen med relativt små 
personella resurser bemannar sex funktioner där daglig drift 
behöver säkras (webb, registratur, turistbyrå, posthantering, 
kansli och kommuncenter/reception).
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Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter (+)
Avgifter 0,0 0,0 0,0

Bidrag 5,4 2,5 2,5

Övriga intäkter 3,6 4,6 4,6

Summa Intäkter 9,0 7,1 7,1

Kostnader (-)
Personalkostnader -39,1 -38,5 -37,7

Hyreskostnader -14,3 -10,2 -5,9

Övriga driftkostnader -24,8 -31,0 -30,9

Kapitalkostnader -2,9 -3,8 -4,2

Summa kostnader -81,1 -83,5 -78,6

Utfall -72,1 -76,4 -71,5
Budgetram -71,4 -76,4 -71,5
Avvikelse -0,7 0,0 0,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan
2022

KOMMUNSTYRELSEN
IT - Nätsäkerhet 0,2 0,2 0,2 0,2

IT - Förbrukningsinv och 
utveckling

0,2 0,2 0,2 0,0

IT - META 0,0 0,5 0,0 0,0

KLK - E-förvaltning 
Kommuncenter

0,2 0,0 0,0 0,0

KLK - Ärendehanteringssystem 0,2 0,0 0,0 0,0

KLK - Digitalisering, inloggning 
med bank-id

0,7 0,7 0,6 0,6

KLK - Kopieringsapparater 0,2 0,2 0,2 0,2

KLK - Verksamhetsrelaterade 
invest i hyrda lokaler

0,5 0,5 0,5 0,5

EK - Ekonomisystem 0,0 0,0 2,0 0,0

EK - E-handelssystem 0,3 0,0 0,0 0,0

Kultur - Konstärlig utsmyckning 0,2 0,2 0,2 0,2

Fritid - Multiarena 0,2 0,0 0,0 0,0

Fritid - Skatepark 0,2 2,3 0,0 0,0

TOTALT: 3,0 4,7 3,9 1,7

varumärkesarbete. Detta innefattar rekrytering, 
annonsering, introduktion, medarbetarenkät mm. 
Arbetet syftar till att stärka kommunens konkurrenskraft i 
rekryteringssammanhang. Detta är en del av kommunens 
kompetensförsörjningsstrategi. 

HR avdelningen har under de senaste åren arbetat fram 
rutiner och processer för området som stöd för cheferna i 
deras dagliga arbetsledning. En kontinuerlig utbildning av 
chefer i dessa rutiner samt i arbetsrätt har påbörjats och 
kommer att fortsätta under 2019. För att ytterligare stärka 
cheferna i sitt ledarskap kommer avdelningen ta fram ett 
program för chefsutveckling och chefscoachning.  
Ett utvecklingsprojekt startas i syfte att utveckla arbetet med 
bemanningsplanering.

Plan för åren 2020-2022
För övrigt fortsätter arbetet med målsättningen att år 2030 ha 
Sveriges friskaste medarbetare vilket handlar bland annat om 
arbetsmiljöutbildningar, rehabiliteringsrutiner samt friskvård 
och förebyggande arbete. 

Värdskapet gentemot besökare kan breddas genom etablering 
av nya och centralt belägna servicepunkter (Info-points). Det 
nya arbetssättet kommer att bidra till förstärkning av både 
det regionala samarbetet för turistiska ändamål liksom för 
platsspecifik turistisk utveckling.

Det blir vidare viktigt att fortsätta på inslagen väg för att 
utveckla och stärka formerna för en aktiv medborgardialog 
med sikte på ökad delaktighet i de demokratiska 
beslutsprocesserna. Det kan ske genom god kommunikation 
och genom nya verktyg för e-demokrati.

Goda relationer och förtroendeingivande kommunikation 
med invånare förutsätter en målmedveten kommunikation 
där ständig anpassning till nya kanaler och verksamheternas 
behov ingår. Att utveckla kommunens närvaro på sociala 
medier är och förblir viktigt. 

HR-avdelningen
HR avdelningen arbetar med att förbättra intern service 
och att utveckla HR-systemet i syfte att underlätta 
administrativa rutiner. Det handlar bland annat om 
elektroniska anställningsbeslut, rehabdokumentation och 
lättare åtkomst till uppgifter och statistik. HR-systemet är ett 
så kallat mastersystem från vilket IT hämtar många uppgifter 
på bland annat användare, organisationsstruktur mm till 
många andra system. En koppling till Skattemyndighetens 
folkbokföringsregister Navet kommer göra att våra uppgifter 
kvalitetssäkras samt kommer underlätta flera administrativa 
rutiner. 

Verksamheten under år 2019
Under 2019 kommer HR i samarbete med 
Kommunikationsavdelningen att arbeta med 
arbetsgivarvarumärket som en del av kommunens 
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SOCIALNÄMNDEN
Ordförande: Anna-Lena Carlsson
Förvaltningschef: Monica Birgersson

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 
och kortfattad plan för 2020-2022

Förvaltningsledningskontoret
Kontoret arbetar med förvaltningsgemensamma uppgifter och 
att vara ett stöd till verksamheterna samt att kvalitetssäkra 
ekonomiska och administrativa uppgifter och processer. 
Ytterligare uppdras kontoret att arbeta med IT-support, 
dokument- och ärendehantering samt att bereda och stödja 
det politiska arbetet. Man handhar även processansvaret 
för att implementera den av kommunstyrelsen antagna 
”Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och 
integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017-2019”. 
Handlingsplanen vägleder verksamheten i frågor rörande 
boende, sysselsättning/arbete, utbildning.  

Verksamheten under år 2019
Under 2019 så kommer stort fokus att ligga på att genomföra 
de förändringar som krävs i verksamheten för att klara 
av den förväntat minskade budgetramen och genomföra 
de föreslagna effektiviseringarna/åtgärderna. I samband 
med detta kommer en översyn av ambitionsnivån för att 
nå nämndens mål att genomföras. Ett arbete kommer 
att initieras av socialchefen för att göra en översyn av 
ledningsorganisationen. 

Det påbörjade arbetet kring den ekonomiska och 
administrativa hanteringen av hyror fortsätter även 2019 i 
samverkan med de kommunala bostadsbolagen. 
Upphandling av nytt verksamhetssystem kommer ske under 
2019 då det nuvarande avtalet löper ut.  

Förvaltningsledningskontoret har en samordnande roll i att 
stödja och utveckla det arbete som genomförs för att nå 
målet att vi ska ha en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 
med ett hälsofrämjande ledarskap i syfte att minska 
sjukfrånvaron och bli en attraktiv arbetsgivare.

Utvärdering av handlingsplan för Strömstads kommuns 
mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 
2017-2019. 

Fortsatt arbete med att utveckla och verkställa den IT-strategi 
som finns framtagen för Socialförvaltningen i samverkan med 
övriga förvaltningar. 

På förvaltningsledningskontoret avser man även att initiera 
dialog kring resursfördelningsmodeller för verksamheterna 
i syfte att effektivare kunna allokera resurser där de behövs 
som mest. 

Under 2018 har en Kostnad-per-brukare-undersökning 
genomförts i samarbete med ett konsultbolag. 

Plan för åren 2020-2022

• Samverkansarbete fortsätter tillsammans med de  
kommunala lokal-/bostadsbolagen gällande våra behov av 
lokaler och bostäder, bl. a nytt särskilt boende, anpassade 
lokaler till verksamheterna samt bostäder för nyanlända

• Fortsatt arbete med att digitalisera våra verksamheter 
i syfte att bli mer effektiva och skapa mervärde för våra 
kommuninvånare 

• Översyn kommer ske gällande förvaltningens samtliga 
hyreskontrakt. 

• Fortsatt arbete med Kostnad per Brukare

• Eventuell implementering av resursfördelningsmodell

• Översyn av avgifter

• Genomgång av organisationen ledningsstruktur

Vård och omsorg
Vård och omsorg arbetar med insatser och stöd till 
äldre och deras anhöriga, hemtjänst, hemsjukvård, 
rehabilitering, korttidsvård, särskilt boende för äldre, 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt 
anhörigstöd. Korttidsrekrytering och vakanssättning för 
Stöd och service, Vård och Omsorg samt delar av Barn- och 
utbildningsförvaltningen via Bemanningscentralen.

Socialnämndens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser. Förvaltningen ska ge stöd, service och ansvara för myndighetsutövning. Nämnden har 
ett särskilt ansvar för barn. Nämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, 
bostadsanpassning samt färdtjänst. Socialnämnden ansvarar också för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, kommunanvisade flyktingar med 
uppehållstillstånd liksom för övrig integration. Arbetet styrs till största delen av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
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Verksamheten under år 2019
Arbetet med effektiv personalplanering kommer att fortsätta 
utifrån det nya lokala kollektivavtalet ”Rätt till heltid” som 
ersatt tidigare ”Strömstadmodellen”.  Förändringen av system 
och implementering av de nya bemanningsprocesserna har 
påbörjats under 2017/2018 och kommer fortsätta. Dessa 
innebär en annan form av logistik för personalplanering 
där fast anställd personal täcker vakanser i verksamheterna 
för att kunna erbjudas heltid. Arbetet med att minska 
sjukfrånvaron genom utbildning i hur man hanterar hot 
och våld i verksamheterna, lyftteknik och systematiskt 
rehabiliteringsarbete är fortsatt pågående.  

Aktivitetsombuden kommer att finnas kvar i annan form som 
en del av det ordinarie arbetet på enheterna tillsammans 
med de två metodstödjare som finns för området vård och 
omsorg.

Arbete med grupper och ledare samt handledning för 
enheterna i olika form där även elever ingår.

Professionell praktisk planering (PPP) implementeras på 
boenden för att ge en ökad struktur i arbetet och mer tydlig 
planering av arbetet över hela dygnet. 

Implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum), där 
ÄBIC (Äldres behov i centrum) numera är en del, kommer 
att fortsätta under 2018-2020 med fokus på förhållningssätt, 
arbetssätt, metod samt ny modul i verksamhetssystem. 
Fortsatt arbete med social dokumentation och 
implementering av värdegrundsarbetet.

Plan för åren 2020-2022

• Fortsatt planering utav nytt äldreboende utifrån beslut.

• Kommunerna förväntas få ett större ansvar för hemtag-

ning av personer från sjukhus med anledning av den nya 
betalansvarslagen, vilket kan påverka HSL-uppgifterna. 
Patienterna har större och mer komplexa vårdbehov. 

• Fortsatt dialog kring trygg hemgångs-team i kommunen.

• Behov av kompetensutveckling anpassad för stora perso-
nalgrupper, för att möta kraven från Socialstyrelsen och för 
att säkerställa en trygg och säker vård. 

• Arbete med rekrytering av personal med rätt kompetens 
för området – stort behov av personal inom hemsjukvår-
den, rehab samt undersköterskor.

• Implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum) 
kommer att fortsätta under 2020-2022.

• Digital teknik är ett kraftigt växande område som kommer 
vara en del av omsorgsarbetet i framtiden, främst som ett 
stöd i arbetet där exempelvis kameror kan användas för 
nattillsyn, automatiserad dosett, digitala medicinskåp och 
digitala signeringslistor samt andra IT-baserade hjälpme-
del. 

• Fortsatt omställning av befintliga boenden med särskild 
service för att tillgodose dagens krav på utrymme per lä-
genhet (minst 32 kvm). Det finns även behov av att se över 
personalens arbetsutrymmen. 

• Arbete med specifika målgrupper inom Vård och Omsorg 
tex yngre personer med demens samt psykiatri och bero-
endeproblematik

• Arbete med och implementering av Titulatur och kompe-
tens inom området

• Satsning för Vård och Omsorg samt Stöd och Service på 
att höja kompetensen på tillsvidareanställd personal till 
motsvarande undersköterskenivå eller likvärdig mellan 
2019-2021 genom uppdragsutbildning.   

• Arbete med integration genom bland annat  olika former 
av arbeten inom omsorgen

Stöd och Service
Utför insatser inom flera områden riktade till barn och vuxna 
främst enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten består 
av fem enheter:

• Arbetsmarknadsenheten (AME) inklusive Integrationscen-
ter 

• Boende LSS som består av  två servicebostäder och en 
gruppbostad

• Insatser LSS som består av daglig verksamhet och korttids-
boende/korttidsvistelse

• Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktpersoner LSS 
samt boendestöd 

• Boenden för ensamkommande barn som består av ett HVB 
(hem för vård eller boende) hem och ett stödboende.

Verksamheten under år 2019
Under 2019 kommer sysselsättning fortsatt ha stort fokus 
inom Stöd och Service. Detta dels för att möta den ökande 
trenden inom IFO vad gäller ekonomiskt bistånd och 
dels för att i högre grad integrera personer inom LSS och 
socialpsykiatri med det ordinarie arbetslivet. Verksamheten 
som påbörjas hösten 2018 med två samordnare som 
arbetar utifrån metoden "supported employment" syftar 
bland annat till att öka kapaciteten för AME att ta emot 
brukare med beslut enligt SoL och LSS och därmed bättre 
tillgodose behov hos interna samverkansparter som 
Vuxenenheten och Biståndsenheten på IFO. Steg 1 som är 
ett projekt finansierat av EU medel där Strömstads Kommun 
och Samordningsförbundet Väst är projektledare kommer 
att vara i full drift december 2019. Steg 1 syftar till att få 
ungdomar och unga vuxna (16-29 år) som står långt från 
arbetsmarknaden närmare ett arbete eller utbildning. 
Syftet är att, om resultaten är positiva, under året arbeta 



33

för en långsiktig lösning för att behålla verksamheten efter 
projektperioden. Integrationscenter kommer att spela en 
fortsatt viktig roll för att möta de nyanlända personer som 
kommunplaceras i Strömstad. Man har under 2018 startat 
en sysselsättning för de som varit i Sverige en längre tid 
och fortsatt står långt ifrån arbetsmarknaden. Man arbetar 
med sömnad och tillverkar produkter som kan användas för 
marknadsföring av kommunen. Denna verksamhet kommer 
att vidareutvecklas under 2019.

Inom boende LSS pågår en översyn av framtida behov. Vi ser 
att vi under 2019 behöver göra omflyttningar inom boendena 
för att bättre tillgodose behov hos boende som är äldre 
samtidigt som vi då kan erbjuda goda alternativ för nya, yngre 
boende. Utredning av eventuellt nytt gruppboende beräknas 
vara klar under hösten 2018 och under förutsättning att detta 
arbetas in i budgetramen så påbörjas detta under 2019.

Daglig verksamhet kommer att fortsätta utveckla 
verksamheten för en större grad av individanpassning i de nya 
lokalerna på Löparestigen kombinerat med caféverksamheter 
i Stadshuset och kulturhuset. 

Opalen korttidsboende kommer under 2019 utveckla 
insatsen korttidstillsyn som tidigare köpts av barn- och 
utbildningsförvaltningen.

2019 har all personal inom boende LSS, Insatser LSS samt 
boendestöd nya yrkestitlar som bättre reflekterar det arbete 
som utförs och som anger en tydligare kompetensprofil. 
Kompetensutveckling hos personal för att alla skall nå 
basnivån Stödassistent respektive boendestödsassistent. 
Anställa stödpedagoger i alla verksamheter med gemensamt 
ansvar för metodutveckling.

Boende för ensamkommande barn är en enhet som fortsatt 
kommer att anpassas efter förändrade behov.

Under 2019 kommer vi fortsatt aktivt arbeta med budgeten 
för att finna utrymmen att minska ramen och effektivisera 
verksamheten utifrån kommunens behov av besparingar.

Utifrån förändrade behov inom verksamhetsområdet kommer 
en översyn av ledningsorganisationen inom Stöd och Service 
genomföras under 2019.

Plan för åren 2020-2022

• Finna en långsiktig budgetlösning avseende lokaler för 
Daglig verksamhet. Nuvarande lokal på Löparestigen är 
finansierad till 2020-12-31. Lokalbehovet skall utvärderas 
under 2019 när vi ser effekten av de förändringar som 
gjorts under hösten 2018. 

• Högre grad av digitala hjälpmedel för höjd kvalitet och 
effektivitet

• I samarbete med BUN se över olika alternativ för att 
erbjuda andra skollösningar än boende enligt LSS 9:8 för 
brukare med behov enligt LSS. Till exempel lösningar för 
transporter till och från skolan.

• Implementera IBIC (Individens behov i centrum) inom hela 
verksamheten.

• Möta framtida behov inom LSS-boende utifrån utrednings-
arbetet 2018. Planera och implementera nödvändiga för-
ändringar i en femårsplan från 2020 och framåt, i enlighet 
med förvaltningens boendeplan antagen 2015-02-19.

Individ- och familjeomsorgen
I Strömstad är alla handläggare och socialsekreterare som 
arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänsten 
organiserade på tre enheter inom IFO.

Barn och ungdomsenheten arbetar med barn som far illa 
och deras familjer, med ensamkommande barn och med 
familjerätt (faderskap, adoptioner, samarbetssamtal) 

Vuxenenheten arbetar främst med människor som behöver 
stöd och hjälp med sin ekonomi, med missbruks- och 
beroendeproblematik, eller våld i nära relationer. Här 
finns också en del av kommunens flyktingmottagning. 
Biståndsenheten arbetar främst med bistånd till äldre, till 
människor med funktionsnedsättningar eller människor som 
behöver hjälp med färdtjänst eller bostadsanpassning.

Socialsekreterarna och handläggarna tar emot ansökningar 
eller anmälningar, utreder behov, fattar beslut om olika 
insatser samt följer upp dessa. Mycket av arbetet görs, 
efter samtycke från den enskilde, i samverkan med andra 
myndigheter och organisationer. De flesta insatser som 
beviljas utförs i kommunens egen regi, inom verksamheterna 
Vård och omsorg eller Stöd och service.

Verksamheten under år 2019
Planera och följa arbetet med samlokalisering av IFO. I väntan 
på att ändamålsenliga lokaler finns där samlokalisering kan 
ske omförhandlas kontrakt med hyresvärdarna för befintliga 
verksamhetslokaler.

Åtgärder för att begränsa ökningen av försörjningsstöd: 
Utökad samverkan med Arbetsmarknadsenheten i syfte att 
snabba på vägen in i egen försörjning. Utökat användande 
av Finsams insatser; Rehabvägledare, utredning och Steg1. 
Samverkan med vården gällande mer specificerade läkarintyg, 
tätare individuell uppföljning.

Samverkan/samarbete där prioriterade områden är: 
förbättra samarbete med skolan gällande ungdomar, samt 
att effektivisera och kvalitetssäkra samverkan beträffande 
våld i nära relation. Samverkan mellan Biståndsenheten och 
utförardelarna inom Vård och omsorg samt Stöd och service 
pågår kring en rad olika områden och kommer att fortsätta 
utvecklas under 2019.
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Kompetensutveckling: IFO:s medarbetare erbjuds kontinuerlig 
relevant kompetensutveckling och kommer i den mån 
det är möjligt att delta i det som erbjuds från Fyrbodals 
kommunalförbund. Det är också prioriterat att samverka med 
grannkommunerna i norra Bohuslän kring utbildningsinsatser.

Fortsatt arbete med verksamhetsutveckling. Behovet är 
stort och utmaningarna många och stora. Det ökande 
försörjningsstödet, det ökande antalet skyddsplaceringar, 
de ändrade ekonomiska förutsättningarna gällande 
ensamkommande, barnkonventionen som blir lag, tidigare 
utskrivning från sjukhusen mm kräver att vi jobbar proaktivt 
och inte bara reaktivt.

Digitalisering: Planen är att införa olika digitala lösningar, 
(såsom ”mina sidor”, digitala ansökningar mm,  inom IFO så 
snart tekniken tillåter.

Fortsatt samarbete med det lokala bostadsbolaget 
kring anvisningar, förturer, sociala kontrakt samt 
vräkningsförebyggande arbete.

Familjerätten är ett område som växer. Här görs bedömningen 
att det kommer att krävas en utökning av den 50 % tjänst 
som idag hanterar detta område. Det har gjorts beräkningar 
som uppskattar att det behövs en heltid på en befolkning på 
ca 10 000 invånare. NoBo-kommunerna diskuterar just nu att 
tillskapa ett team för familjerätt. Planen är att det i så fall ska 
ske under 2019.

Missbruk: De tre senaste åren har, till följd av flera LVM-
placeringar, några placeringar som varat över lång tid 
samt ett ökat antal skyddsplaceringar, budgeten för 
institutionsvård överskridits. Strömstad har väl utvecklade 
hemmaplanslösningar vad gäller god tillgänglig öppenvård 
av bra kvalitét, i enlighet med nationella riktlinjer. Det som 
däremot behöver utvecklas är sysselsättning. Det pågår 
samarbete med Arbetsmarknadsenheten som genom att 
förändra och utveckla sin verksamhet kommer försöka möta 
dessa behov.

De förändringar som kommer i och med nya 
betalansvarslagen börjar gälla vid årsskiftet. Ställer högre krav 
på kommunerna vad gäller utskrivningsklara patienter. 

Arbetet med att bredda målgruppen för resursteamet till att 
omfatta även barn och familjer kommer att fortsätta.

Plan för åren 2020-2022
• Samarbete fortsätter tillsammans med de kommunala 

lokal-/bostadsbolagen gällande våra behov av lokaler och 
bostäder, (samlokalisering av IFO, samt fortsatt samarbete 
utifrån vårt samverkansavtal).

• Fortsatt arbete med digitalisering i våra verksamheter i 
syfte att bli mer effektiva och skapa mervärde för våra 
kommuninvånare. 

• Barn och unga: Den sociala barnavårdens utmaningar i 
form av personalrekrytering, tillgodose behov i öppen-
vård, rekrytering av egna familjehem och att säkerställa 
en rättssäker handläggning kommer att prägla individ- och 
familjeomsorgen även de närmaste åren framåt.

• Våld i nära relationer: Skärpningar i lagstiftningen väntas 
både vad gäller socialtjänstens stöd till förövare samt utö-
kade skyldigheter när barn placeras i skyddade boenden.

• Försörjningsstöd: Orsakerna till varför försörjningsstödet 
ökat kraftigt sedan 2015 har analyserats, målgrupper har 
identifierats och åtgärder arbetas det med. Fortsatt fokus-
område att följa över tid.

• Nyligen beslutades att barnkonventionen blir lag. Verk-
samheten kommer att behöva jobba med anpassningar 
och kompetensutveckling utifrån detta. Det pågår också en 
översyn av socialtjänstlagen som kan komma att medföra 
behov av förstärkta resurser.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter (+)
Avgifter 11,9 11,3 11,3

Bidrag 67,2 59,7 59,7

Övriga intäkter 17,7 16,3 16,3

Summa Intäkter 96,9 87,4 87,4

Kostnader (-)
Personalkostnader -236,2 -239,4 -233,2

Hyreskostnader -28,5 -28,8 -30,2

Övriga driftkostnader -75,0 -71,1 -72,1

Kapitalkostnader -0,7 -0,8 -1,2

Summa kostnader -340,4 -340,1 -336,7

Utfall -244,1 -252,8 -249,4
Budgetram -243,6 -252,8 -249,4
Avvikelse -0,5 0,0 0,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan
2022

SOCIALNÄMNDEN
Digitala lösningar  
t ex "Nattro", Robot försörjn.
stöd

0,2 0,3 0,0 0,0

Takliftar, sängar, madrasser osv 0,4 0,4 0,4 0,4

Ombyggnad säbolägenheter 
p.g.a storleksnorm

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

Nytt verksamhetssystem 0,0 1,0 0,5 0,0

Investering i möbler och 
inventarier

0,3 0,3 0,3 0,3

Nya lokaler daglig verksamhet 0,0 0,0 2,5 0,0

Ombyggnation i samband med 
flytt till gemensamma lokaler 
(ännu ej beslutat)

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

Digital lösning för social 
dokumentation

0,5 0,0 0,0 0,0

Digitala medicinskåp och 
signeringslistor

0,5 0,0 0,0 0,0

Bostadsanpassning LSS-
lägenheter

0,2 0,2 0,2 0,2

TOTALT: 2,5 4,7 3,9 0,9
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande: Kerstin Karlsson
Förvaltningschef: Nicklas Faritzon

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 
och kortfattad plan för 2020-2022
Huvuduppdraget i de nationella styrdokumenten innebär 
att alla elever ska garanteras en likvärdig undervisning inom 
samtliga skolformer där fokus sätts på de långsiktiga målen 
och det centrala innehållet i respektive ämne. Utöver det 
nationella skoluppdraget har barn- och utbildningsnämnden 
också till ansvar att bedriva kulturverksamhet inom 
bibliotek och kulturskola samt ansvara för måltids- och 
städverksamheten. Uppdragen ska kopplas samman med 
kommunens vision 2030. ”Lära för livet – alla ska lyckas 
i skolan” och med barn- och utbildningsförvaltningens 
pedagogiska helhetsidé ”Lärande och utveckling genom 
trygghet, glädje, lust och engagemang”. Uppdraget ska i sin 
helhet präglas av framtidstro som bygger på kommunens 
värdegrund: ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet.

Den övergripande målsättningen för barn- och 
utbildningsförvaltningen under åren 2019-2022 är att 
höja kvaliteten och öka elevernas kunskapsresultat inom 
samtliga skolformer, samt att skapa attraktiva kultur- och 
fritidsverksamheter för våra barn och unga. Strategin är 
att genom tydlig ledning och styrning på alla nivåer samla 
medarbetarna kring organisationens visioner och mål samt 
utveckla en gemensam kultur där det dagliga arbetet alltid 
kopplas till visionen ”Alla ska lyckas i skolan”. Härigenom 
skapas möjligheter för Strömstads kommun och barn- 
och utbildningsförvaltningen att bli ett föredöme som 
skolkommun. 

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola 
(årskurs 1-9), gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, resurscentrum, kulturskola, bibliotek, kommunens gemensamma måltids- och städenhet 
samt skolskjutsar.

Prioriterade 
områden att utveckla

Prioriterade mål Åtgärder för att nå 
målet

Förväntad effekt, 
mätbar eller 
märkbar, av åtgärden 
på kort (K) respektive 
lång (L) sikt

Uppföljningsmetod

1 Förbättrad arbetsmiljö 
för eleverna. 
 
Skollagen 5 kap. 3 §

Trygg, stödjande och 
uppmuntrande lärmiljö 
som präglas av studiero.

Leva vår värdegrund 
(ansvarstagande, respekt, 
tillit och ärlighet) i 
vardagen.

Kompetensutveckling 
kring lärmiljöns påverkan 
på elevernas resultat.

K: Minskat antal 
kränkningar.
K: Ökad närvaro

L: Motiverade elever och 
högre måluppfyllelse

Enkät och antal utredda 
kränkningar.

Betyg och omdömen vid 
terminernas slut. 

Statistik över besök hos 
elevhälsans personal.

2 Likvärdighet i utbildning 
och bedömning .
 
Skollagen 1 kap. 8-9 §§

Likvärdig  och hög 
kvalitet på utbildning och 
bedömning i kommunen, 
via styrning och ledning 
av verksamheten.

Samarbete och 
samplanering av 
undervisningens innehåll 
och arbetssätt.

Använda IST Lärande/ 
Vklass.

Metodutveckling som 
bygger på vetenskap och 
beprövad erfarenhet.

K: Minskad variation i 
resultat mellan grupper 
och skolenheter.

L: Högre måluppfyllelse.
Skillnaden mellan betyg 
och resultat på nationella 
prov ska minska.

Utvärdering av 
samarbete och 
samplanering.

Betyg och omdömen vid 
terminernas slut.

Intervjuer.

3 Elevers inflytande över 
utbildningen kopplat till 
högre måluppfyllelse. 
 
Skollagen 4 kap. 9 §

Ökat elevinflytande 
och kunskap om 
elevinflytande och 
delaktighet. 

Likvärdigt ledarskap i 
undervisningen. 

Kompetensutveckling 
avseende ledarskap i 
undervisningen.

Användning av 
Skolverkets och 
Skolinspektionens 
material.

K: Elevernas upplevelse 
av elevinflytande ökar.

L: Högre måluppfyllelse

Enkät, intervjuer och 
observationer utifrån 
Skolinspektionens 
observationsschema.

Tabell 1 - Prioriterade utvecklingsområden 2019
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grundskolan och grundsärskolan. Verksamheten ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull 
fritid och rekreation. Fritidshemmet ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap. 

Verksamheten under år 2019
Fritidshemmets utvecklingsarbete kommer under 2019 att 
vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 

Elevantalet i fritidshemmen har fortsatt att öka. Det leder 
till större elevgrupper, vilket innebär ett ökat behov av 
lokaler och lärare. Dessutom har elevernas vistelsetid ökat 
i omfattning, vilket gör att det finns ett ökat behov av fler 
lärare under hela dagen.

Lärarna kommer att fortsätta att träffas i ett gemensamt 
nätverk för att samarbeta och utbyta erfarenheter ifrån de 
olika fritidshemmen där också viss kompetensutveckling sker.
En utmaning är rekrytering. Det är brist på behöriga lärare 
och det blir allt svårare att rekrytera till fritidshemmen.

Utvecklingsområden:
• Skapa förutsättningar för fritidshemmets personal att ge-

nomföra kompetensutveckling, och systematiskt planera, 
genomföra och utvärdera undervisningen

• Kompetensutveckling inom digitala verktyg och IKT

• Skapa tekniska förutsättningar i form av utrustning för 
digitala verktyg och IKT i undervisningen

• Utveckling av det särskilda stödet

Förväntat resultat:
• att fritidshemmen kan hantera och rymma det ökade 

elevantalet

• att lärarna i fritidshem har tillgång till digital utrustning

Förstelärarna kommer att utveckla ett arbete med 
en fördjupning i analys och reflektion mot förskolans 
styrdokument. 

Ytterligare kompetensutveckling kommer att ske i samverkan 
med förskolans specialpedagoger exempelvis ”MUGI” 
motorisk utveckling, IT i förskolan, ”TAKK” tecken som stöd, 
språkutveckling, ”Marte Meo” och övriga utbildningsprogram 
för personalen. 

Utvecklingsområden:
• Systematiskt kvalitetsarbete

• Utveckla medvetenheten och förståelsen för förskolans 
uppdrag och mål utifrån förskolans styrdokument

• Arbetsmiljön för personalen

Förväntat resultat:
• Höja kompetensen om förskolans uppdrag, så att alla barn 

lyckas i skolan

• Lägre sjukfrånvaro

Plan för åren 2020-2022
I och med att Strömstad expanderar och invånarantalet 
ökar kommer behovet av förskoleplatser fortsatt att vara 
stort. Detta ställer krav på strategisk lokalplanering såväl 
på förvaltningsnivå som på övergripande kommunnivå. Det 
kommer under de närmaste åren också att finnas behov av 
en strategisk rekryteringsplan för att öka andelen behöriga 
pedagoger i förskoleverksamheten. 
Implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet ska 
vara verkställt i verksamheten. 

Fritidshem
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 

En del i barn- och utbildningsnämndens strategi är att 
stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Under hösten 
2017 initierade barn- och utbildningsnämnden ett 
utvecklingsarbete gällande det systematiska kvalitetsarbetet 
(SKA) genom att anta riktlinjer.

Arbetet har resulterat i en handlingsplan på huvudmannanivå 
som är framtagen av skolornas ledning och är resultatet av 
en process som genomförts på individnivå, arbetslagsnivå 
och skolenhetsnivå i slutet av vårterminen 2018. De tre 
prioriterade utvecklingsområdena med tillhörande mål, 
åtgärder och förväntade effekter är gemensamma för 
grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Förskola
Strömstads kommun bedriver förskoleverksamhet för 
åldrarna 1 till 5 år. Förskolan är en egen skolform och 
styrs utifrån skollag och läroplan. Den ska stimulera barns 
utveckling och lärande, samt erbjuda barnen en trygg 
och säker omsorg. Verksamheten ska organiseras utifrån 
barnens och barngruppens behov så att omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet. All utbildningsverksamhet ska 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket 
genomsyrar hela verksamheten.

Verksamheten under år 2019
De senaste årens utbyggnad av förskoleverksamheten har 
lett till att kommunen idag kan erbjuda förskoleplats inom 
lagstadgad tid. Nya förskolor på Ånneröd och Grålös tas i bruk 
i början av 2019 och innebär en utökad kapacitet att ta emot 
barn i förskolan, som varje år ökar i omfattning.

Förskolans utvecklingsarbete kommer under 2019 att vara 
inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 
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• att lärarna i fritidshemmen har relevant kompetens i för-
hållande till digitala lärverktyg och IKT

• att det särskilda stödet i fritidshemmet hanteras enligt 
bestämmelserna i förordningen utifrån gemensamma 
riktlinjer och former

Plan för åren 2020-2022
Antalet barn som har fritidshemsplats ökar och detta ställer 
krav på hur fritidshemmen organiserar sin verksamhet för 
att utveckla den goda lärmiljön. Under de närmaste åren 
är det därför nödvändigt att sätta fokus på ett systematiskt 
utvecklingsarbete inom fritidshemmen i förhållande till de 
nationella målen. 

En annan utmaning de närmaste åren är att kunna rekrytera 
behöriga lärare till fritidshemmen. Idag är det svårt att 
rekrytera lärare och detta kräver, på samma sätt som inom 
förskolan, en strategisk rekryteringsplan. Det är också viktigt 
att lärarna i fritidshemmen får kompetensutveckling som 
utgår från fritidshemmens uppdrag och behov. 

Förskoleklass
Undervisningen i förskoleklass ska syfta till att stimulera 
elevernas allsidiga utveckling. Undervisningen ska erbjuda 
eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och 
lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och 
fritidshem. Genom detta bidrar förskoleklassen till kontinuitet 
och progression i elevernas utveckling och lärande samtidigt 
som den förbereder eleverna för fortsatt utbildning. 

Verksamheten under år 2019
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen 
obligatorisk för barn som under året fyller 6 år. 
Förskoleklassens utvecklingsarbete kommer under 2019 att 

vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 
Med utgångspunkt i handlingsplanen ovan (se tabell 1) har 
verksamheten tagit fram sina specifika aktiviteter för att nå 
målen för förskoleklassens centrala innehåll:

• Språk och kommunikation

• Skapande och estetiska uttrycksformer

• Matematiska resonemang

• Natur, teknik och samhälle

• Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Allt fler elever har ett annat modersmål än svenska, vilket 
ställer krav på språkutvecklande undervisning för att stärka 
både språket och lärandet hos eleverna.

Utvecklingsinsatser

• Kompetensutveckling inom språk, matematik, digitala 
lärverktyg och IKT

• Verksamhetsutveckling utifrån läroplanen via förskolans 
nätverk

• Utveckling av modersmålsstöd

Förväntat resultat

• att förskoleklassen kan hantera och rymma det ökade 
elevantalet

• att kunna erbjuda modersmålsstöd i den uträckning som 
behövs i förskoleklass

• att förskollärarna har förutsättningar att genomföra kart-
läggningar enligt styrdokumenten

Plan för åren 2020-2022
Målsättningen är att under de närmaste åren fokusera 

på att systematiskt utveckla innehållet i verksamheten, 
organisera undervisningen och utforma lärmiljön för att skapa 
förutsättningar för det centrala innehållet i undervisningen. 
Det krävs kompetensutveckling utifrån det förstärkta 
pedagogiska uppdraget och en långsiktig strategi för 
rekrytering av behöriga förskollärare med undervisning 
i förskoleklass. Det krävs goda rutiner för systematisk 
uppföljning och analys av verksamhetens resultat på 
enhetsnivå och på kommunnivå avseende förskoleklassens 
syfte och det centrala innehållet i läroplanen.

Grundskola
Utbildningen i grundskolan ska ge eleverna kunskaper och 
gemensamma värden och utveckla elevernas förmåga att 
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar 
till personlig utveckling och förbereder eleverna för aktiva 
livsval samt ligga till grund för fortsatt utbildning.

Verksamhetsår 2019
Grundskolans utvecklingsarbete kommer under 2019 att 
vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 
Med utgångspunkt i handlingsplanen ovan (se tabell 1) 
har grundskolan tagit fram sina verksamhetsspecifika 
aktiviteter för att nå de krav och mål som finns i skollag 
och läroplan. Ett tydligt uttalat mål med utvecklingsarbetet 
och utbildningsverksamheten 2019 är att öka elevernas 
måluppfyllelse utifrån uppdraget att alla ska lyckas i skolan. 
Till detta behöver strategier och organisationen för 
modersmål och studiehandledning förstärkas. Utöver detta 
finns också behov av att utveckla elevhälsans hälsofrämjande 
och förebyggande arbete och organisationen kring elevernas 
särskilda stöd.  
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Utvecklingsinsatser:

• Kompetensutveckling inom områdena IKT, särskilt stöd, 
värdegrundsarbete, språk och matematik genom kollegialt 
lärande mellan skolenheterna

• Utveckla och förstärka elevhälsans hälsofrämjande och 
förebyggande arbete

• Förstärkt modersmålsundervisning och studiehandledning

Förväntat resultat:

• Ökade kunskapsresultat i grundskolan 

• Samtliga elevhälsateam inom grundskolan arbetar häl-
sofrämjande och förebyggande

• Att samtliga elever som har rätt till modersmålsundervis-
ning och studiehandledning kan erbjudas detta 

Plan för åren 2020-2022
Grundskolans fokus under de närmaste åren ligger på fortsatt 
utveckling av verksamheten, både till form och till innehåll, 
för att öka elevernas måluppfyllelse. Särskilt fokus kommer att 
läggas på att säkerställa att samtliga elever får det särskilda 
stöd och den stimulans de behöver för att nå så långt 
som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det särskilda stödet, 
modersmålsundervisning och undervisning i svenska som 
andraspråk kommer också fortsättningsvis att kräva insatser i 
form av resurser och utvecklingsarbete. 

Grundsärskola/ Gymnasiesärskola/
Särskild undervisning för vuxna
Skolformerna ska ge elever en utbildning som är anpassad 
till varje elevs förutsättningar och behov och så långt som 
det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskola 
och gymnasiet. Gymnasiesärskoleeleverna får idag sin 

undervisning uteslutande i andra kommuner, däremot 
erbjuder kommunen särskild undervisning för vuxna. 

Verksamheten under år 2019
Utifrån ett ökat elevantal inom inriktning träningsskola krävs 
personellt stöd och fler anpassade lokaler. Det finns också 
ett behov av att starta grundsärskoleverksamhet för elever i 
årskurs 1-3.

Plan för åren 2020-2022
Under de senaste åren har antalet elever som har rätt till 
gymnasiesärskola ökat. Detta ställer krav på ökad flexibilitet 
för att kunna möta alla elevers olika behov. Mot bakgrund av 
detta behöver Strömstads kommun de närmaste åren se över 
möjligheten att hitta flexibla lösningar för de elever som inte 
vill eller kan läsa i andra kommuner.

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolan ska ge eleverna en god grund för 
yrkesverksamhet och fortsatta studier, men också personlig 
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet som goda 
samhällsmedborgare. Utbildningen ska i huvudsak bygga på 
de kunskaper eleverna fått i grundskolan eller i motsvarande 
utbildning. 

Verksamheten under år 2019 
Utvecklingsarbetet inom Strömstad Gymnasium kommer 
under 2019 att vara inriktat på att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i handlingsplanen 
ovan (se tabell 1) har gymnasiet tagit fram sina 
verksamhetsspecifika aktiviteter för att nå de krav och mål 
som finns i skollag och läroplan. 
Klart uttalade mål är att fler elever ska få godkända 
betyg i samtliga ämnen, att fler elever ska avsluta sina 
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gymnasiestudier inom tre år och att samtliga elever ska 
utvecklas så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Ett annat mål för verksamheten är att hitta ett program- och 
inriktningsutbud som svarar mot elevernas behov samtidigt 
som det är förenligt med god ekonomisk hushållning. 

Utvecklingsområden: 
• utveckla det pedagogiska arbetet utifrån kollegialt lärande 

och digital kompetens 

• utveckla och förbättra samtliga program som erbjuds på 
Strömstad Gymnasium  

• arbeta vidare med en trygg skola i samarbete med polis 
och andra myndigheter för tydlig gränsdragning och nollto-
lerans mot droger och kränkningar 

Förväntat resultat: 
• Öka elevernas kunskapsresultat och öka andelen elever 

som erhåller gymnasieexamen inom tre år  

Plan för åren 2020-2022 
De kommande åren behöver utvecklingsarbetet inriktas på 
att höja Strömstad Gymnasiums kvalitet och attraktivitet. 
Det är ett arbete som behöver fortsätta de närmaste åren.  
Samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet behöver 
ytterligare fördjupas inom både ämnes- och personalområden 
för en optimal övergång mellan skolformerna, men också 
för att skapa en känsla av sammanhang för våra ungdomar i 
Strömstad. Strömstad Gymnasium ska gå i bräschen för den 
digitala utvecklingen och skapa undervisningsformer som 
gynnar elevernas kunskapsutveckling. Forskning visar att ett 
högre användande av digitala hjälpmedel i lärsituationen 
höjer motivationen och i slutänden också måluppfyllelsen.  
 

Vuxenutbildning 

Syftet med vuxenutbildningen är att stödja och att stimulera 
vuxna i deras lärande. Vuxna ska ges möjlighet utveckla 
sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin 
ställning i arbets- och samhällslivet, men också att främja sin 
personliga utveckling och möjliggöra fortsatta studier. Vuxen-
utbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller 
organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i 
individens behov och förutsättningar.  

Verksamheten under 2019 
Fortsatt utveckling av vuxenutbildningen kommer att ske 
under 2019, bland annat genom samverkan med aktörer på 
lokal, regional och nationell nivå. 

Under 2019 kommer vuxenutbildningen att fortsätta 
utvecklingen av de utbildningar som erbjuds. Inom yrkesvux 
erbjuder vuxenutbildningen vård- och omsorgsutbildning, 
barnskötarutbildning, lärlingsutbildning till kock och elektriker 
samt en kombinerad utbildning i svenska för invandrare 
(SFI) och yrkesvuxutbildning inom bygg. Under hösten 2018 
avslutades arbetet med lokal ansökan att bli ett certifierat 
vård- och omsorgscollege, vilket betyder att vi har en nationell 
kvalitetsstämpel på utbildningen. 

Under 2018 erbjuder den kommunala vuxenutbildningen 
kurser i SFI inom studieväg 1, 2 och 3 dag och kväll samt 
vissa kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Ett 
utvecklingsarbete för vuxenutbildningen är att nå ut till de 
kommuninnevånare som vill studera på Särvux.  
Vuxenutbildningen och framför allt SFI kommer att arbeta 
språkutvecklande för att snabbt öka elevernas språkliga 
kunskaper i svenska och därigenom öka genomströmningen 
och ge elever större möjlighet att söka de yrkesutbildningar 

som erbjuds inom RYV-samarbetet (Regional 
yrkessamverkan). 
 
Plan för åren 2020-2022 
Vuxenutbildningen har en viktig funktion när det gäller 
kompetensutveckling av kommunens invånare från 20 år och 
uppåt. Utbildningen kommer också att ha en viktig roll för 
nyanlända kommuninvånare samt de äldre ungdomar som får 
uppehållstillstånd och blir folkbokförda i Strömstad kommun.  
 
Under de närmaste åren förväntas vuxenutbildningen 
växa då verksamheten har en viktig roll i kommunens 
integrationsarbete. Detta ställer krav på vår verksamhet; 
att den är flexibel både beträffande organisation och val av 
arbetssätt och arbetsformer. En flexibel vuxenutbildning 
som kan genomföra utbildningar som är behovsanpassade 
och yrkesinriktade.  

Allt detta kräver bland annat politiska diskussioner 
om utformning och omfattning samt samarbete med 
arbetslivsenhet, arbetsförmedling, det lokala näringslivet och 
regionen. 

Resurscentrum
Resurscentrum är barn- och utbildningsnämndens 
samlade elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan arbetar 
också med åtgärdande insatser på olika nivåer inom 
skolan. Resurscentrum ansvarar också för kuratorsuppdrag 
i ungdomsmottagningen samt öppna förskolan inom 
familjecentralen. 
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Verksamheten under år 2019 och plan för 2020-
2022
Under verksamhetsåret kommer resurscentrum att utveckla 
elevhälsan för att säkerställa att verksamheten är förenlig med 
gällande förordningar. Utvecklingen ska också garantera att 
elevhälsans resurser används på ett optimalt sätt utifrån god 
ekonomisk hushållning, samt att organisationens utformning 
stöds av aktuell forskning inom området och att den ger en 
god effekt på elevernas kunskapsutveckling. 

Kulturskolan
Kulturskolans verksamhet omfattar den frivilliga 
kursverksamheten i musik, dans och media som främst 
vänder sig till barn och unga i Strömstads kommun och i viss 
mån till vuxna. Kulturskolan genomför musikundervisning i 
grundskola, grundsärskola och gymnasium. 

Verksamheten under år 2019
Under 2019 kommer kulturskolan att utveckla 
kursverksamheten:

• ensemblespel i de lägre åldrarna för att öka intresset för 
samspel och musicerande

• Drum Corps i samarbete med Haldens musikskola som 
syftar till att höja intresset för slagverk 

• fördjupningskurs i dans med inriktning mot högre studier

• fortsatt samarbete med närliggande kommuner genom 
nätverks- och ledningsträffar

• Resurscentrum och kulturskolan samarbetar kring elever 
med funktionsnedsättning

• Kulturskolan ska aktivt delta i planerandet av kulturen med 
kultursamordnare, kommunens kulturverksamheter och 
andra kulturaktörer för ett brett, samordnat kulturliv 

Kulturskolan genomför också undervisning inom nya områden 
med hjälp av bidrag från statens Kulturråd. Med bidraget 
genomförs kursen Färg och Form och Prova-på dans för 
åldrarna 4-6 år på förskolorna i kommunen.

Plan för åren 2020-2022
Planen framåt är att arbeta med fokusområdena och att 
fortsatt utveckla samarbeten med andra kommuner i 
närområdet. Kulturskolan kommer att i samarbete med 
lokalutredningens ansvariga, utforma en långsiktig strategi för 
Kulturskolans lokaler.

Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket är en plats där kommuninvånare och 
tillresta kostnadsfritt kan låna och reservera media i olika 
former, kopiera, scanna, låna datorer, läsa dagstidningar och 
tidskrifter, fjärrlåna kursmaterial och annan media, ladda 
ned e-böcker och ljudböcker, söka i bibliotekskatalogen, 
få samhällsinformation och ta del av programverksamhet. 
I Stadsbibliotekets ansvar ingår även skolbiblioteken på 
Strömstad Gymnasium och Strömstiernaskolan. Folkbibliotek 
och skolbibliotek har delvis olika uppdrag. Skolbiblioteken 
skall i samråd med rektor och pedagoger skapa goda 
förutsättningar för det livslånga lärandet för eleverna. 
Folkbiblioteket skall främst främja personlig utveckling och 
bildning på fritiden. 

Verksamheten under år 2019
Biblioteken har fortsatt sitt arbete med att anpassa 
bokbestånden utifrån låntagarnas behov och genomföra den 
biblioteksplan som antogs av barn- och utbildningsnämnden 
2014. Detta innebär bland annat inköp av litteratur på andra 
språk för både barn och vuxna, i form av lättlästa böcker, 
ljudböcker, e-böcker och språkkurser. Tillgång till anpassad 

litteratur och litteratur på modersmålet är en förutsättning för 
att våra nyanlända snabbt lär sig svenska. 

I barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett 
arbete att säkerställa så att alla F-6 skolor erbjuder 
skolbiblioteksverksamhet. I ett första steg har medel för 
bokinköp avsatts och kommunens barnbibliotekarie har lagt 
grunden till en skolbibliotekscentral. En handlingsplan för 
fortsatt verksamhet tas fram.
En dialog om införskaffande av en självbetjäningsautomat och 
i förlängningen införandet av MerÖppet har förts under 2018. 
En självbetjäningsautomat har upphandlats och utvärdering 
sker under första halvåret 2019.

Stadsbiblioteket har fortsatt sitt samarbete kring 
kulturprogram tillsammans med olika externa aktörer.

Biblioteken i Strömstad och Tanum har genomfört två 
gemensamma utbildningsdagar för personalen. 

Plan för åren 2020-2022 
Ökad inflyttning och fler barn i skolan ger ökad efterfrågan 
på bibliotekets tjänster. Biblioteket fortsätter inköp 
av media av olika slag och på olika språk. Det finns 
behov av en studiebibliotekarie som kan hjälpa till med 
informationssökning, källkritik och samhällsinformation. 

Målet är ett skolbibliotek i någon form på varje F-6 skola, och 
skolbibliotekscentralen blir navet i verksamheten. För att till 
fullo uppfylla Skolinspektionens krav bör kommunen anställa 
en skolbibliotekarie och en litteraturpedagog som tillsammans 
med befintlig bibliotekspersonal blir en pedagogisk resurs 
för eleverna. Skolbiblioteksverksamheterna på Strömstad 
Gymnasium och Strömstiernaskolan skall genomlysas och 
skolbiblioteksplaner kommer att upprättas.
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Dialog och informationsinhämtning kring MerÖppet 
fortsätter. MerÖppet innebär att medborgarna har tillgång till 
sitt bibliotek utanför ordinarie öppettider, men utan personal. 
Diskussioner förs med andra bibliotek inom NBBF (Norra 
Bohusläns Biblioteksförbund) om gemensam upphandling.
En ambition är att i samband med bland annat kommunens 
IT-avdelning utöka programverksamheten för vuxna. Det kan 
handla om hur man bland annat använder internet, sociala 
medier, appar eller söker information.

En väl fungerande och rätt utnyttjad biblioteksverksamhet 
som får växa i takt med efterfrågan, inte minst på det digitala 
området, är en viktig resurs att räkna med för både för 
kommunen och kommuninvånarna.

Måltider och Städ
Måltider
Den kommunala måltidsenheten driver samtliga 
verksamhetskök inom Strömstads kommun, undantaget köken 
i LSS-omsorgens gruppbostäder och Össbygården i Näsinge. 
I tillagningsköken lagas den mat som äts på respektive enhet 
samt huvudkomponenten till måltider som distribueras 
och äts i övrig verksamhet. Tre tillagningskök utgör basen i 
organisationen, Beatebergsgårdens kök, Strömstiernaskolans 
kök och Sjukhusköket. Kosters och Rossö förskola/skola är 
också tillagningskök av geografiska skäl. Uppdraget är att 
ansvara för måltidsförsörjningen till förskolor, skolor, särskilda 
boenden samt matdistribution. 

Utvecklingsområden 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om projektering 
och byggnation av ett multifunktionellt kök fortsätter 
planeringsarbetet under 2019. Arbetet kommer även att 
inkludera en översyn av befintlig ledningsorganisation:

• utveckla två-rättssystem inom skola och äldreomsorg

• implementera kostdataprogram för att säkerställa måltider 
näringsmässigt och ekonomiskt

• måltidsplanering inom förskola, skola och äldreomsorg

Förväntat resultat

• att med fler val kunna uppleva att man kan påverka mål-
tiden

• att med en ökning av antal portioner ändå kunna produce-
ra vällagade måltider i måltidsenhetens kök

• att tillsammans med matgästen planera måltiden och 
måltidsmiljön

Städ
Städenheten städar cirka 39 500 m² inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Städning genomförs även inom 
kommunens övriga förvaltningar. Totalt städas 47 enheter.

Utvecklingsområden/förväntat resultat

• att få till stånd organiserad samordning med föreningsan-
vändandet av lokaler

• att få till stånd rutiner för evenemang på helger, samt 
förbättrad service för föreningar som tränar kvällstid

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter (+)
Avgifter 13,1 13,3 13,3

Bidrag 27,6 20,4 24,0

Övriga intäkter 15,2 17,1 18,6

Summa Intäkter 55,9 50,7 55,9

Kostnader (-)
Personalkostnader -277,1 -279,6 -284,0

Hyreskostnader -44,2 -45,0 -51,6

Övriga driftkostnader -62,8 -59,3 -63,1

Kapitalkostnader -4,2 -4,8 -3,9

Summa kostnader -388,3 -388,7 -402,6

Utfall -332,4 -337,9 -346,7
Budgetram -332,5 -337,9 -346,7
Avvikelse 0,1 0,0 0,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan  
2020

Plan
2021

Plan
2022

BARN- OCH UTBILDNINGS-
NÄMNDEN
Investeringar i skolornas utemiljö 0,4 0,7 0,7 0,0

Investeringar i kök- och 
städverksamheten

0,0 0,4 0,4 0,0

Möbler och övriga inventarier 1,6 1,5 1,5 0,0

Data/El nätutbyggnad 0,5 0,2 0,2 0,0

Ombyggnad lokaler 0,1 0,0 0,0 0,0

Skrivare/kopiatorer/IT 0,0 0,3 0,3 0,0

Kulturskola 0,0 0,2 0,1 0,0

Giftfria förskolor 0,2 0,0 0,0 0,0

Inventarier Grålös 0,6 0,0 0,0 0,0

Inventarier Ånneröd 0,6 0,0 0,0 0,0

Bibliotek 0,0 0,2 0,2 0,0

TOTALT: 4,0 3,4 3,3 0,0
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MILjÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 
Ordförande: Bengt Bivrin
Förvaltningschef: Michael Olsson 
 
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggnadsväsendet, räddningstjänsten 
samt övriga ansvarsområden enligt nämndens reglemente. Nämnden ska särskilt uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och ta de initiativ som behövs 
i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner. Miljö- och 
byggnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder, kommunala bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, 
sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen. 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.

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 
och kortfattad plan för 2020-2022

Administrativa avdelningen/
förvaltningsövergripande
Administrativa avdelningen är en viktig stöd- och styrfunktion 
som håller ihop verksamheten. Avdelningen levererar 
administrativa tjänster till övriga avdelningar utifrån behov 
och ansvarar för förvaltningsgemensamma processer som 
ekonomi, information och administration. Till exempel 
vilar hela ansvaret för administration kring nämndens 
sammanträden på avdelningen. 

Verksamheten under år 2019
Fortsätta arbetet med att säkerställa effektiva och 
ändamålsenliga processer för att öka rättssäkerhet, 
likabehandling samt förbättra information och 
servicen till våra kunder och medborgare. Fortsätta 
utvecklingen av direktdebitering i våra tillsynsregister från 
verksamhetssystemet in i ekonomisystemet. Förbereda 

för eventuell samlokalisering med tekniska förvaltningen – 
gemensam kundmottagning – gemensamma rutiner.

Plan för åren 2020-2022
Fortsatt fokus på effektiv och rättssäker handläggning, 
kompetent personal, förbättrad service med ändamålsenliga 
processer i ett digitalt arbetsflöde. Exempel på detta är:

• E-tjänster

• E-arkiv

• Digital signering

• Snabbare och säkrare processer i verksamhetssystemet 
Vision

• Informationsfilmer

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansvarar för frågor 
som berör miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol, 
tobak, receptfria läkemedel, smittskydd och naturvård. 
Verksamheten är huvudsakligen lagstyrd och innefattar främst 
myndighetsrelaterat arbete/ansvar.

Det innebär prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagstiftning och ett 
antal speciallagstiftningar. Avdelningen deltar i arbetet med 
översikt- och detaljplanering och handlägger yttranden i 
samband med prövning av planer och bygglov. 
Ansvaret innefattar också en försvarlig andel rådgivning och 
information.
Verksamheten bedrivs utifrån den tillsynsplan som årligen 
upprättas med stöd av genomförd behovsinventering och 
antagen budget. Planen prioriteras utifrån uppdrag och 
lagstyrd tillsyn, politiska mål och viljeinriktningar samt 
styrande och strategiska dokument. 

Verksamheten under år 2019
Nedan följer några exempel på prioriterade aktivite-
ter.

Miljöskydd 

• Fortsätta arbetet med att förelägga ägare av fastigheter 
där avloppet är bristfälligt.
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• Delta i Länsstyrelsens projekt angående uppställningsplat-
ser för båtar.

• Som en följd av större detaljplaner (exempel Canning och 
Myren) så förväntas antal ärenden avseende markförore-
ningar och avfall att öka.

• Påbörja arbete med att prioritera åtgärder och ta fram en 
handlingsplan angående förorenade områden.

• Delta i arbetet med att revidera den kommunala ol-
jeskyddsplanen.

Hälsoskydd

• Ökad tillsyn och prövning gällande verksamheter som 
tillhandahåller tobak, e-cigarretter,  elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare.

• Ökad tillsyn vad gäller rökfria miljöer, förväntas komma ny 
lagstiftning.

• Prioritera tillsynen i skolor och förskolor, och sprida vägled-
ningen ”Information om hur du uppfyller miljöbalken krav i 
förskola, skola och fritidshem”.

Livsmedel 

• Göra utskick till dricksvattenverksamheter med informa-
tion om ny förordning samt ha ökat fokus på tillsyn med  
granskning av faroanalys och egenkontroll.

• Fler provtagningar av dricksvatten och livsmedel kommer 
genomföras.

Naturvård

• Påbörja planerad tillsyn inom lagen om strandskydd.

• Se över möjligheterna och behov att öka andelen mark 
med områdesskydd.

• Avsluta arbetet med att ta fram en ny naturvårdsplan. 

Plan för åren 2020-2022

• Vi bedömer att det finns ett fortsatt ökat behov i framtiden 
att handlägga ärenden och bedriva tillsyn inom områdena 
förskolor och skolor, enskilda avlopp, strandskydd, tobak 
och alkohol.

• Livsmedelsverket gör en översyn av riskklassningsmodell 
för livsmedelskontroll. Kommer att införas till 2020.

• SKL har tagit fram en ny modell för beräkning av taxa, en 
behovsanpassad taxa. Avdelningen kommer troligen före-
slå nämnden att taxan inför 2020 beräknas och utformas 
enligt den nya modellen. 

Plan- och byggavdelningen
Plan- och byggavdelningen består av tre verksamheter, plan-, 
bygg- samt kart-, mät- och GIS-verksamheten med uppdrag 
att bereda och ta fram underlag för detaljplaner, bistå interna 
och externa kunder med kartmaterial samt att hantera tillsyn 
och prövning enligt plan- och bygglagen (PBL).

Avdelningens uppdrag följer av lagstiftning, nämndens 
reglemente samt de mål som nämnden antagit för 
verksamheten. En stor del av avdelningens arbete utgörs av 
myndighetsutövning som styrs av PBL samt annan tillämplig 
speciallagstiftning.

Planverksamheten utför all handläggning av detaljplaner samt 
hanterar förhandsbesked och upprättar miljöbedömningar 
för detalj- och översiktsplaner. Avdelningen deltar vidare i 
kommunstyrelsens arbete med översiktsplanering.

Byggverksamheten hanterar kommunens arbete med 
handläggning av bygglov, tekniskt samråd samt tillsyn i 
enlighet med plan- och bygglagen. Verksamheten bistår 
även kommuninvånare och övriga kunder med service och 
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Planverksamhet ska prioriteras utifrån gällande 
bostadsförsörjningsplan, kommunstyrelse samt miljö- och 
byggnämndens direktiv.

Plan för åren 2020-2022
Mycket av avdelningens verksamhet är beroende av ett 
externt intresse av att exploatera och bygga.
 
Utöver exploateringsintressen har kommunen ett ansvar att 
se över gamla detaljplaner, något som kommunen inte haft 
utrymme att göra på många år. Här finns ett uppdämt behov 
och ett arbete behöver påbörjas. Detta är dock ett arbete 
som behöver finansieras med kommunala medel då det inte 
finns en extern exploatör och kanske inte ger så många nya 
byggrätter. 

Under flertalet år har flera förändringar gjorts i plan- 
och bygglagen i syfte att underlätta för den sökande. 
Lagändringarna har i många avseende inneburit utökat jobb 
för kommunen och i väntan på rättspraxis finns en osäkerhet 
i tolkningen av lagändringarna. Det troliga är att denna typ 
av lagförändringar kommer att fortsätta och på det sättet 
fortsätta att ställa krav på den kommunala organisationen att 
ständigt göra justeringar i sitt arbetssätt för att möta dessa.

Under perioden bör ett större arbete göras med PBL-taxan 
som vi jobbar utifrån och eventuellt bör en övergång göras till 
den nya taxa som SKL tagit fram.

Inom kart- och GIS-området pågår en ständig utveckling av 
instrument och mjukvara. Strömstad är känt för att ligga 
i framkant och hålla en mycket hög kvalitet i sitt arbete. 
Detta vill vi fortsätta med. Teknikutvecklingen gör att vi 
kan börja jobba med till exempel massberäkningar inför 
exploateringar och vi kan jobba med 3D-modeller för att 
lättare kommunicera förslag med våra medborgare. 

Räddningstjänsten
Räddningstjänstens ansvarsområden omfattar det operativa 
och förebyggande arbetet i organisationen. I det operativa 
arbetet ingår att vara akut skadeavhjälpande med en, 
utifrån aktuell riskbild, tillräckligt stor beredskapsstyrka. 
Utmaningen för den operativa delen i Räddningstjänsten 
i framtiden ligger i att kunna rekrytera personal som är 
villiga att utbilda sig och bli deltidsbrandmän, samt att 
kunna upprätthålla kompetensen och kvalitetssäkra det 
operativa arbetet. Det förebyggande arbetet är i första hand 
att utföra tillsyn på verksamheter gällande brandskydd och 
utrymningssäkerhet och att utfärda tillstånd för att bedriva 
verksamhet som omfattas av lagen om brandfarlig och 
explosiv vara. Räddningstjänsten har också uppdraget att i 
enlighet med kommunens antagna brandskyddspolicy utbilda 
alla kommunens anställda i grundläggande brandskydd 
och hjärt-lungräddning, och att i enlighet med uppdraget i 
lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 (LSO) arbeta med 
råd och information gällande brandskydd till kommunens 
innevånare. Räddningstjänsten utgör också remissinstans  
mot övriga avdelningar inom förvaltning, Länsstyrelsen och 
polismyndigheten.

Verksamheten under år 2019
Räddningstjänsten planerar för att fortsätta hålla utbildningar 
för kommunens anställda motsvarande ca 350 personer/år 
(utbildning och repetition vart tredje år/ anställd).
Det övriga förebyggande arbetet gällande brandskydd är 
högt prioriterat, gällande remisshantering och samverkan 
med övriga avdelningar inom miljö- och byggförvaltningen, 
extern utbildning (exempelvis Heta arbeten-kurser, 
anläggningsskötar-kurser för automatlarm). Arbete med att 
kvalitetssäkra tillsyner enligt LSO och lagen om brandfarlig och 
explosiv vara (LBE) och minska handläggningstiden.  

upplysningar kring tillämpning av plan- och bygglagen.

Kart-, mät- och GIS-verksamheten ansvarar för att bistå 
övriga delar av den kommunala organisationen samt övriga 
kunder med ett fullgott kartmaterial. Avdelningen ansvarar 
för att utveckla och ajourhålla kommunens primärkarta, 
göra utsättningar och lägeskontrollera vid byggnation samt 
utveckla tjänster inom GIS (geografiska informationssystem) 
till övriga delar av den kommunala verksamheten.

Verksamheten under år 2019
Det absolut viktigaste för verksamheten och våra 
kommuninnevånare är att kompetensutveckla och behålla 
personal. Den personal och kompetens som är nödvändig 
för att klara handläggning och myndighetsutövning. 
Verksamheten har under ett flertal år förlorat personal med 
erfarenhet. Under 2018 har verksamheten lyckats återbesätta 
uppkomna vakanser med ny personal. Det är av yttersta vikt 
att behålla och utveckla befintlig kompetens. Kompetens 
behövs i det dagliga arbetet gentemot kund och inte minst 
för att kvalitetssäkra en rättssäker och effektiv handläggning/
myndighetsutövning. 

Utifrån tidigare erfarenheter i samband med nyrekrytering 
finns ett stort behov av egen tillgänglig kompetens för att 
fortsättningsvis säkerställa introduktion och intern utbildning 
av nyanställda.

Under 2019 måste en noggrannare tillsynsplan tas fram där 
en uttalad prioritering finns för vilken typ av tillsynsärenden 
som ska prioriteras högst med de resurser som finns.

Utveckla och anpassa kommunöverskridande samverkan inom 
planväsendet. Hit hör arbetet med start PM, analys i varje ny 
detaljplan samt stöd till KS arbete med översiktsplanering.
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Rekryteringsarbetet för deltidsbrandmän fortsätter, planering 
och arbete med att inrätta en utryckande dagtidsstyrka pågår 
men försvåras hela tiden med planering och arbete runt att 
fylla vakanser i beredskapsstyrkorna. 

Samverkan mellan Sotenäs-Tanum-Strömstads 
räddningstjänster i både förebyggandefrågor och operativ 
planering fortsätter att utvecklas (vilket sommaren 2018 visat 
ett tydligt behov av).  

Slutförande av utredning gällande gemensam ledningscentral 
på regional nivå inom Fyrbodal.

Arbete med att ta fram ett nytt Handlingsprogram. 

Plan för åren 2020-2022

• Arbete med att lösa personalrekryteringen på deltid kom-
mer att fortsätta och kommer att vara långsiktigt. 

• Arbete med  fördjupad samverkan med STS, (Räddnings-
tjänsterna i Strömstad – Tanum – Sotenäs) fortsätter såväl 
inom det operativa som förebyggande området. Samver-
kan med övriga räddningstjänsterna i Fyrbodals-området 
fördjupas. 

• Planeringsarbete runt väderrelaterade händelser, bl.a stora 
skogsbränder på både lokal, regional och nationell nivå.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter (+)
Avgifter 13,0 14,6 15,2

Bidrag 0,8 0,5 0,5

Övriga intäkter 1,2 0,7 0,7

Summa Intäkter 15,0 15,8 16,4

Kostnader (-)
Personalkostnader -33,5 -37,7 -36,1

Hyreskostnader -2,3 -2,4 -4,8

Övriga driftkostnader -5,0 -5,1 -4,7

Kapitalkostnader -1,9 -2,6 -2,6

Summa kostnader -42,7 -47,7 -48,2

Utfall -27,7 -31,9 -31,7
Budgetram -29,4 -31,9 -31,7
Avvikelse 1,7 0,0 0,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan
2022

MILJÖ- OCH BYGG-
NÄMNDEN
Skärsläckare 1,9 0,0 0,0 0,0

Räddningsbåt med släp 0,0 0,5 0,0 0,0

Bullermätare 0,1 0,0 0,0 0,0

Bogserbar motorspruta 0,0 0,4 0,0 0,0

4-hjuling, enhet 0,0 0,4 0,0 0,0

Ledningsenhet 0,0 1,0 0,0 0,0

Service/Materielfordon 0,0 1,6 0,0 0,0

Brand/räddningsenhet 0,0 0,0 4,7 0,0

Reinvestering EU-
mopeder

0,0 0,0 0,1 0,0

Brandtankenhet 0,0 0,0 0,0 4,7

TOTALT: 2,0 3,8 4,8 4,7
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TEKNISKA NÄMNDEN 
Ordförande: Åsa Torstensson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter (+)
Avgifter 40,1 38,5 41,3

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Övriga intäkter 15,1 13,6 13,6

Summa Intäkter 55,2 52,1 54,9

Kostnader (-)
Personalkostnader -18,5 -18,5 -18,3

Hyreskostnader -1,6 -1,8 -1,9

Övriga driftkostnader -34,3 -35,4 -33,8

Kapitalkostnader -11,6 -12,1 -19,0

Summa kostnader -66,0 -67,8 -73,0

Utfall -10,8 -15,8 -18,1
Budgetram -15,4 -15,8 -18,1
Avvikelse 4,6 0,0 0,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan
2022

TEKNISKA NÄMNDEN
Centrumplan 0,2 3,0 3,0 3,0

Tillgänglighetsanpassning 0,1 0,1 0,1 0,1

Belysning, stolpar 0,6 0,6 0,6 0,6

Belysning GC Drivnäs/
Hålkedalen

0,0 0,6 0,0 0,0

Strömsdalen 0,0 0,0 0,2 0,2

Bullerplank Tången 0,5 0,0 0,0 0,0

Reinvestering lekplatser 0,3 0,3 0,0 0,0

G:a Hällestrandsvägen 0,0 15,0 0,0 0,0

Utbyte traktor 2, Näsinge/
skog

0,0 1,0 0,0 0,0

Utbyte traktor 3 liten 0,0 1,0 0,0 0,0

Utbyte sopmaskin 0,7 0,0 0,0 0,0

Utveckling gästhamn 0,1 0,1 0,1 0,1
Utbyte av bryggor 0,5 0,5 0,5 0,5

Strandpromenaden 0,5 0,5 1,0 1,0

Reinvestering kajanläggning 0,0 3,0 3,0 3,0

Färjeläget 37,5 0,0 0,0 0,0

Silverpilskajen 1,0 0,0 0,0 0,0

TOTALT: 42,0 25,7 8,5 8,5

Inom skattefinansierad verksamhet ansvarar Tekniska nämnden för skogs- och jordbruksfastigheter, 
arrenden, gator, vägar, parkeringsplatser, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, parker, lekplatser, badplatser och 
fritidsanläggningar, flygplansverksamhet, offentlig belysning, linfärjerederier, hamnverksamhet för färjetrafik, 
småbåtshamnar, gästhamnar. 

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 
och kortfattad plan för 2020-2022

Teknisk nämnd och förvaltning
Tekniska förvaltningen tillhanda håller stöd och service och 
samordnar samtliga avdelningar inom  förvaltningen. Stöd 
och service inom ekonomi, utveckling, uppföljning, analyser, 
policyfrågor, diarierhantering samt generell administration. 
Dessutom sköts drift och administration av förvaltningens 
fastigheter, Myrens mekaniska samt ridklubben Lunden. 

Inom Tekniska nämnd och förvaltning ingår även EkoPark 
Strömstad kommunens mötesplats för natur- och 
miljöintresserade. Består av Ekohuset med en interaktiv 
utställning, en vacker naturstig, återvinningscentralen och det 
centrala avloppsreningsverket. 

Verksamheten under år 2019
Under 2018 har det pågått en genomlysning av Tekniska 
förvaltningens hela organisation. Det finns behov för 
förvaltningen av att förtydliga uppdrag och ansvarsfördelning, 
att effektivisera den interna styrningen, det interna och 
externa samarbetet, och att förbättra den administrativa 
hanteringen som myndighetsutövningen medför. 

Förvaltningschefen har även efterlyst en mer sammanhållen 
och självspelande organisation för att framöver i större 
utsträckning kunna ägna sig åt strategiskt arbete. 

I uppdraget ingår att ta fram förslag på organisation 
med tillhörande ansvars- och uppdragsbeskrivning 
för verksamheterna. Dessutom ska det tas fram en 
befattningsplan och därtill hörande befattningsbeskrivningar. 
Översynen inkluderar även kartläggning av framtida 
kompetensbehov och förslag på lösning av vakanser. Därtill 
ska det även tas fram en form av ledningssystem med 
tillhörande styrdokument. I budgeten för 2019 har detta 
inte tagits i beaktan. Det är svårt att nu veta vad eventuella 
ekonomiska konsekvenser kan bli. 

Under 2019 fortsätter arbetet med att anpassa och bygga 
om lokalerna på Mekanikern för att anpassa dessa till de 
verksamheter som idag inryms på TP, såsom förråd, biltvätt, 
garage samt verkstad. Arbete sker  tillsammans med 
Strömstads lokaler. 

2019 kommer förvaltningens fastighetsverksamhet 
även att administrera och sköta den nya byggnaden för 
Kustbevakningen. Översyn av drift och ansvar för lokalerna 
som Ridklubben nyttjar pågår och en förhoppning är att det 
ska bli beslut om detta under 2019.

Skattefinansierad verksamhet
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För EkoParken fortsätter arbetet med att arrangera 
föreläsningar och vandringar på naturstigen på teman inom 
miljö och natur för barn och skolelever. 

Plan för åren 2020-2022

• Fortsättningsvis tillämpa nödvändiga förändringar och ge 
förvaltningen rätt förutsättningar för en fungerande vardag 
och så effektivt som möjligt tillgodose verksamheternas 
och medborgarnas behov.

Gator, vägar, parkeringsplatser, 
badplatser, tätortsnära skogar samt 
Näsinge flygplats
Verksamheten verkar för en bra infrastruktur med 
bra teknisk försörjning som underlättar och förbättrar 
kommunikationerna inom samt till och från kommunen. 
Här finns även parkeringsverksamheten som omfattar 
parkeringsövervakning i centrum, parkeringsbuss, underhåll 
av parkeringsplatser och parkeringsautomater. 

I ansvaret ingår även skötsel av gatubelysning, löpande 
underhåll av gator och vägar samt snöröjning på kommunens 
gator och vägar. 

Dessutom sköts drift och underhålla av kommunens två 
linfärjor. En över Kostersundet och en över Bojarkilen. 

I verksamheten ingår även skötsel av kommunens badplatser 
och tätortsnära skogar. 

Verksamheten under år 2019
Arbetet med centrumplan pågår och planeringen fortsätter 
kommande år. I arbetet ingår bland annat tryggare cykelstråk 
genom centrum samt förädling av kommunens allmänna 
mötesplatser.

Under 2019 kommer större trafikleder kräva 
underhållsbeläggning, såsom Oslovägen. 
Parkeringsöversynen kommer att fortsätta under 2019 för att 
kunna planera för framtiden. Syftet med översynen beror på 
att det är en del i Bostadsförsörjningsplanen. Det är också för 
att få ett optimalt användande av befintliga parkeringsplatser 
och även hitta fler parkeringsalternativ. Detta kan innebära 
taxeförändringar kommande år. 

Under 2019 kommer arbetet med trygghetsvandringar 
kring skolmiljöer att fortsätta som görs i samarbete med 
folkhälsostrateg. 

Projektet med ”gratistimme” för parkering i centrum under 
perioden 1/10-31/3 fortsätter även 2019. Under lågsäsong 
påbörjas taxa timme två.

Plan för åren 2020-2022

• Arbetet med centrumplanen kommer att fortsätt med att 
skapa en trivsammare och trafiksäkrare stad och centrum 
för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring 
och kommunmedlemmarna. 

• Fortsätta arbete med trygghetsvandringar. 

• Fortsätta arbeta med energieffektiviseringar av kommu-
nens belysning. 

Allmän platsmark
Drift, underhåll och skötsel av parker, lekplatser, grönytor, 
planteringar, trottoarer och torg. Här ingår även möjligheten 
för näringsidkare att bedriva sin verksamhet på offentlig plats. 

Verksamheten under år 2019
Underhåll av parker och grönområden pågår enligt 
underhållsplan som även innebär attraktiva miljöer 
och besöksmål. Verksamheten bedrivs via upphandlad 
entreprenad i samverkan med våra kommunala bolag.

Arbete kommer fortsätta med att utveckla förutsättningar för 
ett levande torg som ett led i centrumplanen.

Plan för åren 2020-2022

• Fortsatt utveckling med anpassning till planeringen för 
centrumplanen.

Sidoordnad verksamhet
Inom sidoordnad verksamhet hanteras förvaltningens 
GS-personal som tillhandahåller tjänster internt inom hela 
förvaltningen. 

Här ingår även kommunens bilpool som tillhanda 
håller fordon till uthyrning för hela kommunen. 
Fordonsadministration och skötsel av samtliga fordon för tvätt 
och övrigt underhåll sker inom samma verksamhet.

Verksamheten under år 2019
Arbetet kommer under 2019 att fortsätta med att 
succesivt byta ut kommunens fordonspark inklusive 
entreprenadmaskiner till fossilfritt drivmedel. 

Plan för åren 2020-2022

• Fortsatt arbete mot kommunens övergripande mål ”Fossi-
loberoende 2030”.

Service & Inköp (Förrådsverksamhet)
Verksamheten bedrivs gemensamt för alla kommunens 
verksamheter. Distribution av inkommande och avgående 
post samt varudistribution till cirka 30 verksamheter. Handhar 
kommunens materialförråd för VA-verksamheten, handhar 
bassortiment av vissa förbrukningsvaror till exempel toalett-
och hushållspapper, plasthandskar, städkemikalier med 
mera. Sköter även samordning för drift och underhåll av 
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kommunens maskin och arbetsfordonspark.

Verksamheten under år 2019
Fortsätta arbete med utredning och plan för flytt av 
verksamheten till lokalerna på Mekanikern, Prästängen. 

Fortsätta hålla hög service kring stöd och service för 
beställningar åt kommunens samtliga verksamheter. 
Anpassningar sker löpande utifrån verksamheternas önskemål 
och behov. 

Plan för åren 2020-2022

• Förhoppningsvis flytt av verksamheten till lokalerna på 
Mekanikern, Prästängen.

• Fortsätta arbetet med att säkra rutiner för ett effektivt 
arbete med beställningar, avtalstrohet för verksamheter-
nas behov.

Allmän markreserv
Samordnar och ajourhåller jakträtts- och arrendeavtal, 
markfrågor, försäljning av bostads- och industritomter samt 
övrig förvaltning av kommunens markinnehav. 

Förvaltning av kommunens skogsinnehav som innefattar, 
slutavverkning, gallring, plantering och röjning.

Verksamheten under år 2019
Översyn av befintliga arrenden pågår fortlöpande. 

Industrimark finns till tillgängligt för försäljning på Bastekärr 
(30 000kvm).

Kommunen har i dagsläget en bostadstomt till försäljning 
utmed Monelidsvägen samt två bostadstomter i Källviken. 
Planläggning pågår för fler bostäder på kommunal mark bland 

annat Korsnäs och Canning.

Underhåll av kommunens skogar efterlevs efter antagen 
skogsplan. Avverkningar, gallring, röjning med mera görs på 
entreprenad. 

Plan för åren 2020-2022

• Fortsatt följa antagen grön skogsplan.

• Planläggning för fler bostäder pågår. 

Allmän renhållning 
Inom verksamheten ingår städning av allmänna platser, 
gästhamnar och allmänna toaletter. Tillsyn sker sju dagar 
i veckan under sommarperioden. Resten av säsongen 
sker tillsyn fem dagar i veckan. Sommarpatrullen har sin 
arbetsledning via den arbetsledare som har beredskap. 

Verksamheten under år 2019
Fortlöpande underhålla befintliga toaletter och se över 
behovet av nya anläggningar. Uppdatera placeringar av 
soptunnor och sopstationer i takt med att tätorterna växer 
och nya områden skapas. 

Öka samverkan med hamnverksamheten avseende hantering 
av avfall i gästhamnen. Se över och möjliggöra sopsortering i 
samtliga småbåtshamnar. 

Se över andra alternativ att hantera städning av allmänna 
platser och allmänna toaletter i form av extern entreprenör 
eller på annat sätt samverka inom kommunen. Detta på grund 
av problematik att rekrytera personal under kort hög intensiv 
period med upp emot 60 000 dagsbesökare i kommunen. 

Plan för åren 2020-2022

• Fortsatt underhåll och utveckling av renhållningen i tätor-
terna för att upprätthålla en ren miljö för våra kommunin-

vånare och alla kommunens besökande. 

Hamnverksamhet
Verksamheten omfattar drift och underhåll av bryggor, 
kajer, pirer, fyr-och utprickningar samt utveckling av 
kommunens samtliga hamnar och handhavande av 
kommunens gästhamnar. Färjeläget på Torskholmen med 
biluppställningsplats, ramp, och avfendring trafikeras av två 
rederier. Avdelningschefen är Port Facility Officer (PFSO) vilket 
innebär ansvar för att hamnområden med trafik på utlandet 
uppfyller gällande bestämmelser avseende hamnskydd.

Kontinuerliga besiktningar av kajer och bryggor utförs för att 
kunna vidta nödvändiga underhållsåtgärder i god tid så att 
olyckor och driftstörningar kan undvikas.

Kommunen är ansvarig för att ta hand om allt 
fartygsgenererat avfall från fartyg som trafikerar hamnarna.

Verksamheten under år 2019
Arbetet fortsätter med att anpassa och bygga om färjeläget 
till Color Lines nya färja som sätts i drift 2019, vilket medför 
större investeringar.   

I småbåtshamnarna ersätts fortlöpande kommunens äldsta 
bryggor med nya mer tillgänglighetsanpassade bryggor. 
Kommer att fortsätta öka användandet av mer miljövänliga 
material. 

Fortsätta arbete med att utveckla Strandpromenaden. 

Plan för åren 2020-2022

• Fortsatta reinvesteringar i färjeläget på grund av ökat  
slitage i och med rederiernas större fartyg.  

• Utbyte av kommunens äldsta bryggor och utveckling av 
gästhamnen pågår fortlöpande. 

• Fortsätta utveckla Strandpromenaden.
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TEKNISKA NÄMNDEN 
Ordförande: Åsa Torstensson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter (+) 94,2 95,6 94,9

Summa Intäkter 94,2 95,6 94,9

Kostnader (-)
Personalkostnader -21,3 -25,2 -26,0

Övriga driftkostnader -45,1 -39,5 -42,1

Kapitalkostnader -17,3 -20,2 -22,7

Summa kostnader -83,7 -84,9 -90,7

Utfall 10,5 10,7 4,2
Budgetram 0,0 0,0 0,0
Överföring till resultatfond 10,5 10,7 4,2

Vatten-och avloppsverksamheten
Verksamhetens uppgift är att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen samt att rena avloppsvattnet på ett 
miljöriktigt sätt. Verksamheten bedrivs med fokus på säkra 
processer, miljö och ekonomi. 

VA-verksamheten består av 158 stycken anläggningar varav 
fem vattenverk, fem avloppsverk, 118 stycken avlopps-
pumpstationer samt cirka 50 mil (44 mil vatten, avlopp och 6 
mil dagvatten) ledningsnät. Antalet anslutna fastigheter: cirka 
4 000 stycken. 

VA-försörjningsplanen 2016-2050 är en plan som beskriver 
vad kommunen har framför sig att planera så att hela VA-
systemet ska fungera i framtiden. Därefter kan det bestämmas 
vilka investeringar som skall göras och i vilken ordning dessa 
skall genomföras vilket är svårt bedöma under 10 års sikt. 

För 2019 uppgår investeringarna för verksamheten till 43,8 
mnkr. Planåren 2020-2022 uppgår investeringsbehovet 
till totalt 178 mnkr. Beräkningen ingår i underlaget för 
brukningsavgifterna. Det stora investeringsbehovet som finns 
påverkar driften till stor del.

Förslag inom VA-verksamheten är att brukningstaxan inte 
justeras för 2019.  

 

Avfallsverksamheten
Verksamheterna ansvarar för insamling av hushållssopor hos 
kommunens 10 150 abonnenter. Kommunen är uppdelad i 
sex olika sopdistrikt, fyra på fastlandet, ett på Koster och ett 
distrikt på övriga större öar. Alla distrikt förutom ö-distriktet 
körs i egen regi. Fem sopbilar används för insamlingen och 
en äldre reservbil finns att tillgå. En entreprenör sköter 
insamlingen med hjälp av båt på det mindre ö-distriktet som 
består av Ramsö, Styrsö, Syd-Långö och delar av Öddö. Totalt 
insamlas cirka 3 700 ton hushållssopor in från distrikten varje 
år. 

I kommunen finns två återvinningscentraler: Österröds ÅVC 
i Strömstad samt en mobil återvinningscentral. Den mobila 
ÅVC:n besöker Sydkoster och Nordkoster sammanlagt åtta 
lördagar varje år. På ÅVC Koster har hushåll möjligheten 
att lämna grovavfall och farligt avfall. På Österröds ÅVC har 
företag och hushåll möjligheten att lämna avfall som ingår i 
producentansvaret, farligt avfall och grovavfall. 

Under 2019 kommer förberedelser för matavfallsinsamling att 
startas upp som innefattar upphandling av insamlingssystem, 
destruktion och transport. Även omstrukturering av 
renhållningstaxa kommer att ske för anpassning till 
matavfallsinsamlingen. Under 2019 kommer uppförande av 
ny sorteringshall på Österröd som är ett led i hanteringen av 
matavfallsavfallet. 

Taxefinansierad verksamhet

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan
2022

TEKNISKA NÄMNDEN, VA
Avloppspumpstationer/tryckstegringar 4,0 4,0 4,0 4,0
Reinvesteringar VA-ledningar 2,0 2,0 2,0 2,0
Utbyggnad Österröd 31,0 0,0 0,0 0,0
Avloppslednigar till och från Österröd 0,0 43,0 0,0 0,0
Avloppspumpstationer Öddö/Bojar/
Skeppsbron

0,0 7,5 0,0 0,0

Vattentorn Strömstad 0,0 5,0 75,0 0,0
Näsinge ARV 0,0 0,0 7,0 0,0
MBA-analys åtgärder VV 1,0 0,0 0,0 0,0
Beredskapsförråd VV 3,3 0,0 0,0 0,0
Koster VV 2,5 2,5 0,0 0,0
Framtida troliga investeringar 0,0 0,0 0,0 20,0
TOTALT: 43,8 64,0 88,0 26,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan
2022

TEKNISKA NÄMNDEN , Avfall
Containers och behållare 0,2 0,2 0,2 0,2
Utbyte sopbil D90 0,0 2,0 0,0 0,0
Om/nybyggnad sorteringshall ÅVC 25,0 0,0 0,0 0,0
Personalbyggnad Långegärde ÅVC 0,0 2,8 0,0 0,0
Utbygg./iordningställande ÅVC damm 2 0,0 0,0 3,0 0,0
Hjulastare ÅVC 0,0 1,5 0,0 0,0
Behållare/utrustning 
matavfallsinsamling

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

TOTALT: 26,2 8,0 4,7 0,2

Totalt TAX 70,0 72,0 92,7 26,2
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För 2019 uppgår investeringarna för verksamheten till 26,2 
mnkr. Planåren 2020-2022 uppgår investeringsbehovet till 
totalt 12,9 mnkr. Den stora investeringen för 2019 avser den 
nya sorteringshallen på Österröd. 

Förslag inom avfallsverksamheten är att taxan inte justeras för 
2019.  

Fjärrvärmeverksamheten
Verksamhetens uppgift är att säkerställa fjärrvärme till 
anslutna kunder på Tången. Fjärrvärmesystemet består 
av en fjärrvärmepanna och värmerör som går in till 
fastighetsägarna. Anläggningen har varit i drift i 14 år. 
Driftövervakning samt avläsning av mätare sker digitalt. 

Silon för pellets rymmer 50 ton, vilket motsvara 2-3 dagars 
eldning under kalla perioder. Verksamheten har idag ingen 
möjlighet att lagra pellets, vilket medför en viss sårbarhet i 
leveranser.  

Under fjärrvärmeverkets hela livslängd har det inte utförts 
något större driftsunderhåll. Detta kan komma att medföra 
framtida underhåll och utbyten för anläggningen.  

Förslag inom fjärrvärmeverksamheten är att taxan inte 
justeras för 2019.  
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Övergripande principer för verksamhets- 
och ekonomistyrning
Mål & Budget är kommunens viktigaste styrdokument. Härigenom styr kommunfullmäktige den kommunala verksamheten. Mål & 
Budget är länken mellan kommunens vision, långsiktiga mål och det dagliga arbetet ute i verksamheterna. 

Styrmodell – mål- och kvalitetsstyrning
Strömstads kommuns styrmodell bygger på en särskiljning 
mellan målstyrning och kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa 
två typer av styrning möjliggör för den politiska ledningen att 
fokusera kommunens resurser i större förändringsprojekt, 
samtidigt som även den löpande verksamheten synliggörs och 
följs upp.

Målstyrningen utgörs av politiska viljeriktningar för utveckling 
av verksamheten. Målstyrningen tar sin utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges vision som är indelad i fokusområden 
och nedbruten till långsiktiga mål vilka pekar ut i vilken 
riktning kommunen ska utvecklas. Till de långsiktiga målen 
antar sedan nämnderna nämndmål som ska bidra till att 
uppfylla fullmäktiges mål och vision. Uppföljning av att 
kommunens verksamhet bedrivs i enlighet målen sker genom 
att framtagna styrtal och beslutade aktiviteter kontinuerligt 
följs och analyseras. En samlad uppföljning av samtliga 
mål sker i samband med delårsbokslut per augusti och i 
årsredovisningen.

Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder 
och förvaltning att verksamheten utförs med god kvalitet 
och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. 
Kvalitetsstyrningen utgår från de uppdrag som nämnderna 

har tilldelats av kommunfullmäktige samt den lagstiftning 
som styr verksamheten.  I kvalitetsstyrningen kontrolleras 
exempelvis att det finns tillämpliga och verksamhetsnära 
rutiner som stöd till medarbetarna samt att dessa efterlevs i 
vardagen. En del i kvalitetsstyrningen är även att löpande ta 
emot och behandla synpunkter från invånare och kunder. Då 
kvalitetsstyrningen är en integrerad del i verksamheternas 
dagliga arbete sker uppföljning kontinuerligt. Rapportering 
till kommunens förtroendevalda sker bland annat i samband 

med delårsbokslut och årsredovisning då uppföljning av den 
interna kontrollen presenteras.

Kommunfullmäktigemålen och nämndmålen ska vara mätbara 
och uppföljningsbara. Samtliga mål ska vara av betydelse 
för god ekonomisk hushållning och de ska balanseras mot 
varandra och över tiden enligt följande: 

• Den kommunala verksamheten ska bedrivas inom beslu-
tade ekonomiska ramar. Kommunens verksamhetsidé är 
vägledande för utveckling och inriktning av verksamheten. 

• Dagens behov ska balanseras mot framtida behov, vilket 
fordrar ett hållbarhetstänk, så att inte resurserna förbrukas 
för kommande generationer. 

Målkedjan – från vision till verksamhet
Vision 2030 – Kommunfullmäktiges  vision för kommunen 
utgör grunden för målstyrningen. Visionen beskriver ett 
önskat framtida tillstånd för Strömstads kommun. Visionen 
består av framtidsbilder inom sex fokusområden: Barn och 
utbildning, Stöd och omsorg, Uppleva och göra, Bygga, bo, 
miljö, Trafik och infrastruktur samt Näringsliv och arbete.

Långsiktiga mål – Till visionens sex fokusområden har 
fullmäktige knutit tolv långsiktiga mål (två per fokusområde). 
Fullmäktige har även knutit två övergripande mål direkt till 

Figur 1: Illustration av kommunens styrmodell
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visionen. Genom de långsiktiga och övergripande målen 
bryter fullmäktige ned visionen i konkreta inriktningar för 
hur kommunen ska utvecklas. Fullmäktiges långsiktiga och 
övergripande mål utvärderas årligen och kan komma att 
förändras under visionsperioden. 

Nämndmål – Genom att årligen anta nämndmål för sin 
verksamhet tydliggör nämnderna hur de ska bidra till 
att fullmäktiges mål uppfylls. Det är därför viktigt att 
nämndmålen har en tydlig koppling något av de övergripande 
eller långsiktiga målen. Nämndmålen beskriver önskade 
effekter av nämndernas verksamhet och ska avse områden 
som nämnden och dess förvaltning på egen hand eller i 
samarbete med andra nämnder kan påverka. 

Aktiviteter – Förvaltningarna tydliggör konkret hur 
nämndmålen ska uppnås genom att årligen anta aktiviteter 
som genomförs i verksamheterna. De aktiviteter som anges 
inom ramen för målstyrningen ska på ett tydligt sätt vara ett 
urval av metoder som verkar i målens riktning snarare än en 
samling av alla aktiviteter som sker i verksamheterna. 

Styrtal – Till fullmäktiges övergripande och långsiktiga mål 
samt nämndmålen kan och bör styrtal knytas. Styrtalen 
är verktyg i arbetet med att följa upp och utvärdera 
måluppfyllelse. Hur många styrtal som behövs varierar mellan 
målen. För varje styrtal bör målnivåer på såväl lång som kort 
(delmål) sikt anges. 

Mål- & Budgetprocessen 
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål styr 
utrymmet för resurstilldelning. I början av april meddelar 

budgetberedningen inledande budgetdirektiv med 
planeringsförutsättningar. Nämnder och förvaltningar 
arbetar med mål- och budget parallellt med bokslutsanalys 
och delårsuppföljning under våren. I slutet av maj möts 
budgetberedning, nämndpresidier och förvaltningsledningar 
i gemensam budgetdialog. Nämnderna tar sedan fram 
budgetskrivelser, för inlämning i mitten av september. Dessa 
ska innehålla behovsanalys utifrån nuläge och bedömda 
förändringar kommande år, vad gäller verksamhet, ekonomi 
och medarbetare. Förslag till nämndmål ska ingå, liksom 
översiktlig verksamhetsplan. Pågående och planerad 
verksamhets- och kvalitetsutveckling ska redovisas, med fokus 
på invånarnas behov och kommunens roll som en aktiv aktör i 
samhällsutvecklingen.

I slutet av september möts budgetberedningen och 
respektive nämnd i samråd, utifrån nämndernas 
budgetskrivelser. Därefter beslutar kommunstyrelsens 
arbetsutskott/budgetberedningen om preliminära driftsramar. 
Kommunstyrelsen upprättar därefter förslag till beslut 
om skattesats samt budget och slutliga nämndsanslag till 
löpande drift samt investeringsverksamhet. Kommunstyrelsen 
behandlar ärendet i oktober/november och slutligen 
så fastställer fullmäktige kommunens budget i slutet av 
november.

Rapportering 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål med tillhörande 
nämndmål och aktiviteter följs upp i delårsbokslut augusti och 
i årsredovisningen. Resultat- och balansbudget, tillsammans 
med nämndsanslagen, på översiktlig verksamhetsnivå, 
följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige i 
delårsbokslut mars och augusti samt i årsredovisningen. 

Delårsrapporteringen omfattar ekonomiskt periodutfall och 
prognos för helårsutfall. 

Nämnderna ansvarar för att uppföljning, analys och 
rapportering sker enligt kommunstyrelsens direktiv. 
Verksamhetsresultatet ska analyseras ihop med det 
ekonomiska resultatet. Vid eventuell negativ avvikelse mot 
budget ska åtgärder omedelbart vidtas för att komma i 
ekonomisk balans och kommunstyrelsen ska informeras.

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen 8 kap § 1 ska kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning. Begreppet har både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 
innebär bland annat att varje generation själv måste bära 
kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra 
ord, ingen generation ska behöva betala för det som en 
tidigare generation förbrukat. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 
avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa 
det krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga 
och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger 
information om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll 
och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens 
prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål. Planering 
och uppföljning av kommunfullmäktiges långsiktiga mål 
med tillhörande nämndmål och styrtal tillsammans med 
uppföljning av verksamhetens löpande kvalitet (intern 
kontroll) ska säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett 
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verksamhetsperspektiv.
Kommunstyrelsen ska i delårsbokslut augusti och i 
årsredovisningen redovisa en samlad bedömning av 
om kommunen har en god ekonomisk hushållning i sin 
ekonomi och verksamhet. I denna bedömning ska såväl 
det finansiella perspektivet som verksamhetsperspektivet 
beaktas. I bedömning av måluppfyllelse avseende 
verksamhetsperspektivet bör hänsyn tas till antalet uppfyllda 
mål, målens skilda vikt samt resultatet av genomförd 
internkontrolluppföljning. Huvudregeln ska vara att minst en 
majoritet av nämndernas och fullmäktiges mål uppnås, färre 
än 25 % av målen inte uppnås och att inga allvarliga brister 
konstateras i den interna kontrollen. 

Hållbarhet
Agenda 2030 är en utvecklingsagenda som består av 17 
globala mål och en mängd delmål antagna av FN. I agendan 
betonas att de tre olika perspektiven social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende 
av varandra. 

Enligt Strömstads kommuns värdegrund ska barnets 
perspektiv och folkhälsoperspektivet beaktas. 
Strömstads kommuns folkhälsoarbete utgår bland annat 
från det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation. Enligt barnkonventionen har alla barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma 
till tals. Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla 
åtgärder som rör barn.

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, där 

hänsyn tas till både nivå och fördelning av hälsa. En god 
folkhälsa handlar inte bara om hälsa på så hög nivå som 
möjligt utan även om hur hälsan är fördelad. Kommunen 
har ett övergripande ansvar för när det gäller att skapa goda 
levnadsförhållanden för invånarna.

I kommunens folkhälsoplan är de prioriterade målområdena 
2019-2022 psykisk hälsa, fullföljda studier, trygga och goda 
uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande, goda levnadsvanor 
med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande 
arbete. Inom varje målområde ligger fokus på främjande 
och förebyggande folkhälsoarbete. Utifrån dessa områden 
är det var nämnds ansvar att ta fram egna folkhälsomål 
kopplat till folkhälsoplanen. I varje tjänsteskrivelse ska även 
en konsekvensbeskrivning göras utifrån folkhälsoperspektiv 
och barnrättsperspektiv. Folkhälsoplanen följs upp varje år 
som en del i den hållbarhetsredovisning som presenteras i 
årsredovisningen. 

Enligt kommunfullmäktiges långsiktiga mål ska Strömstad 
2030 vara en fossiloberoende kommun. En strategi har 
tagits fram för att nå målet som fokuserar på fyra områden: 
transporter, klimatsmart och hälsosam mat, sunda och 
klimatsmarta bostäder och lokaler och förnybara och 
resurseffektiva varor och tjänster. I varje tjänsteskrivelse ska 
även miljöperspektivet belysas. 
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Vision 2030
Vision och övergripande mål har beslutats av kommunfullmäktige, dessa ska uppnås till 2030. Visionen lyder: Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En internationell 
småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!

Till visionen är kopplat långsiktiga mål och en verksamhetsidé som lyder:
Strömstads kommun är en aktiv aktör i utvecklingen av samhället. Vi svarar upp mot kommuninvånarnas behov och eftersträvar samverkan med både offentliga, ideella och privata 
aktörer. 

Vision 2030 är Kommunfullmäktiges vägvisning om hur Strömstads kommun ska utvecklas de närmaste åren. Visionen innehåller övergripande mål samt mål för sex utvecklingsområden. 
Visionen innehåller även interna utvecklingsområden och mål. 

ÖVERGRIPANDE MÅL
Långsiktiga mål
• 2030 har Strömstads kommun 15 000 invånare.
• 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun.

Kommunövergripande

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

2030 har Strömstad 15 000 invånare Genomsnittlig befolkningsökning 1,2 % per år

2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

Andel fossilfria bilar i kommunens organisation 2019: 40 %, 2020: 45 %, 2021: 55 %

Antal ton CO²/årsarbetare beräknat utifrån tjänsteresor, 
Ekokommunerna

2019: 0,19 ton, 2020: 0,16 ton, 2021: 0,13 ton

Försäljning av fossila drivmedel per capita i Strömstads kommun 80 % minskning i perioden 2016-2030 = 10 % per år

LÄRA FÖR LIVET - ALLA SKA LYCKAS I SKOLAN
Långsiktiga mål
• 2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa.

• 2030 erbjuder Strömstad ett attraktivt utbud av gymnasieutbildningar liksom eftergymnasiala högskole- samt universitetsutbildningar.
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Stöd och omsorg - Det goda livet - hela livet

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

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

Tillgänglighet, bemötande och trygghet inom hemtjänsten 2019: 90 %, 2020: 90 %, 2021: 90 %

Tillgänglighet, bemötande och trygghet inom särskilt boende 2019: 90 %, 2020: 90 %, 2021: 90 %

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende 2019: 90 %, 2020: 90 %, 2021: 90 %

Brukarbedömning Individ- och familjeomsorg totalt- helhetssyn 2019: 90 %, 2020: 90 %, 2021: 90 %

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

Nöjd-medborgar-index äldreomsorg (medborgarundersökning) 2018: 63, 2020: bland 25 % bästa

DET GODA LIVET – HELA LIVET 
Långsiktiga mål
• 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.

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

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa.

Andel elever i årskurs 6 och 9 som når kunskapskraven i samtliga 
ämnen

2019: 75%, 2020: 80%, 2021: 80%

Andel behöriga lärare i grundskolan 2019: 65 %, 2020: 67 %, 2021: 70 %

Andel legitimerade förskolelärare 2019: 45 %, 2020: 50 %, 2021: 60 %

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

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år 2019: 68 %, 2020: 70 %, 2021 : 72 %

Andel behöriga lärare i gymnasieskolan 2019: 73 %, 2020: 75 %, 2021: 78 %

Andelen niondeklassare från Strömstiernaskolan som söker till 
Strömstad Gymnasium

2019: 80 %, 2020: 80 %
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DÄR NATUR OCH KULTUR MÖTS
Långsiktiga mål
• 2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av mötesplatser.
• 2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang.

PLATS FÖR ALLA – I HELA KOMMUNEN
Långsiktiga mål
• 2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer för alla åldrar.
• 2030 är vår miljö intakt – vi hushåller med naturresurser och värnar den biologiska mångfalden.

Uppleva och göra - Där natur och kultur möts

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

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

Nöjd medborgarindex index kultur (medborgarundersökning) 2018: 70, 2020: bland 25 % bästa

Nöjd-region-index fritidsmöjligheter (medborgarundersökning) 2018: 65, 2020: bland 25 % bästa

2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och 
kulturarrangemang

Antal arrangemang som kommunen bidrar till per år Fritid 2019: 31
Kultur 2019: Antal öppna (för allmänheten) evenemang i 
kulturhuset Skagerack: 52 
Kultur 2019: Antal öppna evenemang i kulturhuset Skagerack, för 
barn och unga: 12

Bygga, bo och miljö - Plats för alla - I hela kommunen

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

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

Antal nya boendeenheter 100/år (genomsnitt 3 år)

Antal nya byggrätter för boendeenheter i detaljplan 100/år (genomsnitt 3 år)

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

Nöjd-medborgar-index miljöarbete (medborgarundersökning) 2018: 70, 2020: 75

Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter 2019: 22 %, 2020: 23 %, 2021: 24 %
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HÅLLBARA TRANSPORTER - EFFEKTIVA FÖRBINDELSER
Långsiktiga mål
• 2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål och pendlingsmöjligheterna till och från andra arbetsmarknader är goda.
• 2030 erbjuder norra Bohusbanan effektiva persontransporter. Banan är rustad med sikte på godstransporter till Norge.

TILLVÄXT MED PLATSEN I CENTRUM
Långsiktiga mål
• 2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med en högre andel kunskapsföretag.
• 2030 är Strömstad en attraktiv plats för inflyttning och företagsetableringar som vill verka inom vår gränsregion.

Trafik och infrastruktur - Hållbara transporter - effektiva förbindelser

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

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

Antal besökare (gästnätter) Årlig ökning om 3 %

Antal lokala kollektivresor per invånare (Västtrafik). 2019: 30, 2020: 30, 2021: 35

Antal gästhamnsbesök Årlig ökning om 3 %

Antal färjeresenärer (Strömstad-Sandefjord) Årlig ökning om 3 %

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

Antal avgångar per vecka Strömstad-Göteborg (buss och tåg). 
Utgångspunkt höstens tidtabell.

2019: 130, 2020: 130, 2021: 140

Förkorta restiden Strömstad -Göteborg. Andel med restid under tre timmar. 2019: 85 %, 2020: 87 %, 2021: 89 %

Näringsliv och arbete - Tillväxt med platsen i centrum

Långsiktiga mål Styrtal Måltal/indikator

2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med högre andel 
kunskapsföretag

Antal nyetableringar utöver handel/turism 2019: 64, 2020: 66, 2021: 68

Svenskt näringslivs ranking - företagsklimat 2019: ökat jämfört med 2018, 2020: 75, 2021: 80

Värde löpande insikt (SKL:s servicemätning) 2019: ökat jämfört med 2018, 2020: 100, 2021: 70

2030 är Strömstad en attraktiv plats för inflyttning och 
företagsetableringar som vill verka inom vår gränsregion.

Antal arbetstillfällen 2019: 7175, 2020: 7534, 2021: 7911
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INTERNA MÅL
Vision 2030 innehåller även interna långsiktiga mål på tre områden; medarbetare, ekonomi och processer. Uppföljning av 
målen sker i samband med varje årsbokslut.

Medarbetare

• 2030 rankas Strömstads kommun som en mycket attraktiv arbetsgivare.
• 2030 har Strömstads kommun mycket goda resultat i medarbetarmätningen.
• 2030 är Strömstads verksamhetsidé, värdegrund, uppdrag och mål väl kända bland alla medarbetare.
• 2030 har Strömstads kommun Sveriges friskaste medarbetare.
• 2030 har chefer/ledare i Strömstads kommun en gemensam syn på hur ett gott och professionellt

ledarskap ska vara.

Ekonomi

• 2030 har Strömstads kommun, med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjan-
de, en handlingsberedskap för framtiden.

Processer

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

• 2030 har Strömstad nominerats till Sveriges kvalitetskommun.
• 2030 har Strömstad kommun höga betyg i årliga servicemätningar.

Styrtal och uppföljning se delårs- och helårsbokslut för kommunstyrelsen.
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Strömstads kommuns förslag till Mål & Budget för 
år 2019 och plan 2020-2022
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 
2019 och plan med prognoser för åren 2020-2022. Kommunens 
budgeterade resultat för 2019 uppgår till 33 mnkr vilket utgör 
4,2 procent av skatter och bidrag.

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 745,1 mnkr. 
Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt:

Kommunstyrelsen 71,5 mnkr, Socialnämnden 249,4 mnkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 346,7 mnkr, Miljö- och byggnämnden 31,7 mnkr, 
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 18,1 mnkr samt 
Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 27,8 mnkr. 

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

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond.

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 123,5 mnkr, varav 70,0 mnkr inom 
Tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:

Kommunstyrelsen 3,0 mnkr, Socialnämnden 2,5 mnkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 4,0 mnkr, Miljö- och byggnämnden 2,0 mnkr, 
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 42,0 mnkr, VA-
verksamheten 43,8 mnkr samt Avfallsverksamheten 26,2 mnkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att fastställa förslag till Mål & Budget 2019 samt plan 2020-2022 enligt underlag:

1. förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2019 samt plan för åren 2020-2022,
3. nämndernas driftbudgetramar 2019 enligt sammandrag driftbudget,
4. nämndernas investeringsramar 2019 enligt sammandrag investeringsbudget,
5. nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2019,
6. internränta för år 2019,

• Skattefinansierad verksamhet 1,5 % enligt rekommendation SKL
• Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts 2019

7. politiska arvoden att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med arvodesbilaga,
8. taxor att gälla fr o m 2019-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga,
9. skattesatsen för år 2019 är oförändrad, 21:91

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 120 mnkr för   
finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska  
upprättas.

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2019 upp till totalt högst 30 mnkr för   
finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska  
upprättas

Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2019 till att bolagets  
överskott  (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % av bolagets totala kapital  
samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.

Att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2019 till att bolagets   
överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % av bolagets totala kapital 
samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för  
investeringsprojekt, inom nämnd.
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Finansiella mål
Riktlinjer

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

2. Kassaflödet från verksamheten och finans-
nettot ska användas för att finansiera inves-
teringar i materiella anläggningstillgångar,
avsättning till pensionsfond, investeringsfond
samt fond för strategiska åtgärder.

3. Lånefinansiering av investeringar ska endast
användas i undantagsfall, om det sker ska
beslutet följas av en plan för så snar återbe-
talning som möjligt. Amortering ska minst ske
enligt avskrivningstakten.

4. Kostnaden för VA-, avfall- och fjärrvärme-
verksamheterna ska till 100 % täckas inom
respektive taxekollektiv, samt följa självkost-
nadsprincipen. Finansiering av investeringar
kan ske genom lån.

5. Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhål-
lande till den allmänna prisutvecklingen.

Resultatmål
Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 4 procent av skatter, generella statsbidrag 
och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2019-2022 är målet 4 procent. 
Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för balanskravsjusteringar och netto 
från exploateringsverksamhet.

Balansmål
Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 50 procent.
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Ekonomisk omvärldsanalys
Sveriges konjunkturläge ser fortsatt ljust ut och
arbetslösheten bland den arbetsföra befolkningen
väntas sjunka under sex procent. Det spår bankerna i
sina senaste konjunkturrapporter. Arbetslösheten
förutspås sjunka till 5,9 procent under 2019 för att 
året därpå stiga till 6,2 procent.

Den svenska exporten och industrin agerar tillväxtmotorer 
och den ljusa tillväxtbilden har förstärkts enligt bankerna som 
höjer prognosen för BNP-tillväxten.

Riksbanken spås höja reporäntan under 2019. I slutet 
av året väntas den ligga på noll jämfört med dagens 
minusränta på 0,50 procent. Det största hotet mot 
utvecklingen är en obalanserad bostadsmarknad. ”Obalans 
på bostadsmarknaden förblir den främsta nedåtrisken, men 
indikatorer för både huspriser och byggande pekar på en 
stabilisering”, skriver SEB.

Överraskande stark BNP-tillväxt ger inte större 
budgetutrymme
Snabbstatistik från SCB visar att svensk BNP ökade med 1,0 
procent det andra kvartalet i år, vilket var överraskande 
mycket. En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den 
svenska exporten framöver, samtidigt som olika indikatorer 
pekar på att den inhemska efterfrågan fortsätter att öka i 
ungefär normal takt den närmaste tiden. 

Trots högkonjunkturen är finanspolitiken expansiv och det 
överskott som finns i de offentliga finanserna förklaras helt 
av konjunkturen. Det krävs en mer återhållsam finanspolitik 

framöver för att överskottsmålet ska nås.

Högkonjunkturen kulminerar 2019? 
Konjunkturen i Sverige är stark och BNP i världen beräknas 
öka med kraftiga 3,9 procent 2019. Läget i världen är 
samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. 
Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, 
liksom USA:s  och Kinas handelspolitik. Konflikthärdar i 
Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska 
och ekonomiska situationen i världen. Sverige har haft 
många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före EU 
i konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig, och 
arbetskraftsbristen stor, främst inom offentlig sektor. Bristen 
på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt 
stark tillväxt. 

SKL räknar med att skatteintäkterna i kommuner, landsting 
och regioner kommer att öka betydligt långsammare de 
kommande åren än de har gjort under de gångna åren, även 
om man i april reviderade prognosen för skatteunderlaget de 
närmsta åren uppåt. 

Resultaten i kommunsektorn 
I SKL:s senaste Ekonomirapport beskrivs hur väntade 
demografiska förändringar medför svårigheter för finansiering 
och rekrytering inom kommunsektorn. En slutsats är att det 
krävs ett ökat fokus på effektiviseringar för att hantera detta.

De snabbt ökande intäkterna från skatter, statsbidrag och 
reavinster gör att det ekonomiska resultatet under några 
år varit starkt i kommunerna. Det sammantagna resultatet 

ligger på 3 procent som andel av skatter och statsbidrag 
för de senaste tio åren, även om skillnaderna mellan 
kommunerna är stora. Några mellanstora kommuner, främst 
förortskommuner, har sänkt skatten medan flera, mindre 
kommuner har höjt den.

Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten sista åren 
har kommunerna i snitt stärkt sin ekonomiska ställning. Ändå 
kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. De kommande 
årens behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara 
kan mötas med resurstillskott. Det kommer alltså att krävas 
betydande effektiviseringar.

Orosmoln i kommunernas ekonomi 
Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella 
sparandet i kommunerna varit negativt. Det innebär att 
kommunerna har använt mer pengar än de har fått in, på 
grund av den höga investeringstakten som år 2020 beräknas 
vara dubbelt så hög som den var 2008. 

Framtidens välfärdsutmaningar 
Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. 
De stora kullarna under 1940-talet gör att andelen äldre i 
befolkningen nu ökar. 

Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom 
andelen barn och unga. I kombination med ett stort 
mottagande av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar 
detta till att de demografiskt betingade behoven och 
investeringsbehoven nu och under några år framöver kommer 
att vara mycket höga. Investeringarna i kommuner har ökat 
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Stora rekryteringsutmaningar 
Det höga demografiska trycket kommer främst från att 
antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som 
andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Inom 
kommunerna syns det främst när det gäller bristen på 
pedagogisk personal, samhällsbyggnadsteknisk personal och 
socialsekreterare. På längre sikt bidrar invandringen positivt 
till sysselsättningen och utan invandring skulle arbetskraften 
minska de kommande åren. 

Framtidens uppdrag: att klara kompetensförsörjningen och 
välfärdens kvalitet. 

Den första utmaningen i välfärden de kommande åren är 
att kunna rekrytera personal och den andra utmaningen är 
finansieringen. 

Även ett oförändrat välfärdsåtagande ställer stora krav på
kommunen, inte minst produktiviteten behöver öka för att
klara framtidens kompetensförsörjning. Med tanke på de
utmaningar kommuner har framför sig kommer det att
krävas att verksamheten bedrivs på ett helt annat sätt än i
dag, tror analytikerna vid SKL.

För att lyckas med de omställningar som måste göras krävs: 

• Bättre utnyttjande av teknikens möjligheter. Många tjäns-
ter inom välfärdsverksamheterna och processer inom de 
flesta yrken, kan göras bättre och mer kostnadseffektivt 
genom att använda digitaliseringens möjligheter. 

• Ökad samverkan. Samverkan måste öka mellan kommuner, 
landsting och regioner. Det finns många uppgifter som kan 
utföras i samarbete för att hålla ned kostnaderna och höja 
kvaliteten i välfärdstjänsterna. Den här möjligheten finns 
nu att kunna realiseras med den nya lagen om samverkan, 
som trädde i kraft i januari 2018. 

• Statlig styrning utifrån lokala behov. De senaste åren har 
inneburit en kraftig ökning av de riktade, detaljreglerande 
statsbidragen, medan de generella har minskat som andel 
av de totala statsbidragen. Det har medfört ökad inef-
fektivitet och har gjort det svårare att styra, utveckla och 
förändra verksamheterna. Den statliga styrningen behöver 
i betydligt högre grad utgå från de lokala behoven för att 
nå önskad effekt. SKL föreslår att statsbidragen till skolan 
blir mer utvecklingsinriktade. 

• Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben. Kommuner, 
landsting och regioner arbetar redan idag med olika rekry-
teringsstrategier för att möta de demografiska utmaning-
arna, minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarnas 
attraktionskraft. Arbetet med strategierna – exempelvis att 
förlänga och vidareutveckla arbetslivet, se heltidsarbete 
som norm och att använda kompetens på ett smartare sätt 
– kommer att fortsätta bidra till att utveckla välfärden.

Diagram - Befolkningsökning i olika åldrar jämfört med 
2017 
Procentuell ökning

Antalet personer över 80 år ökar snabbast både de närmaste fem 
och tio åren. Det är den grupp som har de största behoven per 
invånare i kommuner och landsting. Den grupp som ökar långsam-
mast är personer i yrkesverksam ålder, som står för den största 
delen av skatteintäkterna. Deras behov av välfärd per invånare är 
endast en tiondel så högt som för den äldsta befolkningsgruppen.

Diagram - Utvecklingen av demografi samt kostnader i fasta 
priser 
Index, år 2010 = 100

I bilden visas hur demografin, i form av antalet i befolkningen och 
befolkningens ålderssammansättning har ökat sedan 2010 (grön 
linje). Den orange heldragna linje visar hur kostnaderna omräk-
nat i fasta priser har utvecklats. De har ökat i snabbare takt än 
befolkningen. Ökningen 2016 beror på flyktingmottagandet. Vi 
räknar nu med att kostnaderna endast ökar i takt med demografin 
(orange streckad linje). Det innebär att kostnadsökningen måste bli 
långsammare än den varit hittills. Skulle kostnaderna fortsätta öka 
i samma takt som hittills skulle den öka enligt den grå streckade 
linjen. Om inga mer resurser än de som aviserats i Budgetproposi-
tionen 2018 och Vårpropositionen skulle tillföras välfärden måste 
kostnaderna växla ned betydligt (enligt den lila streckade linjen). 
Det skulle bland annat innebära lägre personaltäthet.

och kommer att ta ett allt större utrymme av resurserna. 
Behovet av att bygga förskolor, skolor, äldreboende och va-
system är mot den här bakgrunden stort. 
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Norge viktig för Strömstads ekonomi
Norge är i världssammanhang en liten och öppen ekonomi. 
Det norska folket vet hur beroende man är av internationell 
handel. 

Finansbranchens huvudorganisation, Finans Norge, 
presenterar regelmässigt norrmännens förväntnings-
barometer till landets ekonomi.

Barometern visar att tron till landets ekonomi det närmaste 
året minskar kraftigt. Inte sedan början av 2016 har man haft 
mindre tilltro till landets ekonomiska utsikter.

Oro utanför Norges gränser
Analytiker har påpekat att Norge kan förlora mycket på grund 
av den spetsiga situationen i världsekonomin, som bland 
annat utlöst av att USA:s president Donald Trump nyligen höjt 
tullar på en rad varor från utlandet.

Den pågående upptrappningen av handelskrig visar att dessa 
farhågor tyvärr inte är ogrundade, säger chefsekonom Öystein 
Dörum och menar att denna oro också har smittat över på 
den norska befolkningen. Sådana händelser är inte positivt för 
en liten och öppen ekonomi som i Norge. 

Den underliggande tillväxten verkar emellertid fortsätta. 
Oljeinvesteringarna har höjts och en ökning av oljepriset 
kommer att säkerställa ytterligare investeringstillväxt under 
den kommande perioden. Regeringen har ändå kommit 
med tydliga signaler om att oljeintäkterna kommer att sakta 
men säkert reduceras, och att det kommer att bli tuffare 
prioriteringar i statsbudgeten för åren framöver.
Fastighetsmarknaden minskar, men en uppgång i 
bostadspriserna kan indikera en mer blygsam minskning än 
förväntat av bostadsinvesteringar.

Sammantaget uppskattar bankerna i Norge en ökning av BNP 
på fastlandet med 2,4 procent 2019. 

Högre tillverkningstillväxt har återspeglats i starkare 
sysselsättningstillväxt och lägre arbetslöshet. Den årliga 
löneavräkningen pekar också på en måttlig löneutveckling 
2018, även om lägre arbetslöshet och stark lönsamhet i ett 
antal exportindustrier kan indikera ökad löneutveckling 2019.

Inflationen har varit låg och uppgick till 1,2 procent, långt 
under Norges Banks (norska riksbanken) 2,0 procent 
inflationsmål. Norges Bank förväntas emellertid höja räntorna 
vilket tydligt signalerades vid sista penningpolitiska mötet 
och de tror att det är nödvändigt att genomföra ytterligare 
räntehöjningar två gånger per år de närmaste åren.

Utvecklingen i Strömstad
På kort sikt, det vill säga 2019, visar de ekonomiska 
indikatorerna att norska kronan fortsatt kommer att vara 
stark eller stärkas medans den svenska kronan troligt hålls på 
en lägre nivå. Näringslivet i Strömstad har en stark koppling 
till handel och turistnäring. Det betyder att Strömstad 
fortsättningsvis kommer att gynnas av gränshandeln. Det ger 
fortsatt många arbetstillfällen, stor aktivitet i området och 
därför god ekonomi i kommunens hushåll. Det genererar i sin 
tur fortsatta stabila skatteintäkter.

Strömstads kommun har en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling och en låg arbetslöshet. Det sker 
en kontinuerlig inflyttning till kommunen, men bristen på 
bostäder är periodvis en svår utmaning och blir en faktor som 
riskerar att påverka inflyttningen negativt. 
Strömstad kommer också ha alla utmaningar beskrivna ovan 
liksom alla Sveriges kommuner har framför sig.
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Utvecklingen i Strömstad
Utvecklingen i Strömstad är god, med en ökad 
befolkningstillväxt. I siktet finns visionen om  
15 000 invånare. Totalt sett har Strömstad en stadig 
ökning av invånarantalet, dock inte i såpass hög 
takt som tidigare befolkningsprognos stadgade. 
Statistiska Centralbyrån visar på förändrade 
antagande om storleken på in- och utvandringen till 
Sverige som helhet, vilket ger att flyttnettot minskar 
för kommuner i Västra Götalandsregionen. Även 
antaganden om framtida födelsetal minskar vilket 
tros leda till en något mindre befolkningsökning än 
tidigare antaget.

Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre 
prognostiseras öka i samtliga delregioner i Västra Götaland. 
Skaraborg och Fyrbodal har idag den högsta andelen invånare 
65 år eller äldre och beräknas ha det även 2035, drygt 25 
procent förväntas vara 65 år eller äldre. Försörjningskvoten 
i Strömstad är hög, den låg på 81 under 2017 och förväntas 
öka till 85 procent 2030 (Befolkningsprognos Västra Götaland 
2018-2030). Försörjningskvoten beskriver hur många 
individer i åldrarna 0-19 år och 65+ år som det går på varje 
100 personer i åldrarna 20-64 år.

För att Strömstad ska få fler invånare och nå upp till 
visionens mål om 15 000 invånare krävs en ökad byggnation 
och fler färdiga planer som en förutsättning för fler bostäder. 
Bostadsförsörjningsplanen ska uppdateras under tidig 
vår 2019 och de planer som där prioriteras att antas de 
kommande åren behöver förverkligas för att befolkningen 
ska bli kunna nå upp till prognos och vision om 15 000 
invånare. 

Under 2019 pågår arbeten med flera parallella planer som 
möjliggör flera hundra bostäder. Målet är att planerna ska 
möta de behov av bostäder som har prognosticerats i såväl 
bostadsförsörjningsplanen som i Statistiska Centralbyråns 
befolkningsprognoser. 

Arbetslösheten är låg i Strömstad, lägre än i riket, även 
för ungdomar och för utrikes födda. Tillväxten i det lokala 
näringslivet är positiv och antal företag ökar kontinuerligt. 
Strömstad är en utpräglad besöksnäringskommun där handel, 
hotell och restaurang utgör de absolut största branscherna. 
Norska och utländska gäster, som besöker tillfälligt eller 
som bor här under delar av året Strömstad, bidrar till ett 
handelsindex som ligger bland det största i Sverige. 

Det är fortsatt viktigt att kommunen fokuserar sitt arbete på 
att integrera alla i det svenska samhället och möjliggöra en 
etablering på arbetsmarknaden. I detta arbete samverkar 
kommunens förvaltningar med det lokala näringslivet. 
Insatser kring validering av utbildningar och andra 
kompetenshöjande åtgärder är centrala för att detta ska 
lyckas. 

SKL:s prognos i augusti över kommunens skatteintäkter och 
bidrag visar att dessa kommer ha en årlig ökningstakt på 3,8 
procent för 2019-2022. Resultatutvecklingen för åren beskrivs 
i resultatbudgeten och visar resultat som är nödvändiga att nå 
för att klara framtidiga investeringar. 

Beräkningarna för kostnadsökningar bygger på SKL:s prognos. 
Kommunen står även inför fortsatta investeringar inom VA- 
och avfallsverksamheten som kommer att kräva en upplåning 

av kommunen. 
Fortsatt upplåningen kommer påverka kommunens soliditet 
och gör det svårt att nå målet om en soliditet på 50 procent 
eller högre. Kommunen kommer således ha svårt att uppfylla 
alla egna finansiella mål kommande år. Vi har jämförbart 
relativt höga egna mål och det kan bli aktuellt att se över 
finansmålen. 
För att stärka finanserna behöver kommunen utökade 
statsbidrag under planperioden. Dessutom innebär de 
ekonomiska förutsättningarna för kommunen att merparten 
av nya investeringar kommande år behöver finansieras genom 
omprioriteringar i befintliga verksamheter.



16

Årets resultat

Mnkr
Utfall
2016

Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Skatteintäkter och bidrag (Mnkr) 689,1 723,1 741,7 778,4 804,3 830,4 860,5

Resultat (Mnkr) 37,6 32,7 22,9 33,0 31,0 30,4 36,3

Marginal 5,5% 4,5% 3,1% 4,2% 3,9% 3,7% 4,2%

Genomsnittlig marginal 4 år 4,3% 3,9% 3,7% 4,0%

När indexberäkningar och politiska prioriteringar är gjorda 
enligt budgetförslaget kommer 2019 års budgeterade 
resultat bli 33,0 mnkr, vilket överensstämmer om målet att 
4,0 procent ska vara kvar efter skatt och statsbidrag. För 
att bibehålla denna resultatnivå för 2020-2022 kommer 
eventuellt åtgärder behövas. Beräkningar av skatteintäkter 
och bidrag samt verksamheternas nettokostnader är 
gjorda utifrån de befolkningsprognoser, uppräkningar av 
skatteunderlaget och kostnadsindexförändringar enligt SKL 
cirkulär med budgetförutsättningar för planperioden 2019-
2022.

Jämfört med den prognos SKL presenterade i april 
2018 (cirkulär 18:18) är skatteunderlagets ökningstakt 
uppreviderad 2019-2021 jämfört med 2018. Revideringarna 
förklaras främst av ändrad bedömning avseende 
sysselsättning och pensionsinkomster. Högkonjunkturen 
kulminerar 2019. Svensk ekonomi går fortfarande på 
högvarv. Både Konjunkturinstitutets och arbetsförmedlingens 
återkommande enkäter till företagen pekar på en fortsatt 
tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats något 
sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, 
men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad 

arbetskraft håller tillbaka. Sammantaget tror SKL, liksom i 
tidigare prognos, att högkonjunkturen går in i en fas med 
lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade 
timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar.

SKL ser nu en något högre nivå på antalet arbetade 
timmar från slutet av 2020. Det beror framför allt på en 
ny bedömning av medelarbetstiden, nu låter SKL den vara 
oförändrad i stället för att minska med 0,1 procent per år.

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits 
för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen 
är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. 
Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i 
början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs 
stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, 
därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF.
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Förändring av ramar

Mnkr
Budget

2018
Verksamehts
förändringar

Om-
disponeringar

Övriga
justeringar

Budget
2019

% förändring
verksamhet

Kommunstyrelsen -76,4 3,1 2,5 -0,7 -71,5 -6,9%

Omsorgsnämnden -252,8 5,3 -0,9 -0,9 -249,4 -1,4%

Barn- och utbildningsnämnden -342,3 -4,0 1,0 -1,4 -346,7 1,3%

Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh. -15,8 4,8 -0,2 -6,9 -18,1 12,7%

Miljö- och byggnämnd -31,9 2,7 -2,4 -0,1 -31,7 -0,7%

Finansförvaltning -11,2 0,0 0,0 -16,6 -27,8

Verksamhetens nettokostnad -730,4 11,9 0,0 -26,6 -745,1 2,0%

Nämndernas ramar föreslås minskas med 11,9 mnkr i form 
av effektiviseringsåtgärder. Omdisponeringar har gjorts 
mellan förvaltningarna för lokalhyror samt tjänster. Övriga 
justeringar på totalt 26,6 mnkr avser löne-, hyre- och 
kapitalkostnadsförändringar, externa räntekostnader samt 
ökade kostnader för pensioner. 

Kommunstyrelsen  - Förslaget är minskad ram med 3,1 mnkr. 
Föreslagna effektiviseringar avser till hälften omorganisation 
av personal i samband med pensionsavgångar. En generell 
översyn av driftskostnaderna står för den andra halvan, en del 
avser minskad driftsbudget till följd av omorganisationen. 

Socialnämndens föreslagna effektivisering på (5,3) mnkr 
berör i störst utsträckning verksamhetsområdet Vård och 
omsorg, bland annat i form av minskat antal vårdplatser. En 
konsekvens är att kötiderna till särskilda boenden kan komma 
att öka liksom antalet brukare/vårdtagare  inom hemtjänsten 
och kortidsverksamheten Föreslagen effektivisering 
innebär inte behov av uppsägning av personal. Föreslagen 
omställning/effektivisering kommer att startas så snart som 
möjligt efter beslut, men förväntas inte ge full helårseffekt 
2019. I tillägg föreslås ett sänkt bemanningstal inom särskilda 
boenden samt ytterligare effektiviseringar inom Stöd och 
service samt Individ- och familjeomsorgen.

Barn- och utbildningsnämnden: ramen föreslås öka 
med 4,0 mnkr, vilket innefattar både effektiviseringar 
och kostnadsökningar. Effektiviseringar omfattar 9,9 
mnkr och berör it-prestanda, förskolans organisation, 
samordning av särskilt stöd samt Strömstad Gymnasiums 
organisationsstruktur och programutbud. Effektiviseringarna 
inom gymnasiet kommer att leda till ett förändrat 
utbildningsutbud, men också till samordning mellan 
undervisningsgrupper. Föreslagna effektiviseringar syftar 
till att bibehålla eller öka utbildningskvaliteten genom 
en förändrad organisationsstruktur i verksamheterna. 
Utöver effektiviseringar har barn- och utbildningsnämnden 
kostnadsökningar som motsvarar 13,9 mnkr som avser 
volymökningar. Kostnadsökningarna riktas i huvudsak till tre 
verksamheter inom organisationen: förskola, grundskola och 
fritidshemsverksamhet samt särskola.

Tekniska nämnden: föreslagen minskad ram med 4,8 mnkr. 
Effektivisering sker genom verksamhetsförändring inom 
gatu- och vägverksamheten i form av ej återbesättning av 
pensionsavgång samt viss reducering i vinterväghållningen 
för att harmonisera med rådande vinterförhållanden. 
Nämnden räknar även med intäktsökningar genom översyn 
av avgiftsnivåer, optimering av skogsverksamheten samt en 
positiv utveckling av färjetrafiken. 

Miljö- och byggnämndens ram minskas med 2,7 mnkr. 
Effektiviseringar kommer att göras genom att tre vakanta 
tjänster inte kommer att tillsättas och genom åtstramningar 
vad gäller övriga kostnader. Nämnden räknar även med 
vissa intäktsökningar. Föreslagen effektivisering innebär 
att handläggningstiderna för detaljplaner kan öka och 
att den idag höga servicenivån mot medborgarna kan 
försämras. Utrymmet för deltagande i interna och externa 
utvecklingsprojekt kommer även att minska. Inom 
räddningstjänsten leder den lägre bemanningen till att 
omfattningen av det förebyggande arbetet minskar. 

Finansförvaltningens övriga justeringar med (16,6 mnkr) 
avser främst ökade kostnader för årets lönerevision där 
finansförvaltningen budgeterar hela kommunens förväntade 
löneökning exklusive förtroendevalda som budgeteras 
per förvaltning. Högre kostnader för förändring av 
pensionsavsättningar samt högre finansiella kostnader för 
pensioner. Fondering av färjeintäkter fortsätter där 2,5 mnkr 
kommer att avsättas under 2019. Under perioden 2011-
2013 har totalt 8 mnkr fonderats samt 2,5 mnkr under 2017 
respektive 2,5 mnkr år 2018.  
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Skatter, utjämningsbidrag och övriga statsbidrag

Mnkr
Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Egna skatteintäkter 526,6 538,2 554,6 572,9 595,2 620,8

Beräknad slutavräkning skatt -2,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatteintäkter före utjämning 524,6 536,5 554,6 572,9 595,2 620,8
Inkomstutjämningsbidrag 175,2 181,3 188,5 194,8 202,4 211,0

Kostnadsutjämningsavgift -24,4 -23,2 -16,4 -16,6 -16,8 -16,9

Regleringsbidrag/-avgift -0,1 2,1 5,9 9,5 8,7 4,7

Strukturbidrag 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7

LSS-utjämningsavgift -8,7 -8,6 -8,0 -8,1 -8,1 -8,2

Generella bidrag från staten 11,8 6,8 5,1 2,9 0,0 0,0

Intäkt från Kommunal fastighetsavgift 34,4 36,5 38,4 38,4 38,4 38,4

Utjämning, statsbidrag o fastighetsavg. 198,4 205,2 223,9 231,4 235,2 239,7

Summa skatter och statsbidrag 723,0 741,7 778,4 804,3 830,4 860,5

förändring i procent 2,6% 5,0% 3,3% 3,2% 3,6%

Skattesatsen ska vara oförändrad 21,91. Skatte- och statsbidrag är beräknade i budgeten utifrån SKL:s rekommendationer och med Strömstads 
befolkningsprognos. Beräkningen bygger på cirkulär nr 35, 20180928 för 2019 samt för planåren 2020-2022 . De olika bidrags- och 
avgiftsslagen styrs av separata regelverk. Strömstad är nettobidragstagare i det kommunala utjämningssystemet som helhet men betalar avgift 
i kostnadsutjämningssystemet och i LSS utjämningssystemet. Orsaken är att kommunen har lägre strukturkostnad än genomsnittskommunen 
i riket. Detta innebär att med Strömstads strukturella förutsättningar bör de faktiska kostnaderna vara lägre än i genomsnittskommunen. 
Intäkterna ökar med 5,0 procent mellan 2018 och 2019, främst kopplat till den goda befolkningsutvecklingen, vilket framgår i ökningen av 
inkomstutjämningen 2019. Extra bidrag kommer utbetalas från staten 2018-2020 för att stärka välfärden. Det övergår under perioden till att vara 
helt befolkningsbaserat. I tabellen nedan återfinns detta statsbidrag under ”Generella bidrag från staten”.
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Befolkningsförändringar

Ålder Utfall
2017

Utfall
aug 2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

0 163 110 157 157 161 165

1 - 5 854 840 856 869 866 853

6 - 12 1 040 1 104 1 142 1 162 1 195 1 240

13 - 15 398 399 391 416 448 465

16 - 19 536 536 574 558 540 561

20 - 64 7 303 7 250 7 419 7 496 7 567 7 608

65 - 74 1 647 1 630 1 601 1 591 1 602 1 588

75 - 79 545 611 649 668 674 690

80 - 84 357 370 383 404 417 431

85 375 389 372 371 361 381

Summa 13 218 13 239 13 544 13 692 13 831 13 982

Förändring i procent 0,2% 2,3% 1,1% 1,0% 1,1%

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Mnkr
Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Skatter, statsbidrag och kommunal utjämning 723,0 741,7 778,4 804,3 830,4 860,5
Utveckling i procent 2,6% 5,0% 3,3% 3,2% 3,6%

Nettokostnader i skattefinansierad vsh -694,8 -726,7 -744,3 -768,1 -792,7 -818,9
Utveckling i procent 4,6% 2,4% 3,2% 3,2% 3,3%

Åldersammansätting

Prognosen för perioden 2019-2022 är att skatter och statsbidrag ökar med cirka 3,8 procent i genomsnitt per år. Nettokostnaderna för skattefinansierad verksamhet 
beräknas öka med 3,0 procent per år under samma period förutsatt att endast löner och pensioner kompenseras samt en liten del av övriga nettokostnadsökningar. 
Investeringsbehovet är fortsatt stort och kommer att kräva upplåning. Det innebär krav på fortsatt effektivisering för en stabil ekonomi.

Vid beräkning av befolkningsprognosen har vi utgått från VGR:s prognos i augusti 2018. Prognosen för befolkningsutvecklingen 2019-
2022 ligger runt 1 procent per år.

Verkligt utfall för 2017 och 2018 är hämtat från SCB och för 2019-2022 utifrån VGR:s befolkningsprognos

23%

55%

22%

Ålderssammansättning 2017

0-19 20-64 65-
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Finansiella rapporter

Resultatbudget
Mnkr

Utfall
2017

Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Verksamhetens intäkter 291,7 315,8 312,8 316,6 330,2 344,4 359,2

Verksamhetens kostnader -956,1 -1 010,6 -1 003,9 -1 021,0 -1 053,7 -1 087,4 -1 123,3

Avskrivningar -30,4 -35,6 -35,6 -40,7 -48,6 -53,8 -57,8

Verksamhetens nettokostnader -694,8 -730,4 -726,7 -745,1 -772,1 -796,8 -821,9

Skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning 723,1 743,8 741,7 778,4 804,3 830,4 860,5

Finansnetto 4,4 1,6 7,9 -0,3 -1,2 -3,2 -2,4

Resultat före extraordinära poster 32,7 15,0 22,9 33,0 31,0 30,4 36,3

Årets Resultat 32,7 15,0 22,9 33,0 31,0 30,4 36,3

Marginal 4,5% 2,0% 3,1% 4,2% 3,9% 3,7% 4,2%

Resultaträkning
Resultatbudgeten avser den kommunala verksamheten exkluderat de kommunala bolagen. Det ekonomiska resultatet för 2019 
är beräknat till 33,0 mnkr med en marginal på 4,2 procent. Under 2019 förväntas skatteintäkterna öka med 34,6 mnkr och 
nettokostnaderna med 10,4 mnkr jämfört med beslutad ram för 2018. De tre taxekollektivens resultat nollställs mot respektive 
utjämningsfond i balansräkningen och påverkar inte resultatet. SKL:s skatteprognoser och prisindex har använts för beräkningarna.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesbudgeten redovisar budgeterade likviditetsförändringar. Budgeten är upprättad enligt indirekt metod, vilket innebär att den bygger på resultat- och 
balansräkning. Utgångspunkten är kommunens totala resultat enligt resultaträkningens rad ”Årets resultat” och redovisningen mynnar ut i förändring av likvida medel, 
vilket motsvarar balansräkningens post ”kassa och bank”. Justering sker för bokföringsposter som inte är likviditetspåverkande.
Kassaflödesbudgeten är uppdelad i tre delar, kassaflöde från den löpande verksamheten, från investeringsverksamheten och från finansieringsverksamheten. Detta visar 
varifrån kassaflödet härrör och vad det används till. Investeringarna kan inte finansieras fullt ut med kassaflödet från verksamheten, vilket kräver extern finansiering.

Kassaflöde
Mnkr

Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Ingående likvida medel 17 -42 -35 -36 -36

Årets resultat 33 23 33 31 30 36

Justering avskrivningar 30 36 41 49 54 58

Justering avsättningar 4 6 25 7 11 14

Förändring rörelsekapital 

+/- Finansiella anltillg 0 0 0 0 0 0

+/- Övriga korta fordringar -3 -3 -4 0 0 0

+/- Placeringar 0 43 -17 -3 -3 -3

+/- Utnyttjad checkkredit -9 0 0 0 0 0

+/- Korta skulder 75 1 0 0 0 0

Kassaflöde från verksamheten 129 105 78 84 92 105

Investeringar -149 -345 -218 -94 -114 -42

Kassaflöde från investeringsverksamheten -149 -345 -218 -94 -114 -42

Finansiering

Förändring kredit 0 0 0 0 0

Förändring långa skulder 20 182 147 9 23 -53

Kassa flöde från finansieringverksamheten 20 182 147 9 23 -53

Årets kassa flöde 1 -58 7 -1 1 10

Utgående likvida medel 17 -42 -35 -36 -36 -26
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Balansräkning
Balansräkningen visar kommunens finansiella ställning utifrån de förutsättningar som gäller för kommande år.  Med planerade 
investeringar och upplåning så sjunker soliditeten 2019-2022.

Balansräkning
Mnkr

Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 

  Anskaffningsvärde 1 115 1 461 1 679 1 773 1 887 1 929

  Avskrivning -468 -503 -544 -593 -646 -704

Finansiella anläggningstillgångar 59 59 59 59 59 59

Summa Anläggningstillgångar 707 1 017 1 194 1 239 1 300 1 284

Omsättningstillgångar
Placeringar 175 132 149 152 155 158

Övriga kortfristiga fordringar 153 156 160 160 160 160

Kassa och Bank  17 -42 -35 -36 -36 -26

Summa Tillgångar 1 052 1 263 1 468 1 515 1 579 1 576

Eget Kapital 539 561 611 642 672 708

  varav årets resultat 33 23 33 31 30 36

Avsättningar 71 77 85 92 103 117

Långa skulder taxekollektiv 143 154 159 160 160 160

Långa skulder kreditinstitut 0 170 313 321 344 291

Utnyttjad checkkredit 0 0 0 0 0 0

Övriga korta skulder 299 300 300 300 300 300

Summa skulder och Eget Kapital 1 052 1 263 1 468 1 515 1 579 1 576

Soliditet 51,2% 44,4% 41,6% 42,4% 42,6% 44,9%



23

Investeringar
Investeringsnivån för 2019 är 123,5 mnkr. Av dessa ligger 70,0 mnkr på taxekollektivet varav 43,8 mnkr avser VA-verksamheten och 
därav 31 mnkr avloppsreningsverket Österröd med tillhörande avloppsledningar till och från verket. Avfallsverksamheten uppgår till 
26,2 mnkr varav 25 mnkr avser om- och nybyggnad av sorteringshall ÅVC.

Stora investeringar inom skattefinansierad verksamhet, Tekniska förvaltningen, är om- och tillbyggnad av färjeläget med 37,5 mnkr.

Andra större investeringar är inköp av skärsläckare med 1,9 mnkr inom Räddningstjänsten. 

Investeringarna för kommunen fördelar sig per nämnd enligt nedanstående:

Mnkr Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Kommunstyrelsen 9,6 3,0 4,7 3,9 1,7

Socialnämnden 1,3 2,5 4,7 3,9 0,9

Barn- och utbildningsnämnden 5,3 4,0 3,4 3,3 0,0

Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh. 186,1 42,0 25,7 8,5 8,5

Miljö- och byggnämnd 1,0 2,0 3,8 4,8 4,7

Totalt skattefinansierad Verksamhet 203,3 53,5 42,3 24,3 15,7

Teknisk nämnd, Tax VA 143,0 43,8 64,0 88,0 26,0

Teknisk nämnd, Tax Avfall 1,3 26,2 8,0 4,7 0,2

Totalt Taxefiansierad verksamhet 144,3 70,0 72,0 92,7 26,2

TOTALT 347,6 123,5 114,3 117,0 41,9

För detaljerad info se respektive nämnds investeringsredovisning.
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Exploatering
Kommunens exploateringsverksamhet drivs av mark- och exploateringsavdelning som anskaffar, utvecklar och iordningställer kommunal 
mark för bland annat bostäder och verksamheter. Tack vare god tillväxt och en växande arbetsmarknad i Strömstad under många år har 
ett flertal områden för bostäder exploaterats och färdigställts de senaste åren. 

Den största exploateringen för bostäder som pågår nu är Canning som medger drygt 400 lägenheter. Canning som ligger centralt i 
Strömstad har potential att bli en attraktiv stadsdel med bostäder, verksamheter och offentliga ytor. Detaljplanen beräknas kunna antas 
kvartal 2 2019. Iordningställandet av exploateringsområdet kommer pågå under flera år. 

Planarbetet har även påbörjats för Mällbygård som beräknas innehålla cirka 100 boendeenheter. Dessutom finns en detaljplan för 
Skee-Hjältsgård. Beräknas innehålla intill 35 boendeenheter.

Därutöver finns Bastekärr färdigställt som ligger sydväst om Skee samhälle utmed E6 och utgörs av 25 hektar tomtmark för handel och 
industri där kommunen äger en del av detta område. Området är iordningsställt och mark för industriändamål finns till försäljning. 

Mnkr
Budget 

2018
Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

-10,0 -5,0 -40,0 -81,0 -88,0

0,0 -2,0 -1,0 -6,0 0,0

Skeppsbron-Canning 

Korsnäs/Tjärnö 

Skee-Hjältsgård 

Övrig exploatering -3,0 -4,0 -3,0 -3,0 -3,0

TOTALT -13,0 -14,6 -44,0 -90,0 -91,0

-0,0 -3,6 -0,0 -0,0 -0,0
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Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens förmåga att finansiera sig själv på längre sikt. Soliditeten är beroende av två faktorer, dels 
resultat och dels tillgångsökningen där förändringen påverkas till stor del av våra investeringar samt hur de finansieras. Soliditeten 
sjunker om tillgångsökningar ökar i snabbare takt än det egna kapitalet, det vill säga resultatförbättringarna mellan åren. Man bör 
finansiera tillgångsökningarna med egna medel till största delen om inte soliditeten ska försämras.

% Utfall 
2017

Prognos 
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Soliditet 51,2% 44,4% 41,6% 42,4% 42,6% 44,9%
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KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande: Peter Dafteryd
TF kommundirektör: Per-Olof Hermansson

Kommunstyrelsen har ledningsansvar enligt kommunallagen, vilket innefattar ansvar för att visioner och övergripande mål följs. Kommunstyrelsen är personalnämnd, 
ansvarar för planering och uppföljning av kommunens ekonomi samt har uppsikt över verksamheten i de kommunägda företagen. Här ligger även samordningsansvaret 
för Tillväxtsekretariatet för norra Bohuslän, fyra kommuner i samverkan.

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 
och kortfattad plan för 2020-2022

Politisk verksamhet
Verksamheten omfattar kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen med utskott, valnämnd/valberedning, 
överförmyndare och revision. 

Verksamheten under år 2019
Under året planeras åtta sammanträden i kommunfullmäktige 
och lika många i kommunstyrelsen. Som ett led i kommunens 
demokratiarbete är dessa öppna för allmänheten, 
fullmäktigemötena sänds dessutom direkt via stromstad.
se. Samarbete med gymnasiet fortsätter och under 2019 
tillrättalägger man igen för ett ungdomsfullmäktige. EU-val 
kommer att hållas under året vilket tar både personella och 
ekonomiska resurser i anspråk.

Plan för åren 2020-2022
Åtgärder för utvecklad medborgardialog genom ökad 
tillgänglighet och nya former för delaktighet i kommunala 

beslut ska genomföras. Det sker även fortsatt digitalisering  
av de administrativa processerna kring kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 

Kommunledning, övergripande
Verksamheten omfattar gemensamma aktiviteter och tjänster 
inom kommunstyrelsen och till övrig verksamhet. 

Verksamhet under år 2019
Det görs en förändring i att alla förvaltningar sittande i 
Stadshuset bär sina egna hyror och andel av lokalkostnader. 
Detta har tidigare enbart belastat kommunstyrelsen. 
Regeringen har aktualiserat arbetet med Krisberedskap det 
vill med bakgrund av finansiering som följer med också utöka 
vårt arbete.

Ny kommundirektör kommer att tillsättas i början av året. 

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen är del av kommunledningsförvaltningen 
och ingår i kommundirektörens direkta ansvar. 
Ekonomiavdelningen ansvarar för upprättandet av förslag till 
budget, månads- delårs- och årsbokslut, finansförvaltning 
samt upphandling.

Avdelningen ansvarar för upprättandet och uppdateringen 
av kommunens alla styrdokument i form av planer, strategier, 
policys, riktlinjer och rutiner inom ekonomiområdet.

Arbetet ska ske i enlighet med kommunens fastställda 
vision, mål och strategier samt gällande lagar, relaterade 
styrdokument, policys och rutiner.

Verksamheten under år 2019
En fortsatt utvecklig av ekonomiavdelningens arbetsformer 
har skett under 2018. Man har sökt att få till en bättre 
uppdelning av arbetsuppgifter som vill leda till bättre 
samordning och ökad tillgänglighet. 

Utveckling av befintliga system för stöd till verksamheten 
och kommunens leverantörer ska fortsätta. Målsättningen är 
minska pappersflöde till förmån för digitala tjänster såsom 
e-handel och andra e-tjänster.

Kommunens systemstöd till verksamhetschefer (Hypergene) 
underlättar uppföljningen av ekonomin, verksamheten och 
mål. 

Under 2019 är det aktuellt att inleda en översyn inför 
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en upphandling av ekonomisystem. I samarbete med 
kommunerna i Norra Bohuslän upphandlar man gemensamt 
e-handelssystem.

Plan för åren 2020-2022
En upphandling av ekonomisystem är aktuellt att genomföra 
under 2020-21.

Utveckla e-handeln med inriktning att  kommunen ska kunna 
göra fler elektroniska inköp från företag.

Utveckla kommunens modell för internbank och 
likviditetsstyrning.  

Införa fler digitala tjänster inom ekonomiområdet

IT-enheten
Inför 2019 fokuseras arbetet främst kring att säkra driften av 
nätverk och servrar. Det kommer även ske en utveckling av 
kommunens trådlösa nät i kommunens lokaler.

Under året kommer en övergång till Office365 
förhoppningsvis att genomföras. Det ska modernisera 
plattformen, bland annat underlätta för de som har 
behov att samverka med andra personer inom och utom 
organisationen. En omstrukturering av licenser kommer 
att genomföras. Den ska leda till en ökad differentiering 
av licenser baserat på användarens behov. Syftet är att 
licensrättigheterna ska motsvara det behov som användaren 
har av IT i sitt dagliga arbete. Kostnader för licenser kommer 
att öka ju fler användare och funktioner som ansluts till nätet.

Ett stort projekt som löper under 2019 är införandet av 
E-arkiv. Detta kommer ta i anspråk både resurser i form av
arbetstid men även investeringsmedel.

Plan för åren 2020-2022
Fortsatt utveckling av service genom olika digitala tjänster. 
Effektivisering av processer med stora inslag av manuellt 
arbete.  

Utvecklingsenheten
Avdelningens uppdrag är vara en sammanhållande länk för 
kommunens samhälls- och framtidsutveckling. Avdelningen 
omfattar ett antal verksamheter som arbetar med utveckling 
och samordning av bland annat folkhälsa och näringsliv. 
Enheten har även ansvar för kommunens översiktsplanering 
samt utveckling av kultur- och fritidsfrågor inom 
kommunen. Kommunens säkerhetssamordnare ingår 
också i arbetsgruppen. Enheten utökades med en 
halvtidstjänst, digital samordnare under hösten 2018. Ett 
stort fokus i samtliga verksamheter inom avdelningen är 
kvalitetsutveckling som sker genom dels personlig service, 
dels med hjälp av digitala verktyg.

Strömstads kommun driver och driftar från och med 
2018 två kulturella institutioner; konsthallen Lokstallet 
samt kulturhuset Skagerack. Det finns i organisationen en 
heltidsanställd person (kultursamordnare) för att för att driva 
aktiv verksamhet, stöd och utveckling för både ett kulturhus 
och en konsthall. Lokstallet har till och med 2018 drivits 
med hjälp av regionalt stöd för lokalhyran och där medel 
från kulturbudgeten har stått för verksamheten. Under 2018 
omfördes en större del av kulturbudgeten (vilket medförde 
att medel för arrangemangsstöd minskades rejält) till förmån 
för Lokstallets verksamhet som en tillfällig extrainsats för 
att förnya verksamheten. I och med detta anställdes för 
2018 en halvtids utställningsassistent som har utvecklat 
Lokstallet med fler parallella kulturaktiviteter i samband med 
utställningsperioder. Dessutom har en helt ny skulpturpark 
tillskapats utanför lokstallet med syfte att generera mervärden 

och locka en bredare publik. På repertoaren för 2018 finns 
också en öppen salong där allmänheten får ställa ut egen 
konst, detta som en led i att både erbjuda högkvalitativ, 
professionell konst parallellt med en bred, mer folklig konst 
som attraherar nya målgrupper till konsthallen. 

I nuläget är det högst osäkert om kommunen får fortsatt, 
regionalt stöd för Lokstallets verksamhet. Det tidigare 
treårsavtalet är inte längre aktuellt och regionen vill först 
efter valet i höst föra vidare diskussioner om ekonomiskt stöd 
till verksamheten. 
Besöksstatistik för konsthallen 2017, hela säsongen: cirka 2 
000 besökare
Under de senaste åren har det har varit svårt att nå ut till 
en bredare allmänhet. Under 2015-2017 låg den faktiska 
kostnaden för varje besökare på 373 kronor (746 000 kr/2000 
besökare). Detta har förändrats i och med senaste, pågående 
säsongen. 

Besöksstatistik för konsthallen 2018, tom 9/9 (då återstår den 
öppna salongen som pågår tom 15/10): ca 3 800 besökare, 
besöksantalet prognosticeras komma upp i 5-6000 personer 
dvs mer än en fördubbling av publiken sedan 2017.
Efter det att förvaltningen föreslaget det ursprungliga 
besparingsförslaget i maj 2018 har den senaste säsongen 
på Lokstallet genererat ett rejält högre besöksantal och då 
förväntas den sista utställningen där lokalbefolkningen får 
ställa ut att generera en stor mängd besök bland alla åldrar.

Verksamhet under år 2019

Kultur/fritid
Under 2019 fortsätter arbetet att utveckla kulturhuset 
till en mötesplats för kultur och fritidsaktiviteter för 
Strömstadsborna. Under hösten 2018 flyttade daglig 
verksamhet och fritidsgården in i kulturhuset och 
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under 2019 kommer verksamheterna gemensamt med 
kulturaktörer- och kulturföreningar arbeta för att skapa en 
god struktur och ett gemensamt, optimalt samnyttjande, 
av lokalerna. Utvecklingsavdelningen utökades med 
fritidsgårdsverksamheten under hösten 2018, med syftet 
att skapa synergieffekter mellan föreningsdrivna aktiviteter 
och kommunens fritidsverksamhet. Fritidsgården återfinns 
numera i kulturhusets lokaler på våning 3 samt i cafédelen på 
våning 2. Samutnyttjandet skapar fördelar och synergieffekter 
då målgrupper som aldrig annars möts får tillfälle att 
samverka på en gemensam arena. I och med detta uppstår 
frågeställningar kring lokalnyttjande, uthyrningsregler etc, 
som under året behöver lyftas fram och där man gemensamt 
behöver utveckla förbättrade rutiner för att möta ett ökat 
användande av kulturhuset och dess lokaler. 

Fortsatt drift av Lokstallet som kommunens konsthall 
är beroende av extern samfinansiering, därför kommer 
man under året att ha en fortsatt dialog med Västra 
Götalandsregionen och se över möjligheterna att få ytterligare 
annan extern finansiering som stöd till driften. Den påbörjade 
driftsorganisationen inom fritid fortsätter att implementeras 
enligt fastställd plan. Fritids- och kulturstrategierna har 
under hösten 2018 brutits ner i fyra-åriga planer som visar 
på konkreta utvecklingsområden, därefter sker den dagliga 
verksamheten utifrån ettåriga verksamhetsplaner.

Folkhälsa/näringsliv
Folkhälsoarbetet utgår från den årliga folkhälsoplanen 
som tas fram i dialog med nämnder och folkhälsoråd. 
Fortsatt brottsförebyggande arbete inom ramen för 
Brottsförebyggande rådet samt stöd till implementering av 
folkhälsoarbetet i förvaltningars och nämnders verksamheter. 

Näringsutveckling
Kommunens näringslivsutvecklare kommer under 2019 
ha fokus på infrastrukturen i allmänhet och Bohusbanan i 
synnerhet, samtidigt som det dagliga arbetet med att utveckla 
och förbättra servicen mot företagen fortsätter. Ett annat 
viktigt fokusområde för näringslivsarbetet är att öka antalet 
nya etableringar och arbeta både lokalt och regionalt för att 
skapa nya, starka branscher inom Strömstads näringsliv. Det 
senare omfattar markfrågor, såväl som kompetensutveckling 
och förstärkta nätverk inom ett antal branscher. 
Evenemangsfrågor blir allt viktigare att hantera och under 
2019 ska en beslutad evenemangsstrategi visa på inriktning 
och arbetssätt kring de evenemang som sker i Strömstad. 

Kvalitetsutveckling- och digitalisering
Utvecklingsstrategen ansvarar för kommunens 
informationssäkerhetsarbete, där målet är att införa ett 
övergripande ledningssystem för informationssäkerheten. 
Förvaltningarna får stöd i att se över vilka säkerhetsnivåer 
som föreligger, vilka åtgärder som behöver vidtas och i 
vilken prioritetsordning detta bör ske. Arbetet med vidare 
processkartläggning kommer fortgå. 

En ny digital plan för utveckling av kommunens verksamheter 
tas fram för beslut under året. Den digitala samordnaren 
kommer tillsammans med IT och representanter från 
förvaltningarna samordna arbetet med att genomföra 
de prioriterade åtgärderna som identifierades i 2018 års 
förstudie av kommunens digitalisering, tex implementering 
av bank-id, mina sidor m.m. Dessa åtgärder ska skapa 
grundläggande förutsättningar för fortsatt digitalisering inom 
kommunens samtliga verksamhetsområden. 
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Verksamheten under år 2019
Avdelningen driver ett kommunövergripande 
varumärkesprojekt för Strömstad och Strömstads kommun. 
Insatser för utveckling av platsvarumärket från 2018 
fortsätter parallellt med utveckling av en varumärkesstrategi 
för kommunen som organisation och arbetsgivare. Det 
stora rekryteringsbehovet i kommunens verksamheter 
ges särskild prioritet i extern och intern kommunikation. 
Turistbyråverksamheten och destinationsutvecklingen drivs 
med små resurser via Infocenter. Under året intensifieras 
insatserna för att i samverkan med det lokala näringslivet hitta 
en form för samarbete kring platsutveckling och värdskap 
gentemot besökare. Processen går i fas med arbetet för att 
utveckla en driftorganisation för kommunens kultur- och 
fritidsanläggningar. Kontorsvåningen i Infocenters nuvarande 
lokaler avvecklas under 2019.

Nya krav i förvaltningslagen avseende serviceskyldighet 
liksom EU:s tillgänglighets- och transparensdirektiv ställer 
krav på ökade ambitioner i fråga om service och bemötande 
samt publicering av handlingar. Kommunstyrelsens uppdrag 
från 2018 att utveckla nuvarande Kommuncenter föreslås ske 
genom etablering av en gemensam serviceorganisation för 
alla förvaltningar (ett Kontaktcenter). Processkartläggning, 
utvecklings- och utbildningsinsatser av berörd personal inleds 
under 2019 utifrån förslag i förstudie. 

Arbetet för att säkra arbetssätt för en rättssäker och effektiv 
hantering av ärenden och handlingar fortsätter, bland 
annat via utbildning i ärendehantering med stöd av den 
nya handbok som tagits fram. Avdelningen samordnar, med 
stöd av informationssäkerhetssamordaren, arbetet med 
anslutning av kommunens olika system till ett elektroniskt 

arkiv. Införandefasen är flerårig och omfattar dels rutiner 
och arbetssätt för korrekt arkivering av handlingar, dels 
kompetensuppbyggnad och medverkan i Fyrbodals regionala 
projekt för e-arkiv. 

stromstad.se fortsätter att utvecklas mot en plattform 
för service genom utveckling av nya servicefunktioner, 
e-tjänster och bättre sökfunktion. Rutiner för en bättre och
publik synpunktshantering ska etableras och en vägledning
för medborgardialog till stöd för alla verksamheter ska tas
fram. Avdelningen samordnar omvandling av blanketter
till e-tjänster via den nya e-tjänstplattformen Portal Bas,
ett verktyg och stöd för e-förvaltning som erbjuds alla
förvaltningar. En koppling till bank-id planeras under
2019/2020 vilket ökar plattformens användbarhet.

Plan för åren 2020-2022
De närmaste åren fortsätter arbetet för att tillsammans 
med verksamheterna bygga och kommunicera varumärket 
Strömstad i linje med målen i Vision 2030. Samarbetet med 
bolagen fortsätter. Rekrytering behöver ges prioritet även 
framöver, ett starkt arbetsgivarvarumärke är avgörande för 
att kommunen ska lyckas rekrytera medarbetare i takt med 
förutsedda pensionsavgångar. 

Driften av ett Kontaktcenter är ett löpande utvecklingsarbete. 
En gemensam serviceorganisation kan de närmaste åren 
fylla en central funktion i digitaliseringen såsom företrädare 
för kommuninvånarna och garant för ett enhetligt och 
lättillgängligt utbud av digitala tjänster. Avsikten är att arbetet 
för platsutveckling och marknadsföring i syfte att stärka 
besöksnäringen samordnas med ny driftorganisation för 
kultur- och fritidsanläggningar där näringslivet medverkar. 

Plan för åren 2020-2022
Arbetet med fortsatt utveckling av digitalisering sker med 
stöd av utvecklingsavdelningens medarbetare inom såväl 
kultur, fritid, näringsliv som översiktsplanering. Folkhälsa och 
miljöfrågor för fortsatt stort fokus i förvaltningarnas arbete. 
Samarbetet med olika aktörer inom fritidsområdet stärks, 
driftsorganisationen har utvecklats fullt ut och omfattar 
samtliga fritids- och kulturlokaler.

Kommunikationsavdelningen
Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunens 
webbplats och officiella kanaler i sociala medier. Resurser 
för strategiskt kommunikationsarbete och grafiskt 
utvecklingsarbete ger stöd och service till kommunens 
samtliga verksamheter liksom till kommunala bolag. Vid 
avdelningen finns också kommunstyrelsens kansli med 
ansvar för beredning till kommunstyrelsen och fullmäktige, 
registrering/diarium och arkivering, vaktmästeri och 
posthantering stadshus, tillgänglighetssamordnare, funktion 
för växeltelefoni och den kommunala turistbyrån Infocenter. 
Avdelningen ska skapa förutsättningar för och driva ett 
effektivt och strategiskt kommunikationsarbete med fokus 
på ökad tillgänglighet och förbättrad service för invånare 
och företag. Avdelningen har ett övergripande ansvar för 
medborgardialog och svarar för internt, administrativt stöd i 
fråga om ärendehantering, informationshantering/dataskydd 
och arkivering.

Organisationen är sårbar då avdelningen med relativt små 
personella resurser bemannar sex funktioner där daglig drift 
behöver säkras (webb, registratur, turistbyrå, posthantering, 
kansli och kommuncenter/reception).
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Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter (+)
Avgifter 0,0 0,0 0,0

Bidrag 5,4 2,5 2,5

Övriga intäkter 3,6 4,6 4,6

Summa Intäkter 9,0 7,1 7,1

Kostnader (-)
Personalkostnader -39,1 -38,5 -37,7

Hyreskostnader -14,3 -10,2 -5,9

Övriga driftkostnader -24,8 -31,0 -30,9

Kapitalkostnader -2,9 -3,8 -4,2

Summa kostnader -81,1 -83,5 -78,6

Utfall -72,1 -76,4 -71,5
Budgetram -71,4 -76,4 -71,5
Avvikelse -0,7 0,0 0,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan
2022

KOMMUNSTYRELSEN
IT - Nätsäkerhet 0,2 0,2 0,2 0,2

IT - Förbrukningsinv och 
utveckling

0,2 0,2 0,2 0,0

IT - META 0,0 0,5 0,0 0,0

KLK - E-förvaltning 
Kommuncenter

0,2 0,0 0,0 0,0

KLK - Ärendehanteringssystem 0,2 0,0 0,0 0,0

KLK - Digitalisering, inloggning 
med bank-id

0,7 0,7 0,6 0,6

KLK - Kopieringsapparater 0,2 0,2 0,2 0,2

KLK - Verksamhetsrelaterade 
invest i hyrda lokaler

0,5 0,5 0,5 0,5

EK - Ekonomisystem 0,0 0,0 2,0 0,0

EK - E-handelssystem 0,3 0,0 0,0 0,0

Kultur - Konstärlig utsmyckning 0,2 0,2 0,2 0,2

Fritid - Multiarena 0,2 0,0 0,0 0,0

Fritid - Skatepark 0,2 2,3 0,0 0,0

TOTALT: 3,0 4,7 3,9 1,7

varumärkesarbete. Detta innefattar rekrytering, 
annonsering, introduktion, medarbetarenkät mm. 
Arbetet syftar till att stärka kommunens konkurrenskraft i 
rekryteringssammanhang. Detta är en del av kommunens 
kompetensförsörjningsstrategi. 

HR avdelningen har under de senaste åren arbetat fram 
rutiner och processer för området som stöd för cheferna i 
deras dagliga arbetsledning. En kontinuerlig utbildning av 
chefer i dessa rutiner samt i arbetsrätt har påbörjats och 
kommer att fortsätta under 2019. För att ytterligare stärka 
cheferna i sitt ledarskap kommer avdelningen ta fram ett 
program för chefsutveckling och chefscoachning.  
Ett utvecklingsprojekt startas i syfte att utveckla arbetet med 
bemanningsplanering.

Plan för åren 2020-2022
För övrigt fortsätter arbetet med målsättningen att år 2030 ha 
Sveriges friskaste medarbetare vilket handlar bland annat om 
arbetsmiljöutbildningar, rehabiliteringsrutiner samt friskvård 
och förebyggande arbete. 

Värdskapet gentemot besökare kan breddas genom etablering 
av nya och centralt belägna servicepunkter (Info-points). Det 
nya arbetssättet kommer att bidra till förstärkning av både 
det regionala samarbetet för turistiska ändamål liksom för 
platsspecifik turistisk utveckling.

Det blir vidare viktigt att fortsätta på inslagen väg för att 
utveckla och stärka formerna för en aktiv medborgardialog 
med sikte på ökad delaktighet i de demokratiska 
beslutsprocesserna. Det kan ske genom god kommunikation 
och genom nya verktyg för e-demokrati.

Goda relationer och förtroendeingivande kommunikation 
med invånare förutsätter en målmedveten kommunikation 
där ständig anpassning till nya kanaler och verksamheternas 
behov ingår. Att utveckla kommunens närvaro på sociala 
medier är och förblir viktigt. 

HR-avdelningen
HR avdelningen arbetar med att förbättra intern service 
och att utveckla HR-systemet i syfte att underlätta 
administrativa rutiner. Det handlar bland annat om 
elektroniska anställningsbeslut, rehabdokumentation och 
lättare åtkomst till uppgifter och statistik. HR-systemet är ett 
så kallat mastersystem från vilket IT hämtar många uppgifter 
på bland annat användare, organisationsstruktur mm till 
många andra system. En koppling till Skattemyndighetens 
folkbokföringsregister Navet kommer göra att våra uppgifter 
kvalitetssäkras samt kommer underlätta flera administrativa 
rutiner. 

Verksamheten under år 2019
Under 2019 kommer HR i samarbete med 
Kommunikationsavdelningen att arbeta med 
arbetsgivarvarumärket som en del av kommunens 
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SOCIALNÄMNDEN
Ordförande: Anna-Lena Carlsson
Förvaltningschef: Monica Birgersson

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 
och kortfattad plan för 2020-2022

Förvaltningsledningskontoret
Kontoret arbetar med förvaltningsgemensamma uppgifter och 
att vara ett stöd till verksamheterna samt att kvalitetssäkra 
ekonomiska och administrativa uppgifter och processer. 
Ytterligare uppdras kontoret att arbeta med IT-support, 
dokument- och ärendehantering samt att bereda och stödja 
det politiska arbetet. Man handhar även processansvaret 
för att implementera den av kommunstyrelsen antagna 
”Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och 
integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017-2019”. 
Handlingsplanen vägleder verksamheten i frågor rörande 
boende, sysselsättning/arbete, utbildning.  

Verksamheten under år 2019
Under 2019 så kommer stort fokus att ligga på att genomföra 
de förändringar som krävs i verksamheten för att klara 
av den förväntat minskade budgetramen och genomföra 
de föreslagna effektiviseringarna/åtgärderna. I samband 
med detta kommer en översyn av ambitionsnivån för att 
nå nämndens mål att genomföras. Ett arbete kommer 
att initieras av socialchefen för att göra en översyn av 
ledningsorganisationen. 

Det påbörjade arbetet kring den ekonomiska och 
administrativa hanteringen av hyror fortsätter även 2019 i 
samverkan med de kommunala bostadsbolagen. 
Upphandling av nytt verksamhetssystem kommer ske under 
2019 då det nuvarande avtalet löper ut.  

Förvaltningsledningskontoret har en samordnande roll i att 
stödja och utveckla det arbete som genomförs för att nå 
målet att vi ska ha en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 
med ett salutogent ledarskap i syfte att minska sjukfrånvaron 
och bli en attraktiv arbetsgivare.

Utvärdering av handlingsplan för Strömstads kommuns 
mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 
2017-2019. 

Fortsatt arbete med att utveckla och verkställa den IT-strategi 
som finns framtagen för Socialförvaltningen i samverkan med 
övriga förvaltningar. 

På förvaltningsledningskontoret avser man även att initiera 
dialog kring resursfördelningsmodeller för verksamheterna 
i syfte att effektivare kunna allokera resurser där de behövs 
som mest. 

Under 2018 har en Kostnad-per-brukare-undersökning 
genomförts i samarbete med ett konsultbolag. 

Plan för åren 2020-2022

• Samverkansarbete fortsätter tillsammans med de kommu-
nala lokal-/bostadsbolagen gällande våra behov av lokaler
och bostäder, bl. a nytt särskilt boende, anpassade lokaler
till verksamheterna samt bostäder för nyanlända.

• Fortsatt arbete med att digitalisera våra verksamheter
i syfte att bli mer effektiva och skapa mervärde för våra
kommuninvånare

• Översyn kommer ske gällande förvaltningens samtliga
hyreskontrakt.

• Fortsatt arbete med Kostnad per Brukare

• Eventuell implementering av resursfördelningsmodell

• Översyn av avgifter

• Genomgång av organisationen ledningsstruktur

Vård och omsorg
Vård och omsorg arbetar med insatser och stöd till 
äldre och deras anhöriga, hemtjänst, hemsjukvård, 
rehabilitering, korttidsvård, särskilt boende för äldre, 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt 
anhörigstöd. Korttidsrekrytering och vakanssättning för 
Stöd och service, Vård och Omsorg samt delar av Barn- och 
utbildningsförvaltningen via Bemanningscentralen.

Socialnämndens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser. Förvaltningen ska ge stöd, service och ansvara för myndighetsutövning. Nämnden har 
ett särskilt ansvar för barn. Nämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, 
bostadsanpassning samt färdtjänst. Socialnämnden ansvarar också för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, kommunanvisade flyktingar med 
uppehållstillstånd liksom för övrig integration. Arbetet styrs till största delen av Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
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Verksamheten under år 2019
Arbetet med effektiv personalplanering kommer att fortsätta 
utifrån det nya lokala kollektivavtalet ”Rätt till heltid” som 
ersatt tidigare ”Strömstadmodellen”.  Förändringen av 
system och implementering av de nya 
bemanningsprocesserna har påbörjats under 2017/2018 och 
kommer fortsätta. Dessa innebär en annan form av logistik 
för personalplanering 
där fast anställd personal täcker vakanser i verksamheterna 
för att kunna erbjudas heltid. Arbetet med att minska 
sjukfrånvaron genom utbildning i hur man hanterar hot 
och våld i verksamheterna, lyftteknik och systematiskt 
rehabiliteringsarbete är fortsatt pågående.  

Aktivitetsombuden kommer att finnas kvar i annan form som 
en del av det ordinarie arbetet på enheterna tillsammans 
med de två metodstödjare som finns för området vård och 
omsorg.

Arbete med grupper och ledare samt handledning för 
enheterna i olika form där även elever ingår.

Professionell praktisk planering (PPP) implementeras på 
boenden för att ge en ökad struktur i arbetet och mer tydlig 
planering av arbetet över hela dygnet. 

Implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum), där 
ÄBIC (Äldres behov i centrum) numera är en del, kommer att 
fortsätta under 2018-2020 med fokus på förhållningssätt, 
arbetssätt, metod samt ny modul i verksamhetssystem. 
Fortsatt arbete med social dokumentation och 
implementering av värdegrundsarbetet.

Bemanningstalet inom demens, somatik och hemtjänst 
bibehålls på samma nivå som i dag. 

• Fortsatt planering utav nytt äldreboende utifrån
beslut.

• Kommunerna förväntas få ett större ansvar för
hemtagning av personer från sjukhus med  anledning
av den nya betalansvarslagen, vilket kan påverka HSL-
uppgifterna. Patienterna har större och mer komplexa
vårdbehov.

• Fortsatt dialog kring trygg hemgångs-team i kommunen.

• Behov av kompetensutveckling anpassad för stora perso-
nalgrupper, för att möta kraven från Socialstyrelsen och för
att säkerställa en trygg och säker vård.

• Arbete med rekrytering av personal med rätt kompetens
för området – stort behov av personal inom hemsjukvår-
den, rehab samt undersköterskor.

• Implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum)
kommer att fortsätta under 2020-2022.

• Digital teknik är ett kraftigt växande område som kommer
vara en del av omsorgsarbetet i framtiden, främst som ett
stöd i arbetet där exempelvis kameror kan användas för
nattillsyn, automatiserad dosett, digitala medicinskåp och
digitala signeringslistor samt andra IT-baserade hjälpme-
del.

• Fortsatt omställning av befintliga boenden med särskild
service för att tillgodose dagens krav på utrymme per lä-
genhet (minst 32 kvm). Det finns även behov av att se över
personalens arbetsutrymmen.

• Arbete med specifika målgrupper inom Vård och Omsorg
tex yngre personer med demens samt psykiatri och bero-
endeproblematik

• Arbete med och implementering av Titulatur och kompe-
tens inom området

• Satsning för Vård och Omsorg samt Stöd och Service på
att höja kompetensen på tillsvidareanställd personal till
motsvarande undersköterskenivå eller likvärdig mellan
2019-2021 genom uppdragsutbildning.

• Arbete med integration genom bland annat  olika former
av arbeten inom omsorgen

Stöd och Service
Utför insatser inom flera områden riktade till barn och vuxna 
främst enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten består 
av fem enheter:

• Arbetsmarknadsenheten (AME) inklusive Integrationscen-
ter

• Boende LSS som består av  två servicebostäder och en
gruppbostad

• Insatser LSS som består av daglig verksamhet och korttids-
boende/korttidsvistelse

• Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktpersoner LSS
samt boendestöd

• Boenden för ensamkommande barn som består av ett HVB
(hem för vård eller boende) hem och ett stödboende.

Verksamheten under år 2019
Under 2019 kommer sysselsättning fortsatt ha stort fokus 
inom Stöd och Service. Detta dels för att möta den ökande 
trenden inom IFO vad gäller ekonomiskt bistånd och 
dels för att i högre grad integrera personer inom LSS och 
socialpsykiatri med det ordinarie arbetslivet. Verksamheten 
som påbörjas hösten 2018 med två samordnare som 
arbetar utifrån metoden "supported employment" syftar 
bland annat till att öka kapaciteten för AME att ta emot 
brukare med beslut enligt SoL och LSS och därmed bättre 
tillgodose behov hos interna samverkansparter som 
Vuxenenheten och Biståndsenheten på IFO. Steg 1 som är 
ett projekt finansierat av EU medel där Strömstads Kommun 
och Samordningsförbundet Väst är projektledare kommer 
att vara i full drift december 2019. Steg 1 syftar till att få 
ungdomar och unga vuxna (16-29 år) som står långt från 
arbetsmarknaden närmare ett arbete eller utbildning. 
Syftet är att, om resultaten är positiva, under året arbeta 

Plan för åren 2020-2022
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för en långsiktig lösning för att behålla verksamheten efter 
projektperioden. Integrationscenter kommer att spela en 
fortsatt viktig roll för att möta de nyanlända personer som 
kommunplaceras i Strömstad. Man har under 2018 startat 
en sysselsättning för de som varit i Sverige en längre tid 
och fortsatt står långt ifrån arbetsmarknaden. Man arbetar 
med sömnad och tillverkar produkter som kan användas för 
marknadsföring av kommunen. Denna verksamhet kommer 
att vidareutvecklas under 2019.

Inom boende LSS pågår en översyn av framtida behov. Vi ser 
att vi under 2019 behöver göra omflyttningar inom boendena 
för att bättre tillgodose behov hos boende som är äldre 
samtidigt som vi då kan erbjuda goda alternativ för nya, yngre 
boende. Utredning av eventuellt nytt gruppboende beräknas 
vara klar under hösten 2018 och under förutsättning att detta 
arbetas in i budgetramen så påbörjas detta under 2019.

Daglig verksamhet kommer att fortsätta utveckla 
verksamheten för en större grad av individanpassning i de nya 
lokalerna på Löparestigen kombinerat med caféverksamheter 
i Stadshuset och kulturhuset. 

Opalen korttidsboende kommer under 2019 utveckla 
insatsen korttidstillsyn som tidigare köpts av barn- och 
utbildningsförvaltningen.

2019 har all personal inom boende LSS, Insatser LSS samt 
boendestöd nya yrkestitlar som bättre reflekterar det arbete 
som utförs och som anger en tydligare kompetensprofil. 
Kompetensutveckling hos personal för att alla skall nå 
basnivån Stödassistent respektive boendestödsassistent. 
Anställa stödpedagoger i alla verksamheter med gemensamt 
ansvar för metodutveckling.

Boende för ensamkommande barn är en enhet som fortsatt 
kommer att anpassas efter förändrade behov.

Under 2019 kommer vi fortsatt aktivt arbeta med budgeten 
för att finna utrymmen att minska ramen och effektivisera 
verksamheten utifrån kommunens behov av besparingar.

Utifrån förändrade behov inom verksamhetsområdet kommer 
en översyn av ledningsorganisationen inom Stöd och Service 
genomföras under 2019.

Plan för åren 2020-2022

• Finna en långsiktig budgetlösning avseende lokaler för
Daglig verksamhet. Nuvarande lokal på Löparestigen är
finansierad till 2020-12-31. Lokalbehovet skall utvärderas
under 2019 när vi ser effekten av de förändringar som
gjorts under hösten 2018.

• Högre grad av digitala hjälpmedel för höjd kvalitet och
effektivitet

• I samarbete med BUN se över olika alternativ för att
erbjuda andra skollösningar än boende enligt LSS 9:8 för
brukare med behov enligt LSS. Till exempel lösningar för
transporter till och från skolan.

• Implementera IBIC (Individens behov i centrum) inom hela
verksamheten.

• Möta framtida behov inom LSS-boende utifrån utrednings-
arbetet 2018. Planera och implementera nödvändiga för-
ändringar i en femårsplan från 2020 och framåt, i enlighet
med förvaltningens boendeplan antagen 2015-02-19.

Individ- och familjeomsorgen
I Strömstad är alla handläggare och socialsekreterare som 
arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänsten 
organiserade på tre enheter inom IFO.

Barn och ungdomsenheten arbetar med barn som far illa 
och deras familjer, med ensamkommande barn och med 
familjerätt (faderskap, adoptioner, samarbetssamtal) 

Vuxenenheten arbetar främst med människor som behöver 
stöd och hjälp med sin ekonomi, med missbruks- och 
beroendeproblematik, eller våld i nära relationer. Här 
finns också en del av kommunens flyktingmottagning. 
Biståndsenheten arbetar främst med bistånd till äldre, till 
människor med funktionsnedsättningar eller människor som 
behöver hjälp med färdtjänst eller bostadsanpassning.

Socialsekreterarna och handläggarna tar emot ansökningar 
eller anmälningar, utreder behov, fattar beslut om olika 
insatser samt följer upp dessa. Mycket av arbetet görs, 
efter samtycke från den enskilde, i samverkan med andra 
myndigheter och organisationer. De flesta insatser som 
beviljas utförs i kommunens egen regi, inom verksamheterna 
Vård och omsorg eller Stöd och service.

Verksamheten under år 2019
Planera och följa arbetet med samlokalisering av IFO. I väntan 
på att ändamålsenliga lokaler finns där samlokalisering kan 
ske omförhandlas kontrakt med hyresvärdarna för befintliga 
verksamhetslokaler.

Åtgärder för att begränsa ökningen av försörjningsstöd: 
Utökad samverkan med Arbetsmarknadsenheten i syfte att 
snabba på vägen in i egen försörjning. Utökat användande 
av Finsams insatser; Rehabvägledare, utredning och Steg1. 
Samverkan med vården gällande mer specificerade läkarintyg, 
tätare individuell uppföljning.

Samverkan/samarbete där prioriterade områden är: 
förbättra samarbete med skolan gällande ungdomar, samt 
att effektivisera och kvalitetssäkra samverkan beträffande 
våld i nära relation. Samverkan mellan Biståndsenheten och 
utförardelarna inom Vård och omsorg samt Stöd och service 
pågår kring en rad olika områden och kommer att fortsätta 
utvecklas under 2019.
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Kompetensutveckling: IFO:s medarbetare erbjuds kontinuerlig 
relevant kompetensutveckling och kommer i den mån 
det är möjligt att delta i det som erbjuds från Fyrbodals 
kommunalförbund. Det är också prioriterat att samverka med 
grannkommunerna i norra Bohuslän kring utbildningsinsatser.

Fortsatt arbete med verksamhetsutveckling. Behovet är 
stort och utmaningarna många och stora. Det ökande 
försörjningsstödet, det ökande antalet skyddsplaceringar, 
de ändrade ekonomiska förutsättningarna gällande 
ensamkommande, barnkonventionen som blir lag, tidigare 
utskrivning från sjukhusen mm kräver att vi jobbar proaktivt 
och inte bara reaktivt.

Digitalisering: Planen är att införa olika digitala lösningar, 
(såsom ”mina sidor”, digitala ansökningar mm,  inom IFO så 
snart tekniken tillåter.

Fortsatt samarbete med det lokala bostadsbolaget 
kring anvisningar, förturer, sociala kontrakt samt 
vräkningsförebyggande arbete.

Familjerätten är ett område som växer. Här görs bedömningen 
att det kommer att krävas en utökning av den 50 % tjänst 
som idag hanterar detta område. Det har gjorts beräkningar 
som uppskattar att det behövs en heltid på en befolkning på 
ca 10 000 invånare. NoBo-kommunerna diskuterar just nu att 
tillskapa ett team för familjerätt. Planen är att det i så fall ska 
ske under 2019.

Missbruk: De tre senaste åren har, till följd av flera LVM-
placeringar, några placeringar som varat över lång tid 
samt ett ökat antal skyddsplaceringar, budgeten för 
institutionsvård överskridits. Strömstad har väl utvecklade 
hemmaplanslösningar vad gäller god tillgänglig öppenvård 
av bra kvalitét, i enlighet med nationella riktlinjer. Det som 
däremot behöver utvecklas är sysselsättning. Det pågår 
samarbete med Arbetsmarknadsenheten som genom att 
förändra och utveckla sin verksamhet kommer försöka möta 
dessa behov.

De förändringar som kommer i och med nya 
betalansvarslagen börjar gälla vid årsskiftet. Ställer högre krav 
på kommunerna vad gäller utskrivningsklara patienter. 

Arbetet med att bredda målgruppen för resursteamet till att 
omfatta även barn och familjer kommer att fortsätta.

Plan för åren 2020-2022
• Samarbete fortsätter tillsammans med de kommunala

lokal-/bostadsbolagen gällande våra behov av lokaler och
bostäder, (samlokalisering av IFO, samt fortsatt samarbete
utifrån vårt samverkansavtal).

• Fortsatt arbete med digitalisering i våra verksamheter i
syfte att bli mer effektiva och skapa mervärde för våra
kommuninvånare.

• Barn och unga: Den sociala barnavårdens utmaningar i
form av personalrekrytering, tillgodose behov i öppen-
vård, rekrytering av egna familjehem och att säkerställa
en rättssäker handläggning kommer att prägla individ- och
familjeomsorgen även de närmaste åren framåt.

• Våld i nära relationer: Skärpningar i lagstiftningen väntas
både vad gäller socialtjänstens stöd till förövare samt utö-
kade skyldigheter när barn placeras i skyddade boenden.

• Försörjningsstöd: Orsakerna till varför försörjningsstödet
ökat kraftigt sedan 2015 har analyserats, målgrupper har
identifierats och åtgärder arbetas det med. Fortsatt fokus-
område att följa över tid.

• Nyligen beslutades att barnkonventionen blir lag. Verk-
samheten kommer att behöva jobba med anpassningar
och kompetensutveckling utifrån detta. Det pågår också en
översyn av socialtjänstlagen som kan komma att medföra
behov av förstärkta resurser.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter (+)
Avgifter 11,9 11,3 11,3

Bidrag 67,2 59,7 59,7

Övriga intäkter 17,7 16,3 16,3

Summa Intäkter 96,9 87,4 87,4

Kostnader (-)
Personalkostnader -236,2 -239,4 -233,2

Hyreskostnader -28,5 -28,8 -30,2

Övriga driftkostnader -75,0 -71,1 -72,1

Kapitalkostnader -0,7 -0,8 -1,2

Summa kostnader -340,4 -340,1 -336,7

Utfall -244,1 -252,8 -249,4
Budgetram -243,6 -252,8
Avvikelse -0,5 0,0

-249,4
0,0 

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan
2022

SOCIALNÄMNDEN
Digitala lösningar  
t ex "Nattro", Robot försörjn.
stöd

0,2 0,3 0,0 0,0

Takliftar, sängar, madrasser osv 0,4 0,4 0,4 0,4

Ombyggnad säbolägenheter 
p.g.a storleksnorm

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

Nytt verksamhetssystem 0,0 1,0 0,5 0,0

Investering i möbler och 
inventarier

0,3 0,3 0,3 0,3

Nya lokaler daglig verksamhet 0,0 0,0 2,5 0,0

Ombyggnation i samband med 
flytt till gemensamma lokaler 
(ännu ej beslutat)

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

Digital lösning för social 
dokumentation

0,5 0,0 0,0 0,0

Digitala medicinskåp och 
signeringslistor

0,5 0,0 0,0 0,0

Bostadsanpassning LSS-
lägenheter

0,2 0,2 0,2 0,2

TOTALT: 2,5 4,7 3,9 0,9
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordförande: Kerstin Karlsson
Förvaltningschef: Nicklas Faritzon

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 
och kortfattad plan för 2020-2022
Huvuduppdraget i de nationella styrdokumenten innebär 
att alla elever ska garanteras en likvärdig undervisning inom 
samtliga skolformer där fokus sätts på de långsiktiga målen 
och det centrala innehållet i respektive ämne. Utöver det 
nationella skoluppdraget har barn- och utbildningsnämnden 
också till ansvar att bedriva kulturverksamhet inom 
bibliotek och kulturskola samt ansvara för måltids- och 
städverksamheten. Uppdragen ska kopplas samman med 
kommunens vision 2030. ”Lära för livet – alla ska lyckas 
i skolan” och med barn- och utbildningsförvaltningens 
pedagogiska helhetsidé ”Lärande och utveckling genom 
trygghet, glädje, lust och engagemang”. Uppdraget ska i sin 
helhet präglas av framtidstro som bygger på kommunens 
värdegrund: ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet.

Den övergripande målsättningen för barn- och 
utbildningsförvaltningen under åren 2019-2022 är att 
höja kvaliteten och öka elevernas kunskapsresultat inom 
samtliga skolformer, samt att skapa attraktiva kultur- och 
fritidsverksamheter för våra barn och unga. Strategin är 
att genom tydlig ledning och styrning på alla nivåer samla 
medarbetarna kring organisationens visioner och mål samt 
utveckla en gemensam kultur där det dagliga arbetet alltid 
kopplas till visionen ”Alla ska lyckas i skolan”. Härigenom 
skapas möjligheter för Strömstads kommun och barn- 
och utbildningsförvaltningen att bli ett föredöme som 
skolkommun. 

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola 
(årskurs 1-9), gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, resurscentrum, kulturskola, bibliotek, kommunens gemensamma måltids- och städenhet 
samt skolskjutsar.

Prioriterade 
områden att utveckla

Prioriterade mål Åtgärder för att nå 
målet

Förväntad effekt, 
mätbar eller 
märkbar, av åtgärden 
på kort (K) respektive 
lång (L) sikt

Uppföljningsmetod

1 Förbättrad arbetsmiljö 
för eleverna. 

Skollagen 5 kap. 3 §

Trygg, stödjande och 
uppmuntrande lärmiljö 
som präglas av studiero.

Leva vår värdegrund 
(ansvarstagande, respekt, 
tillit och ärlighet) i 
vardagen.

Kompetensutveckling 
kring lärmiljöns påverkan 
på elevernas resultat.

K: Minskat antal 
kränkningar.
K: Ökad närvaro

L: Motiverade elever och 
högre måluppfyllelse

Enkät och antal utredda 
kränkningar.

Betyg och omdömen vid 
terminernas slut. 

Statistik över besök hos 
elevhälsans personal.

2 Likvärdighet i utbildning 
och bedömning .

Skollagen 1 kap. 8-9 §§

Likvärdig  och hög 
kvalitet på utbildning och 
bedömning i kommunen, 
via styrning och ledning 
av verksamheten.

Samarbete och 
samplanering av 
undervisningens innehåll 
och arbetssätt.

Använda IST Lärande/ 
Vklass.

Metodutveckling som 
bygger på vetenskap och 
beprövad erfarenhet.

K: Minskad variation i 
resultat mellan grupper 
och skolenheter.

L: Högre måluppfyllelse.
Skillnaden mellan betyg 
och resultat på nationella 
prov ska minska.

Utvärdering av 
samarbete och 
samplanering.

Betyg och omdömen vid 
terminernas slut.

Intervjuer.

3 Elevers inflytande över 
utbildningen kopplat till 
högre måluppfyllelse. 

Skollagen 4 kap. 9 §

Ökat elevinflytande 
och kunskap om 
elevinflytande och 
delaktighet. 

Likvärdigt ledarskap i 
undervisningen. 

Kompetensutveckling 
avseende ledarskap i 
undervisningen.

Användning av 
Skolverkets och 
Skolinspektionens 
material.

K: Elevernas upplevelse 
av elevinflytande ökar.

L: Högre måluppfyllelse

Enkät, intervjuer och 
observationer utifrån 
Skolinspektionens 
observationsschema.

Tabell 1 - Prioriterade utvecklingsområden 2019
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grundskolan och grundsärskolan. Verksamheten ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull 
fritid och rekreation. Fritidshemmet ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap. 

Verksamheten under år 2019
Fritidshemmets utvecklingsarbete kommer under 2019 att 
vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 

Elevantalet i fritidshemmen har fortsatt att öka. Det leder 
till större elevgrupper, vilket innebär ett ökat behov av 
lokaler och lärare. Dessutom har elevernas vistelsetid ökat 
i omfattning, vilket gör att det finns ett ökat behov av fler 
lärare under hela dagen.

Lärarna kommer att fortsätta att träffas i ett gemensamt 
nätverk för att samarbeta och utbyta erfarenheter ifrån de 
olika fritidshemmen där också viss kompetensutveckling sker.
En utmaning är rekrytering. Det är brist på behöriga lärare 
och det blir allt svårare att rekrytera till fritidshemmen.

Utvecklingsområden:
• Skapa förutsättningar för fritidshemmets personal att ge-

nomföra kompetensutveckling, och systematiskt planera,
genomföra och utvärdera undervisningen

• Kompetensutveckling inom digitala verktyg och IKT

• Skapa tekniska förutsättningar i form av utrustning för
digitala verktyg och IKT i undervisningen

• Utveckling av det särskilda stödet

Förväntat resultat:
• att fritidshemmen kan hantera och rymma det ökade

elevantalet

• att lärarna i fritidshem har tillgång till digital utrustning

Förstelärarna kommer att utveckla ett arbete med 
en fördjupning i analys och reflektion mot förskolans 
styrdokument. 

Ytterligare kompetensutveckling kommer att ske i samverkan 
med förskolans specialpedagoger exempelvis ”MUGI” 
motorisk utveckling, IT i förskolan, ”TAKK” tecken som stöd, 
språkutveckling, ”Marte Meo” och övriga utbildningsprogram 
för personalen. 

Utvecklingsområden:
• Systematiskt kvalitetsarbete

• Utveckla medvetenheten och förståelsen för förskolans
uppdrag och mål utifrån förskolans styrdokument

• Arbetsmiljön för personalen

Förväntat resultat:
• Höja kompetensen om förskolans uppdrag, så att alla barn

lyckas i skolan

• Lägre sjukfrånvaro

Plan för åren 2020-2022
I och med att Strömstad expanderar och invånarantalet 
ökar kommer behovet av förskoleplatser fortsatt att vara 
stort. Detta ställer krav på strategisk lokalplanering såväl 
på förvaltningsnivå som på övergripande kommunnivå. Det 
kommer under de närmaste åren också att finnas behov av 
en strategisk rekryteringsplan för att öka andelen behöriga 
pedagoger i förskoleverksamheten. 
Implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet ska 
vara verkställt i verksamheten. 

Fritidshem
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, 

En del i barn- och utbildningsnämndens strategi är att 
stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Under hösten 
2017 initierade barn- och utbildningsnämnden ett 
utvecklingsarbete gällande det systematiska kvalitetsarbetet 
(SKA) genom att anta riktlinjer.

Arbetet har resulterat i en handlingsplan på huvudmannanivå 
som är framtagen av skolornas ledning och är resultatet av 
en process som genomförts på individnivå, arbetslagsnivå 
och skolenhetsnivå i slutet av vårterminen 2018. De tre 
prioriterade utvecklingsområdena med tillhörande mål, 
åtgärder och förväntade effekter är gemensamma för 
grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Förskola
Strömstads kommun bedriver förskoleverksamhet för 
åldrarna 1 till 5 år. Förskolan är en egen skolform och 
styrs utifrån skollag och läroplan. Den ska stimulera barns 
utveckling och lärande, samt erbjuda barnen en trygg 
och säker omsorg. Verksamheten ska organiseras utifrån 
barnens och barngruppens behov så att omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet. All utbildningsverksamhet ska 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket 
genomsyrar hela verksamheten.

Verksamheten under år 2019
De senaste årens utbyggnad av förskoleverksamheten har 
lett till att kommunen idag kan erbjuda förskoleplats inom 
lagstadgad tid. Nya förskolor på Ånneröd och Grålös tas i bruk 
i början av 2019 och innebär en utökad kapacitet att ta emot 
barn i förskolan, som varje år ökar i omfattning.

Förskolans utvecklingsarbete kommer under 2019 att vara 
inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 
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• att lärarna i fritidshemmen har relevant kompetens i för-
hållande till digitala lärverktyg och IKT

• att det särskilda stödet i fritidshemmet hanteras enligt
bestämmelserna i förordningen utifrån gemensamma
riktlinjer och former

Plan för åren 2020-2022
Antalet barn som har fritidshemsplats ökar och detta ställer 
krav på hur fritidshemmen organiserar sin verksamhet för 
att utveckla den goda lärmiljön. Under de närmaste åren 
är det därför nödvändigt att sätta fokus på ett systematiskt 
utvecklingsarbete inom fritidshemmen i förhållande till de 
nationella målen. 

En annan utmaning de närmaste åren är att kunna rekrytera 
behöriga lärare till fritidshemmen. Idag är det svårt att 
rekrytera lärare och detta kräver, på samma sätt som inom 
förskolan, en strategisk rekryteringsplan. Det är också viktigt 
att lärarna i fritidshemmen får kompetensutveckling som 
utgår från fritidshemmens uppdrag och behov. 

Förskoleklass
Undervisningen i förskoleklass ska syfta till att stimulera 
elevernas allsidiga utveckling. Undervisningen ska erbjuda 
eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och 
lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och 
fritidshem. Genom detta bidrar förskoleklassen till kontinuitet 
och progression i elevernas utveckling och lärande samtidigt 
som den förbereder eleverna för fortsatt utbildning. 

Verksamheten under år 2019
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen 
obligatorisk för barn som under året fyller 6 år. 
Förskoleklassens utvecklingsarbete kommer under 2019 att 

vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 
Med utgångspunkt i handlingsplanen ovan (se tabell 1) har 
verksamheten tagit fram sina specifika aktiviteter för att nå 
målen för förskoleklassens centrala innehåll:

• Språk och kommunikation

• Skapande och estetiska uttrycksformer

• Matematiska resonemang

• Natur, teknik och samhälle

• Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Allt fler elever har ett annat modersmål än svenska, vilket 
ställer krav på språkutvecklande undervisning för att stärka 
både språket och lärandet hos eleverna.

Utvecklingsinsatser

• Kompetensutveckling inom språk, matematik, digitala
lärverktyg och IKT

• Verksamhetsutveckling utifrån läroplanen via förskolans
nätverk

• Utveckling av modersmålsstöd

Förväntat resultat

• att förskoleklassen kan hantera och rymma det ökade
elevantalet

• att kunna erbjuda modersmålsstöd i den uträckning som
behövs i förskoleklass

• att förskollärarna har förutsättningar att genomföra kart-
läggningar enligt styrdokumenten

Plan för åren 2020-2022
Målsättningen är att under de närmaste åren fokusera 

på att systematiskt utveckla innehållet i verksamheten, 
organisera undervisningen och utforma lärmiljön för att skapa 
förutsättningar för det centrala innehållet i undervisningen. 
Det krävs kompetensutveckling utifrån det förstärkta 
pedagogiska uppdraget och en långsiktig strategi för 
rekrytering av behöriga förskollärare med undervisning 
i förskoleklass. Det krävs goda rutiner för systematisk 
uppföljning och analys av verksamhetens resultat på 
enhetsnivå och på kommunnivå avseende förskoleklassens 
syfte och det centrala innehållet i läroplanen.

Grundskola
Utbildningen i grundskolan ska ge eleverna kunskaper och 
gemensamma värden och utveckla elevernas förmåga att 
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar 
till personlig utveckling och förbereder eleverna för aktiva 
livsval samt ligga till grund för fortsatt utbildning.

Verksamhetsår 2019
Grundskolans utvecklingsarbete kommer under 2019 att 
vara inriktat på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 
Med utgångspunkt i handlingsplanen ovan (se tabell 1 
har grundskolan tagit fram sina verksamhetsspecifika 
aktiviteter för att nå de krav och mål som finns i skollag 
och läroplan. Ett tydligt uttalat mål med utvecklingsarbetet 
och utbildningsverksamheten 2019 är att öka elevernas 
måluppfyllelse utifrån uppdraget att alla ska lyckas i skolan. 
Till detta behöver strategier och organisationen för 
modersmål och studiehandledning förstärkas. Utöver detta 
finns också behov av att utveckla elevhälsans hälsofrämjande 
och förebyggande arbete och organisationen kring elevernas 
särskilda stöd.  En utredning ska genomföras innan ändringar 
genomförs för att säkra att elevernas behov tillvaratas.
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Utvecklingsinsatser:

• Kompetensutveckling inom områdena IKT, särskilt stöd,
värdegrundsarbete, språk och matematik genom kollegialt
lärande mellan skolenheterna

• Utveckla och förstärka elevhälsans hälsofrämjande och
förebyggande arbete

• Förstärkt modersmålsundervisning och studiehandledning

Förväntat resultat:

• Ökade kunskapsresultat i grundskolan

• Samtliga elevhälsateam inom grundskolan arbetar häl-
sofrämjande och förebyggande

• Att samtliga elever som har rätt till modersmålsundervis-
ning och studiehandledning kan erbjudas detta

Plan för åren 2020-2022
Grundskolans fokus under de närmaste åren ligger på fortsatt 
utveckling av verksamheten, både till form och till innehåll, 
för att öka elevernas måluppfyllelse. Särskilt fokus kommer att 
läggas på att säkerställa att samtliga elever får det särskilda 
stöd och den stimulans de behöver för att nå så långt 
som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det särskilda stödet, 
modersmålsundervisning och undervisning i svenska som 
andraspråk kommer också fortsättningsvis att kräva insatser i 
form av resurser och utvecklingsarbete. 

Grundsärskola/ Gymnasiesärskola/
Särskild undervisning för vuxna
Skolformerna ska ge elever en utbildning som är anpassad 
till varje elevs förutsättningar och behov och så långt som 
det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskola 
och gymnasiet. Gymnasiesärskoleeleverna får idag sin 

undervisning uteslutande i andra kommuner, däremot 
erbjuder kommunen särskild undervisning för vuxna. 

Verksamheten under år 2019
Utifrån ett ökat elevantal inom inriktning träningsskola krävs 
personellt stöd och fler anpassade lokaler. Det finns också 
ett behov av att starta grundsärskoleverksamhet för elever i 
årskurs 1-3.

Plan för åren 2020-2022
Under de senaste åren har antalet elever som har rätt till 
gymnasiesärskola ökat. Detta ställer krav på ökad flexibilitet 
för att kunna möta alla elevers olika behov. Mot bakgrund av 
detta behöver Strömstads kommun de närmaste åren se över 
möjligheten att hitta flexibla lösningar för de elever som inte 
vill eller kan läsa i andra kommuner.

Gymnasieskolan
Gymnasieskolan ska ge eleverna en god grund för 
yrkesverksamhet och fortsatta studier, men också personlig 
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet som goda 
samhällsmedborgare. Utbildningen ska i huvudsak bygga på 
de kunskaper eleverna fått i grundskolan eller i motsvarande 
utbildning. 

Verksamheten under år 2019 
Utvecklingsarbetet inom Strömstad Gymnasium kommer 
under 2019 att vara inriktat på att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i handlingsplanen 
ovan (se tabell 1) har gymnasiet tagit fram sina 
verksamhetsspecifika aktiviteter för att nå de krav och mål 
som finns i skollag och läroplan. 
Klart uttalade mål är att fler elever ska få godkända 
betyg i samtliga ämnen, att fler elever ska avsluta sina 
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gymnasiestudier inom tre år och att samtliga elever ska 
utvecklas så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Ett annat mål för verksamheten är att hitta ett program- och 
inriktningsutbud som svarar mot elevernas behov samtidigt 
som det är förenligt med god ekonomisk hushållning. 

Utvecklingsområden: 
• utveckla det pedagogiska arbetet utifrån kollegialt lärande

och digital kompetens

• utveckla och förbättra samtliga program som erbjuds på
Strömstad Gymnasium

• arbeta vidare med en trygg skola i samarbete med polis
och andra myndigheter för tydlig gränsdragning och nollto-
lerans mot droger och kränkningar

Förväntat resultat: 
• Öka elevernas kunskapsresultat och öka andelen elever

som erhåller gymnasieexamen inom tre år

Plan för åren 2020-2022 
De kommande åren behöver utvecklingsarbetet inriktas på 
att höja Strömstad Gymnasiums kvalitet och attraktivitet. 
Det är ett arbete som behöver fortsätta de närmaste åren.  
Samarbetet mellan grundskolan och gymnasiet behöver 
ytterligare fördjupas inom både ämnes- och personalområden 
för en optimal övergång mellan skolformerna, men också 
för att skapa en känsla av sammanhang för våra ungdomar i 
Strömstad. Strömstad Gymnasium ska gå i bräschen för den 
digitala utvecklingen och skapa undervisningsformer som 
gynnar elevernas kunskapsutveckling. Forskning visar att ett 
högre användande av digitala hjälpmedel i lärsituationen 
höjer motivationen och i slutänden också måluppfyllelsen.  

Vuxenutbildning 

Syftet med vuxenutbildningen är att stödja och att stimulera 
vuxna i deras lärande. Vuxna ska ges möjlighet utveckla 
sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin 
ställning i arbets- och samhällslivet, men också att främja sin 
personliga utveckling och möjliggöra fortsatta studier. Vuxen-
utbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller 
organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i 
individens behov och förutsättningar.  

Verksamheten under 2019 
Fortsatt utveckling av vuxenutbildningen kommer att ske 
under 2019, bland annat genom samverkan med aktörer på 
lokal, regional och nationell nivå. 

Under 2019 kommer vuxenutbildningen att fortsätta 
utvecklingen av de utbildningar som erbjuds. Inom yrkesvux 
erbjuder vuxenutbildningen vård- och omsorgsutbildning, 
barnskötarutbildning, lärlingsutbildning till kock och elektriker 
samt en kombinerad utbildning i svenska för invandrare 
(SFI) och yrkesvuxutbildning inom bygg. Under hösten 2018 
avslutades arbetet med lokal ansökan att bli ett certifierat 
vård- och omsorgscollege, vilket betyder att vi har en nationell 
kvalitetsstämpel på utbildningen. 

Under 2018 erbjuder den kommunala vuxenutbildningen 
kurser i SFI inom studieväg 1, 2 och 3 dag och kväll samt 
vissa kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Ett 
utvecklingsarbete för vuxenutbildningen är att nå ut till de 
kommuninnevånare som vill studera på Särvux.  
Vuxenutbildningen och framför allt SFI kommer att arbeta 
språkutvecklande för att snabbt öka elevernas språkliga 
kunskaper i svenska och därigenom öka genomströmningen 
och ge elever större möjlighet att söka de yrkesutbildningar 

som erbjuds inom RYV-samarbetet (Regional 
yrkessamverkan). 

Plan för åren 2020-2022 
Vuxenutbildningen har en viktig funktion när det gäller 
kompetensutveckling av kommunens invånare från 20 år och 
uppåt. Utbildningen kommer också att ha en viktig roll för 
nyanlända kommuninvånare samt de äldre ungdomar som får 
uppehållstillstånd och blir folkbokförda i Strömstad kommun.  

Under de närmaste åren förväntas vuxenutbildningen 
växa då verksamheten har en viktig roll i kommunens 
integrationsarbete. Detta ställer krav på vår verksamhet; 
att den är flexibel både beträffande organisation och val av 
arbetssätt och arbetsformer. En flexibel vuxenutbildning 
som kan genomföra utbildningar som är behovsanpassade 
och yrkesinriktade.  

Allt detta kräver bland annat politiska diskussioner 
om utformning och omfattning samt samarbete med 
arbetslivsenhet, arbetsförmedling, det lokala näringslivet och 
regionen. 

Resurscentrum
Resurscentrum är barn- och utbildningsnämndens 
samlade elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan arbetar 
också med åtgärdande insatser på olika nivåer inom 
skolan. Resurscentrum ansvarar också för kuratorsuppdrag 
i ungdomsmottagningen samt öppna förskolan inom 
familjecentralen. 
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Verksamheten under år 2019 och plan för 2020-
2022
Under verksamhetsåret kommer resurscentrum att utveckla 
elevhälsan för att säkerställa att verksamheten är förenlig med 
gällande förordningar. Utvecklingen ska också garantera att 
elevhälsans resurser används på ett optimalt sätt utifrån god 
ekonomisk hushållning, samt att organisationens utformning 
stöds av aktuell forskning inom området och att den ger en 
god effekt på elevernas kunskapsutveckling. 

Kulturskolan
Kulturskolans verksamhet omfattar den frivilliga 
kursverksamheten i musik, dans och media som främst 
vänder sig till barn och unga i Strömstads kommun och i viss 
mån till vuxna. Kulturskolan genomför musikundervisning i 
grundskola, grundsärskola och gymnasium. 

Verksamheten under år 2019
Under 2019 kommer kulturskolan att utveckla 
kursverksamheten:

• ensemblespel i de lägre åldrarna för att öka intresset för
samspel och musicerande

• Drum Corps i samarbete med Haldens musikskola som
syftar till att höja intresset för slagverk

• fördjupningskurs i dans med inriktning mot högre studier

• fortsatt samarbete med närliggande kommuner genom
nätverks- och ledningsträffar

• Resurscentrum och kulturskolan samarbetar kring elever
med funktionsnedsättning

• Kulturskolan ska aktivt delta i planerandet av kulturen med
kultursamordnare, kommunens kulturverksamheter och
andra kulturaktörer för ett brett, samordnat kulturliv

Kulturskolan genomför också undervisning inom nya områden 
med hjälp av bidrag från statens Kulturråd. Med bidraget 
genomförs kursen Färg och Form och Prova-på dans för 
åldrarna 4-6 år på förskolorna i kommunen.

Plan för åren 2020-2022
Planen framåt är att arbeta med fokusområdena och att 
fortsatt utveckla samarbeten med andra kommuner i 
närområdet. Kulturskolan kommer att i samarbete med 
lokalutredningens ansvariga, utforma en långsiktig strategi för 
Kulturskolans lokaler.

Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket är en plats där kommuninvånare och 
tillresta kostnadsfritt kan låna och reservera media i olika 
former, kopiera, scanna, låna datorer, läsa dagstidningar och 
tidskrifter, fjärrlåna kursmaterial och annan media, ladda 
ned e-böcker och ljudböcker, söka i bibliotekskatalogen, 
få samhällsinformation och ta del av programverksamhet. 
I Stadsbibliotekets ansvar ingår även skolbiblioteken på 
Strömstad Gymnasium och Strömstiernaskolan. Folkbibliotek 
och skolbibliotek har delvis olika uppdrag. Skolbiblioteken 
skall i samråd med rektor och pedagoger skapa goda 
förutsättningar för det livslånga lärandet för eleverna. 
Folkbiblioteket skall främst främja personlig utveckling och 
bildning på fritiden. 

Verksamheten under år 2019
Biblioteken har fortsatt sitt arbete med att anpassa 
bokbestånden utifrån låntagarnas behov och genomföra den 
biblioteksplan som antogs av barn- och utbildningsnämnden 
2014. Detta innebär bland annat inköp av litteratur på andra 
språk för både barn och vuxna, i form av lättlästa böcker, 
ljudböcker, e-böcker och språkkurser. Tillgång till anpassad 

litteratur och litteratur på modersmålet är en förutsättning för 
att våra nyanlända snabbt lär sig svenska. 

I barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett 
arbete att säkerställa så att alla F-6 skolor erbjuder 
skolbiblioteksverksamhet. I ett första steg har medel för 
bokinköp avsatts och kommunens barnbibliotekarie har lagt 
grunden till en skolbibliotekscentral. En handlingsplan för 
fortsatt verksamhet tas fram.
En dialog om införskaffande av en självbetjäningsautomat och 
i förlängningen införandet av MerÖppet har förts under 2018. 
En självbetjäningsautomat har upphandlats och utvärdering 
sker under första halvåret 2019.

Stadsbiblioteket har fortsatt sitt samarbete kring 
kulturprogram tillsammans med olika externa aktörer.

Biblioteken i Strömstad och Tanum har genomfört två 
gemensamma utbildningsdagar för personalen. 

Plan för åren 2020-2022 
Ökad inflyttning och fler barn i skolan ger ökad efterfrågan 
på bibliotekets tjänster. Biblioteket fortsätter inköp 
av media av olika slag och på olika språk. Det finns 
behov av en studiebibliotekarie som kan hjälpa till med 
informationssökning, källkritik och samhällsinformation. 

Målet är ett skolbibliotek i någon form på varje F-6 skola, och 
skolbibliotekscentralen blir navet i verksamheten. För att till 
fullo uppfylla Skolinspektionens krav bör kommunen anställa 
en skolbibliotekarie och en litteraturpedagog som tillsammans 
med befintlig bibliotekspersonal blir en pedagogisk resurs 
för eleverna. Skolbiblioteksverksamheterna på Strömstad 
Gymnasium och Strömstiernaskolan skall genomlysas och 
skolbiblioteksplaner kommer att upprättas.
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Dialog och informationsinhämtning kring MerÖppet 
fortsätter. MerÖppet innebär att medborgarna har tillgång till 
sitt bibliotek utanför ordinarie öppettider, men utan personal. 
Diskussioner förs med andra bibliotek inom NBBF (Norra 
Bohusläns Biblioteksförbund) om gemensam upphandling.
En ambition är att i samband med bland annat kommunens 
IT-avdelning utöka programverksamheten för vuxna. Det kan 
handla om hur man bland annat använder internet, sociala 
medier, appar eller söker information.

En väl fungerande och rätt utnyttjad biblioteksverksamhet 
som får växa i takt med efterfrågan, inte minst på det digitala 
området, är en viktig resurs att räkna med för både för 
kommunen och kommuninvånarna.

Måltider och Städ
Måltider
Den kommunala måltidsenheten driver samtliga 
verksamhetskök inom Strömstads kommun, undantaget köken 
i LSS-omsorgens gruppbostäder och Össbygården i Näsinge. 
I tillagningsköken lagas den mat som äts på respektive enhet 
samt huvudkomponenten till måltider som distribueras 
och äts i övrig verksamhet. Tre tillagningskök utgör basen i 
organisationen, Beatebergsgårdens kök, Strömstiernaskolans 
kök och Sjukhusköket. Kosters och Rossö förskola/skola är 
också tillagningskök av geografiska skäl. Uppdraget är att 
ansvara för måltidsförsörjningen till förskolor, skolor, särskilda 
boenden samt matdistribution. 

Utvecklingsområden 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om projektering 
och byggnation av ett multifunktionellt kök fortsätter 
planeringsarbetet under 2019. Arbetet kommer även att 
inkludera en översyn av befintlig ledningsorganisation:

• planera för tillagningskök på äldreboendena 
Beatebergsgården och Jägaren. Det ska även utredas 
och kostnadsberäknas vad som krävs för ett 
tillagningskök på äldreboendet Solbo. 

• utveckla två-rättssystem inom skola och äldreomsorg

• implementera kostdataprogram för att säkerställa måltider
näringsmässigt och ekonomiskt

• måltidsplanering inom förskola, skola och äldreomsorg

Förväntat resultat

• att med fler val kunna uppleva att man kan påverka mål-
tiden

• att med en ökning av antal portioner ändå kunna produce-
ra vällagade måltider i måltidsenhetens kök

• att tillsammans med matgästen planera måltiden och
måltidsmiljön

Städ
Städenheten städar cirka 39 500 m² inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Städning genomförs även inom 
kommunens övriga förvaltningar. Totalt städas 47 enheter.

Utvecklingsområden/förväntat resultat

• att få till stånd organiserad samordning med föreningsan-
vändandet av lokaler

• att få till stånd rutiner för evenemang på helger, samt
förbättrad service för föreningar som tränar kvällstid

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter (+)
Avgifter 13,1 13,3 13,3

Bidrag 27,6 20,4 24,0

Övriga intäkter 15,2 17,1 18,6

Summa Intäkter 55,9 50,7 55,9

Kostnader (-)
Personalkostnader -277,1 -279,6 -284,0

Hyreskostnader -44,2 -45,0 -51,6

Övriga driftkostnader -62,8 -59,3 -63,1

Kapitalkostnader -4,2 -4,8 -3,9

Summa kostnader -388,3 -388,7 -402,6

Utfall -332,4 -337,9 -346,7
Budgetram -332,5 -337,9 -346,7
Avvikelse 0,1 0,0 0,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan  
2020

Plan
2021

Plan
2022

BARN- OCH UTBILDNINGS-
NÄMNDEN
Investeringar i skolornas utemiljö 0,4 0,7 0,7 0,0

Investeringar i kök- och 
städverksamheten

0,0 0,4 0,4 0,0

Möbler och övriga inventarier 1,6 1,5 1,5 0,0

Data/El nätutbyggnad 0,5 0,2 0,2 0,0

Ombyggnad lokaler 0,1 0,0 0,0 0,0

Skrivare/kopiatorer/IT 0,0 0,3 0,3 0,0

Kulturskola 0,0 0,2 0,1 0,0

Giftfria förskolor 0,2 0,0 0,0 0,0

Inventarier Grålös 0,6 0,0 0,0 0,0

Inventarier Ånneröd 0,6 0,0 0,0 0,0

Bibliotek 0,0 0,2 0,2 0,0

TOTALT: 4,0 3,4 3,3 0,0
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MILjÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 
Ordförande: Bengt Bivrin
Förvaltningschef: Michael Olsson 

Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggnadsväsendet, räddningstjänsten 
samt övriga ansvarsområden enligt nämndens reglemente. Nämnden ska särskilt uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och ta de initiativ som behövs 
i miljö- och hälsoskyddsfrågor samt i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner. Miljö- och 
byggnämnden har dessutom att i samverkan och i dialog med övriga nämnder, kommunala bolag, myndigheter, organisationer och andra berörda delta i den fysiska-, 
sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen. 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.

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 
och kortfattad plan för 2020-2022

Administrativa avdelningen/
förvaltningsövergripande
Administrativa avdelningen är en viktig stöd- och styrfunktion 
som håller ihop verksamheten. Avdelningen levererar 
administrativa tjänster till övriga avdelningar utifrån behov 
och ansvarar för förvaltningsgemensamma processer som 
ekonomi, information och administration. Till exempel 
vilar hela ansvaret för administration kring nämndens 
sammanträden på avdelningen. 

Verksamheten under år 2019
Fortsätta arbetet med att säkerställa effektiva och 
ändamålsenliga processer för att öka rättssäkerhet, 
likabehandling samt förbättra information och 
servicen till våra kunder och medborgare. Fortsätta 
utvecklingen av direktdebitering i våra tillsynsregister från 
verksamhetssystemet in i ekonomisystemet. Förbereda 

för eventuell samlokalisering med tekniska förvaltningen – 
gemensam kundmottagning – gemensamma rutiner.

Plan för åren 2020-2022
Fortsatt fokus på effektiv och rättssäker handläggning, 
kompetent personal, förbättrad service med ändamålsenliga 
processer i ett digitalt arbetsflöde. Exempel på detta är:

• E-tjänster

• E-arkiv

• Digital signering

• Snabbare och säkrare processer i verksamhetssystemet
Vision

• Informationsfilmer

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansvarar för frågor 
som berör miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol, 
tobak, receptfria läkemedel, smittskydd och naturvård. 
Verksamheten är huvudsakligen lagstyrd och innefattar främst 
myndighetsrelaterat arbete/ansvar.

Det innebär prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagstiftning och ett 
antal speciallagstiftningar. Avdelningen deltar i arbetet med 
översikt- och detaljplanering och handlägger yttranden i 
samband med prövning av planer och bygglov. 
Ansvaret innefattar också en försvarlig andel rådgivning och 
information.
Verksamheten bedrivs utifrån den tillsynsplan som årligen 
upprättas med stöd av genomförd behovsinventering och 
antagen budget. Planen prioriteras utifrån uppdrag och 
lagstyrd tillsyn, politiska mål och viljeinriktningar samt 
styrande och strategiska dokument. 

Verksamheten under år 2019
Nedan följer några exempel på prioriterade aktivite-
ter.

Miljöskydd

• Fortsätta arbetet med att förelägga ägare av fastigheter
där avloppet är bristfälligt.
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• Delta i Länsstyrelsens projekt angående uppställningsplat-
ser för båtar.

• Som en följd av större detaljplaner (exempel Canning och
Myren) så förväntas antal ärenden avseende markförore-
ningar och avfall att öka.

• Påbörja arbete med att prioritera åtgärder och ta fram en
handlingsplan angående förorenade områden.

• Delta i arbetet med att revidera den kommunala ol-
jeskyddsplanen.

Hälsoskydd

• Ökad tillsyn och prövning gällande verksamheter som
tillhandahåller tobak, e-cigarretter,  elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare.

• Ökad tillsyn vad gäller rökfria miljöer, förväntas komma ny
lagstiftning.

• Prioritera tillsynen i skolor och förskolor, och sprida vägled-
ningen ”Information om hur du uppfyller miljöbalken krav i
förskola, skola och fritidshem”.

Livsmedel 

• Göra utskick till dricksvattenverksamheter med informa-
tion om ny förordning samt ha ökat fokus på tillsyn med
granskning av faroanalys och egenkontroll.

• Fler provtagningar av dricksvatten och livsmedel kommer
genomföras.

Naturvård

• Påbörja planerad tillsyn inom lagen om strandskydd.

• Se över möjligheterna och behov att öka andelen mark
med områdesskydd.

• Avsluta arbetet med att ta fram en ny naturvårdsplan.

Plan för åren 2020-2022

• Vi bedömer att det finns ett fortsatt ökat behov i framtiden
att handlägga ärenden och bedriva tillsyn inom områdena
förskolor och skolor, enskilda avlopp, strandskydd, tobak
och alkohol.

• Livsmedelsverket gör en översyn av riskklassningsmodell
för livsmedelskontroll. Kommer att införas till 2020.

• SKL har tagit fram en ny modell för beräkning av taxa, en
behovsanpassad taxa. Avdelningen kommer troligen före-
slå nämnden att taxan inför 2020 beräknas och utformas
enligt den nya modellen.

Plan- och byggavdelningen
Plan- och byggavdelningen består av tre verksamheter, plan-, 
bygg- samt kart-, mät- och GIS-verksamheten med uppdrag 
att bereda och ta fram underlag för detaljplaner, bistå interna 
och externa kunder med kartmaterial samt att hantera tillsyn 
och prövning enligt plan- och bygglagen (PBL).

Avdelningens uppdrag följer av lagstiftning, nämndens 
reglemente samt de mål som nämnden antagit för 
verksamheten. En stor del av avdelningens arbete utgörs av 
myndighetsutövning som styrs av PBL samt annan tillämplig 
speciallagstiftning.

Planverksamheten utför all handläggning av detaljplaner samt 
hanterar förhandsbesked och upprättar miljöbedömningar 
för detalj- och översiktsplaner. Avdelningen deltar vidare i 
kommunstyrelsens arbete med översiktsplanering.

Byggverksamheten hanterar kommunens arbete med 
handläggning av bygglov, tekniskt samråd samt tillsyn i 
enlighet med plan- och bygglagen. Verksamheten bistår 
även kommuninvånare och övriga kunder med service och 
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Planverksamhet ska prioriteras utifrån gällande 
bostadsförsörjningsplan, kommunstyrelse samt miljö- och 
byggnämndens direktiv.

Plan för åren 2020-2022
Mycket av avdelningens verksamhet är beroende av ett 
externt intresse av att exploatera och bygga.

Utöver exploateringsintressen har kommunen ett ansvar att 
se över gamla detaljplaner, något som kommunen inte haft 
utrymme att göra på många år. Här finns ett uppdämt behov 
och ett arbete behöver påbörjas. Detta är dock ett arbete 
som behöver finansieras med kommunala medel då det inte 
finns en extern exploatör och kanske inte ger så många nya 
byggrätter. 

Under flertalet år har flera förändringar gjorts i plan- 
och bygglagen i syfte att underlätta för den sökande. 
Lagändringarna har i många avseende inneburit utökat jobb 
för kommunen och i väntan på rättspraxis finns en osäkerhet 
i tolkningen av lagändringarna. Det troliga är att denna typ 
av lagförändringar kommer att fortsätta och på det sättet 
fortsätta att ställa krav på den kommunala organisationen att 
ständigt göra justeringar i sitt arbetssätt för att möta dessa.

Under perioden bör ett större arbete göras med PBL-taxan 
som vi jobbar utifrån och eventuellt bör en övergång göras till 
den nya taxa som SKL tagit fram.

Inom kart- och GIS-området pågår en ständig utveckling av 
instrument och mjukvara. Strömstad är känt för att ligga 
i framkant och hålla en mycket hög kvalitet i sitt arbete. 
Detta vill vi fortsätta med. Teknikutvecklingen gör att vi 
kan börja jobba med till exempel massberäkningar inför 
exploateringar och vi kan jobba med 3D-modeller för att 
lättare kommunicera förslag med våra medborgare. 

Räddningstjänsten
Räddningstjänstens ansvarsområden omfattar det operativa 
och förebyggande arbetet i organisationen. I det operativa 
arbetet ingår att vara akut skadeavhjälpande med en, 
utifrån aktuell riskbild, tillräckligt stor beredskapsstyrka. 
Utmaningen för den operativa delen i Räddningstjänsten 
i framtiden ligger i att kunna rekrytera personal som är 
villiga att utbilda sig och bli deltidsbrandmän, samt att 
kunna upprätthålla kompetensen och kvalitetssäkra det 
operativa arbetet. Det förebyggande arbetet är i första hand 
att utföra tillsyn på verksamheter gällande brandskydd och 
utrymningssäkerhet och att utfärda tillstånd för att bedriva 
verksamhet som omfattas av lagen om brandfarlig och 
explosiv vara. Räddningstjänsten har också uppdraget att i 
enlighet med kommunens antagna brandskyddspolicy utbilda 
alla kommunens anställda i grundläggande brandskydd 
och hjärt-lungräddning, och att i enlighet med uppdraget i 
lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 (LSO) arbeta med 
råd och information gällande brandskydd till kommunens 
innevånare. Räddningstjänsten utgör också remissinstans  
mot övriga avdelningar inom förvaltning, Länsstyrelsen och 
polismyndigheten.

Verksamheten under år 2019
Räddningstjänsten planerar för att fortsätta hålla utbildningar 
för kommunens anställda motsvarande ca 350 personer/år 
(utbildning och repetition vart tredje år/ anställd).
Det övriga förebyggande arbetet gällande brandskydd är 
högt prioriterat, gällande remisshantering och samverkan 
med övriga avdelningar inom miljö- och byggförvaltningen, 
extern utbildning (exempelvis Heta arbeten-kurser, 
anläggningsskötar-kurser för automatlarm). Arbete med att 
kvalitetssäkra tillsyner enligt LSO och lagen om brandfarlig och 
explosiv vara (LBE) och minska handläggningstiden.  

upplysningar kring tillämpning av plan- och bygglagen.

Kart-, mät- och GIS-verksamheten ansvarar för att bistå 
övriga delar av den kommunala organisationen samt övriga 
kunder med ett fullgott kartmaterial. Avdelningen ansvarar 
för att utveckla och ajourhålla kommunens primärkarta, 
göra utsättningar och lägeskontrollera vid byggnation samt 
utveckla tjänster inom GIS (geografiska informationssystem) 
till övriga delar av den kommunala verksamheten.

Verksamheten under år 2019
Det absolut viktigaste för verksamheten och våra 
kommuninnevånare är att kompetensutveckla och behålla 
personal. Den personal och kompetens som är nödvändig 
för att klara handläggning och myndighetsutövning. 
Verksamheten har under ett flertal år förlorat personal med 
erfarenhet. Under 2018 har verksamheten lyckats återbesätta 
uppkomna vakanser med ny personal. Det är av yttersta vikt 
att behålla och utveckla befintlig kompetens. Kompetens 
behövs i det dagliga arbetet gentemot kund och inte minst 
för att kvalitetssäkra en rättssäker och effektiv handläggning/
myndighetsutövning. 

Utifrån tidigare erfarenheter i samband med nyrekrytering 
finns ett stort behov av egen tillgänglig kompetens för att 
fortsättningsvis säkerställa introduktion och intern utbildning 
av nyanställda.

Under 2019 måste en noggrannare tillsynsplan tas fram där 
en uttalad prioritering finns för vilken typ av tillsynsärenden 
som ska prioriteras högst med de resurser som finns.

Utveckla och anpassa kommunöverskridande samverkan inom 
planväsendet. Hit hör arbetet med start PM, analys i varje ny 
detaljplan samt stöd till KS arbete med översiktsplanering.
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Rekryteringsarbetet för deltidsbrandmän fortsätter, planering 
och arbete med att inrätta en utryckande dagtidsstyrka pågår 
men försvåras hela tiden med planering och arbete runt att 
fylla vakanser i beredskapsstyrkorna. 

Samverkan mellan Sotenäs-Tanum-Strömstads 
räddningstjänster i både förebyggandefrågor och operativ 
planering fortsätter att utvecklas, (vilket sommaren 2018 
visat ett tydligt behov av).  Slutförande av utredning gällande 
gemensam ledningscentral på regional nivå inom Fyrbodal.

Arbete med att ta fram ett nytt Handlingsprogram. 

Plan för åren 2020-2022

• Arbete med att lösa personalrekryteringen på deltid kom-
mer att fortsätta och kommer att vara långsiktigt.

• Arbete med  fördjupad samverkan med STS, (Räddnings-
tjänsterna i Strömstad – Tanum – Sotenäs) fortsätter såväl
inom det operativa som förebyggande området. Samver-
kan med övriga räddningstjänsterna i Fyrbodals-området
fördjupas.

• Planeringsarbete runt väderrelaterade händelser, bl.a stora
skogsbränder på både lokal, regional och nationell nivå.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter (+)
Avgifter 13,0 14,6 15,2

Bidrag 0,8 0,5 0,5

Övriga intäkter 1,2 0,7 0,7

Summa Intäkter 15,0 15,8 16,4

Kostnader (-)
Personalkostnader -33,5 -37,7 -36,1

Hyreskostnader -2,3 -2,4 -4,8

Övriga driftkostnader -5,0 -5,1 -4,7

Kapitalkostnader -1,9 -2,6 -2,6

Summa kostnader -42,7 -47,7 -48,2

Utfall -27,7 -31,9 -31,7
Budgetram -29,4 -31,9 -31,7
Avvikelse 1,7 0,0 0,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan
2022

MILJÖ- OCH BYGG-
NÄMNDEN
Skärsläckare 1,9 0,0 0,0 0,0

Räddningsbåt med släp 0,0 0,5 0,0 0,0

Bullermätare 0,1 0,0 0,0 0,0

Bogserbar motorspruta 0,0 0,4 0,0 0,0

4-hjuling, enhet 0,0 0,4 0,0 0,0

Ledningsenhet 0,0 1,0 0,0 0,0

Service/Materielfordon 0,0 1,6 0,0 0,0

Brand/räddningsenhet 0,0 0,0 4,7 0,0

Reinvestering EU-
mopeder

0,0 0,0 0,1 0,0

Brandtankenhet 0,0 0,0 0,0 4,7

TOTALT: 2,0 3,8 4,8 4,7
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TEKNISKA NÄMNDEN
Ordförande: Åsa Torstensson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter (+)
Avgifter 40,1 38,5 41,3

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Övriga intäkter 15,1 13,6 13,6

Summa Intäkter 55,2 52,1 54,9

Kostnader (-)
Personalkostnader -18,5 -18,5 -18,3

Hyreskostnader -1,6 -1,8 -1,9

Övriga driftkostnader -34,3 -35,4 -33,8

Kapitalkostnader -11,6 -12,1 -19,0

Summa kostnader -66,0 -67,8 -73,0

Utfall -10,8 -15,8 -18,1
Budgetram -15,4 -15,8 -18,1
Avvikelse 4,6 0,0 0,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan
2022

TEKNISKA NÄMNDEN
Centrumplan 1,0 0,0 0,0 0,0

Tillgänglighetsanpassning 0,1 0,1 0,1 0,1

Belysning, stolpar 0,6 0,6 0,6 0,6

Belysning GC Drivnäs/
Hålkedalen

0,0 0,6 0,0 0,0

Strömsdalen 0,0 0,0 0,2 0,2

Bullerplank Tången 0,5 0,0 0,0 0,0

Reinvestering lekplatser 0,3 0,3 0,0 0,0

G:a Hällestrandsvägen 0,0 0,0 0,0 0,0

Utbyte traktor 2, Näsinge/
skog

0,0 1,0 0,0 0,0

Utbyte traktor 3 liten 0,0 1,0 0,0 0,0

Utbyte sopmaskin 0,7 0,0 0,0 0,0

Utveckling gästhamn 0,1 0,1 0,1 0,1
Utbyte av bryggor 0,5 0,5 0,5 0,5

Strandpromenaden 0,5 0,5 1,0 1,0

Reinvestering kajanläggning 0,0 3,0 3,0 3,0

Färjeläget 37,5 0,0 0,0 0,0

Silverpilskajen 1,0 0,0 0,0 0,0

TOTALT: 42,8 7,7 5,5 5,5

Inom skattefinansierad verksamhet ansvarar Tekniska nämnden för skogs- och jordbruksfastigheter, 
arrenden, gator, vägar, parkeringsplatser, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, parker, lekplatser, badplatser och 
fritidsanläggningar, flygplansverksamhet, offentlig belysning, linfärjerederier, hamnverksamhet för färjetrafik, 
småbåtshamnar, gästhamnar. 

Översiktlig verksamhetsplan för 2019 
och kortfattad plan för 2020-2022

Teknisk nämnd och förvaltning
Tekniska förvaltningen tillhanda håller stöd och service och 
samordnar samtliga avdelningar inom  förvaltningen. Stöd 
och service inom ekonomi, utveckling, uppföljning, analyser, 
policyfrågor, diarierhantering samt generell administration. 
Dessutom sköts drift och administration av förvaltningens 
fastigheter, Myrens mekaniska samt ridklubben Lunden. 

Inom Tekniska nämnd och förvaltning ingår även EkoPark 
Strömstad kommunens mötesplats för natur- och 
miljöintresserade. Består av Ekohuset med en interaktiv 
utställning, en vacker naturstig, återvinningscentralen och det 
centrala avloppsreningsverket. 

Verksamheten under år 2019
Under 2018 har det pågått en genomlysning av Tekniska 
förvaltningens hela organisation. Det finns behov för 
förvaltningen av att förtydliga uppdrag och ansvarsfördelning, 
att effektivisera den interna styrningen, det interna och 
externa samarbetet, och att förbättra den administrativa 
hanteringen som myndighetsutövningen medför. 

Förvaltningschefen har även efterlyst en mer sammanhållen 
och självspelande organisation för att framöver i större 
utsträckning kunna ägna sig åt strategiskt arbete. 

I uppdraget ingår att ta fram förslag på organisation 
med tillhörande ansvars- och uppdragsbeskrivning 
för verksamheterna. Dessutom ska det tas fram en 
befattningsplan och därtill hörande befattningsbeskrivningar. 
Översynen inkluderar även kartläggning av framtida 
kompetensbehov och förslag på lösning av vakanser. Därtill 
ska det även tas fram en form av ledningssystem med 
tillhörande styrdokument. I budgeten för 2019 har detta 
inte tagits i beaktan. Det är svårt att nu veta vad eventuella 
ekonomiska konsekvenser kan bli. 

Under 2019 fortsätter arbetet med att anpassa och bygga 
om lokalerna på Mekanikern för att anpassa dessa till de 
verksamheter som idag inryms på TP, såsom förråd, biltvätt, 
garage samt verkstad. Arbete sker  tillsammans med 
Strömstads lokaler. 

2019 kommer förvaltningens fastighetsverksamhet 
även att administrera och sköta den nya byggnaden för 
Kustbevakningen. Översyn av drift och ansvar för lokalerna 
som Ridklubben nyttjar pågår och en förhoppning är att det 
ska bli beslut om detta under 2019.

Skattefinansierad verksamhet
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För EkoParken fortsätter arbetet med att arrangera 
föreläsningar och vandringar på naturstigen på teman inom 
miljö och natur för barn och skolelever. 

Plan för åren 2020-2022

• Fortsättningsvis tillämpa nödvändiga förändringar och ge
förvaltningen rätt förutsättningar för en fungerande vardag
och så effektivt som möjligt tillgodose verksamheternas
och medborgarnas behov.

Gator, vägar, parkeringsplatser, 
badplatser, tätortsnära skogar samt 
Näsinge flygplats
Verksamheten verkar för en bra infrastruktur med 
bra teknisk försörjning som underlättar och förbättrar 
kommunikationerna inom samt till och från kommunen. 
Här finns även parkeringsverksamheten som omfattar 
parkeringsövervakning i centrum, parkeringsbuss, underhåll 
av parkeringsplatser och parkeringsautomater. 

I ansvaret ingår även skötsel av gatubelysning, löpande 
underhåll av gator och vägar samt snöröjning på kommunens 
gator och vägar. 

Dessutom sköts drift och underhålla av kommunens två 
linfärjor. En över Kostersundet och en över Bojarkilen. 

I verksamheten ingår även skötsel av kommunens badplatser 
och tätortsnära skogar. 

Verksamheten under år 2019
Arbetet med centrumplanen kommer att avslutas i sin 
nuvarande form. Arbetet med att skapa en trivsammare och 
trafiksäkrare stad och centrum för gående och cyklister till 
stöd för handel, besöksnäring och kommunmedlemmarna 
kommer att fortsätta efter dialog med berörda parter.

I arbetet ingår bland annat tryggare cykelstråk genom 
centrum samt förädling av kommunens  allmänna 
mötesplatser.

Under 2019 kommer större trafikleder kräva 
underhållsbeläggning, såsom Oslovägen. 
Parkeringsöversynen kommer att fortsätta under 2019 för att 
kunna planera för framtiden. Syftet med översynen beror på 
att det är en del i Bostadsförsörjningsplanen. Det är också för 
att få ett optimalt användande av befintliga parkeringsplatser 
och även hitta fler parkeringsalternativ. Detta kan innebära 
taxeförändringar kommande år. 

Under 2019 kommer arbetet med trygghetsvandringar 
kring skolmiljöer att fortsätta som görs i samarbete med 
folkhälsostrateg. 

Projektet med ”gratistimme” för parkering i centrum under 
perioden 1/10-31/3 fortsätter även 2019. Under lågsäsong 
påbörjas taxa timme två.

Plan för åren 2020-2022

• Fortsätta arbete med trygghetsvandringar.

• Fortsätta arbeta med energieffektiviseringar av kommu-
nens belysning.

Allmän platsmark
Drift, underhåll och skötsel av parker, lekplatser, grönytor, 
planteringar, trottoarer och torg. Här ingår även möjligheten 
för näringsidkare att bedriva sin verksamhet på offentlig 
plats. 

Verksamheten under år 2019
Underhåll av parker och grönområden pågår enligt 
underhållsplan som även innebär attraktiva miljöer 
och besöksmål. Verksamheten bedrivs via upphandlad 
entreprenad i samverkan med våra kommunala bolag.

Arbete kommer fortsätta med att utveckla förutsättningar för 
ett levande torg som ett led i centrumplanen.

Plan för åren 2020-2022

• Fortsatt utveckling med anpassning till planeringen för
centrumplanen.

Sidoordnad verksamhet
Inom sidoordnad verksamhet hanteras förvaltningens 
GS-personal som tillhandahåller tjänster internt inom hela 
förvaltningen. 

Här ingår även kommunens bilpool som tillhanda 
håller fordon till uthyrning för hela kommunen. 
Fordonsadministration och skötsel av samtliga fordon för tvätt 
och övrigt underhåll sker inom samma verksamhet.

Verksamheten under år 2019
Arbetet kommer under 2019 att fortsätta med att 
succesivt byta ut kommunens fordonspark inklusive 
entreprenadmaskiner till fossilfritt drivmedel. 

Plan för åren 2020-2022

• Fortsatt arbete mot kommunens övergripande mål ”Fossi-
loberoende 2030”.

Service & Inköp (Förrådsverksamhet)
Verksamheten bedrivs gemensamt för alla kommunens 
verksamheter. Distribution av inkommande och avgående 
post samt varudistribution till cirka 30 verksamheter. Handhar 
kommunens materialförråd för VA-verksamheten, handhar 
bassortiment av vissa förbrukningsvaror till exempel toalett-
och hushållspapper, plasthandskar, städkemikalier med 
mera. Sköter även samordning för drift och underhåll av 
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kommunens maskin och arbetsfordonspark.

Verksamheten under år 2019
Fortsätta arbete med utredning och plan för flytt av 
verksamheten till lokalerna på Mekanikern, Prästängen. 

Fortsätta hålla hög service kring stöd och service för 
beställningar åt kommunens samtliga verksamheter. 
Anpassningar sker löpande utifrån verksamheternas önskemål 
och behov. 

Plan för åren 2020-2022

• Förhoppningsvis flytt av verksamheten till lokalerna på
Mekanikern, Prästängen.

• Fortsätta arbetet med att säkra rutiner för ett effektivt
arbete med beställningar, avtalstrohet för verksamheter-
nas behov.

Allmän markreserv
Samordnar och ajourhåller jakträtts- och arrendeavtal, 
markfrågor, försäljning av bostads- och industritomter samt 
övrig förvaltning av kommunens markinnehav. 

Förvaltning av kommunens skogsinnehav som innefattar, 
slutavverkning, gallring, plantering och röjning.

Verksamheten under år 2019
Översyn av befintliga arrenden pågår fortlöpande. 

Industrimark finns till tillgängligt för försäljning på Bastekärr 
(30 000kvm).

Kommunen har i dagsläget en bostadstomt till försäljning 
utmed Monelidsvägen samt två bostadstomter i Källviken. 
Planläggning pågår för fler bostäder på kommunal mark bland 

annat Korsnäs och Canning.

Underhåll av kommunens skogar efterlevs efter antagen 
skogsplan. Avverkningar, gallring, röjning med mera görs på 
entreprenad. 

Plan för åren 2020-2022

• Fortsatt följa antagen grön skogsplan.

• Planläggning för fler bostäder pågår.

Allmän renhållning 
Inom verksamheten ingår städning av allmänna platser, 
gästhamnar och allmänna toaletter. Tillsyn sker sju dagar 
i veckan under sommarperioden. Resten av säsongen 
sker tillsyn fem dagar i veckan. Sommarpatrullen har sin 
arbetsledning via den arbetsledare som har beredskap. 

Verksamheten under år 2019
Fortlöpande underhålla befintliga toaletter och se över 
behovet av nya anläggningar. Uppdatera placeringar av 
soptunnor och sopstationer i takt med att tätorterna växer 
och nya områden skapas. 

Öka samverkan med hamnverksamheten avseende hantering 
av avfall i gästhamnen. Se över och möjliggöra sopsortering i 
samtliga småbåtshamnar. 

Se över andra alternativ att hantera städning av allmänna 
platser och allmänna toaletter i form av extern entreprenör 
eller på annat sätt samverka inom kommunen. Detta på grund 
av problematik att rekrytera personal under kort hög intensiv 
period med upp emot 60 000 dagsbesökare i kommunen. 

Plan för åren 2020-2022

• Fortsatt underhåll och utveckling av renhållningen i tätor-
terna för att upprätthålla en ren miljö för våra kommunin-

vånare och alla kommunens besökande. 

Hamnverksamhet
Verksamheten omfattar drift och underhåll av bryggor, 
kajer, pirer, fyr-och utprickningar samt utveckling av 
kommunens samtliga hamnar och handhavande av 
kommunens gästhamnar. Färjeläget på Torskholmen med 
biluppställningsplats, ramp, och avfendring trafikeras av två 
rederier. Avdelningschefen är Port Facility Officer (PFSO) vilket 
innebär ansvar för att hamnområden med trafik på utlandet 
uppfyller gällande bestämmelser avseende hamnskydd.

Kontinuerliga besiktningar av kajer och bryggor utförs för att 
kunna vidta nödvändiga underhållsåtgärder i god tid så att 
olyckor och driftstörningar kan undvikas.

Kommunen är ansvarig för att ta hand om allt 
fartygsgenererat avfall från fartyg som trafikerar hamnarna.

Verksamheten under år 2019
Arbetet fortsätter med att anpassa och bygga om färjeläget 
till Color Lines nya färja som sätts i drift 2019, vilket medför 
större investeringar.   

I småbåtshamnarna ersätts fortlöpande kommunens äldsta 
bryggor med nya mer tillgänglighetsanpassade bryggor. 
Kommer att fortsätta öka användandet av mer miljövänliga 
material. 

Fortsätta arbete med att utveckla Strandpromenaden. 

Plan för åren 2020-2022

• Fortsatta reinvesteringar i färjeläget på grund av ökat
slitage i och med rederiernas större fartyg.

• Utbyte av kommunens äldsta bryggor och utveckling av
gästhamnen pågår fortlöpande.

• Fortsätta utveckla Strandpromenaden.
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TEKNISKA NÄMNDEN
Ordförande: Åsa Torstensson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter (+) 94,2 95,6 94,9

Summa Intäkter 94,2 95,6 94,9

Kostnader (-)
Personalkostnader -21,3 -25,2 -26,0

Övriga driftkostnader -45,1 -39,5 -42,1

Kapitalkostnader -17,3 -20,2 -22,7

Summa kostnader -83,7 -84,9 -90,7

Utfall 10,5 10,7 4,2
Budgetram 0,0 0,0 0,0
Överföring till resultatfond 10,5 10,7 4,2

Vatten-och avloppsverksamheten
Verksamhetens uppgift är att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen samt att rena avloppsvattnet på ett 
miljöriktigt sätt. Verksamheten bedrivs med fokus på säkra 
processer, miljö och ekonomi. 

VA-verksamheten består av 158 stycken anläggningar varav 
fem vattenverk, fem avloppsverk, 118 stycken avlopps-
pumpstationer samt cirka 50 mil (44 mil vatten, avlopp och 6 
mil dagvatten) ledningsnät. Antalet anslutna fastigheter: cirka 
4 000 stycken. 

VA-försörjningsplanen 2016-2050 är en plan som beskriver 
vad kommunen har framför sig att planera så att hela VA-
systemet ska fungera i framtiden. Därefter kan det bestämmas 
vilka investeringar som skall göras och i vilken ordning dessa 
skall genomföras vilket är svårt bedöma under 10 års sikt. 

För 2019 uppgår investeringarna för verksamheten till 43,8 
mnkr. Planåren 2020-2022 uppgår investeringsbehovet 
till totalt 178 mnkr. Beräkningen ingår i underlaget för 
brukningsavgifterna. Det stora investeringsbehovet som finns 
påverkar driften till stor del.

Förslag inom VA-verksamheten är att brukningstaxan inte 
justeras för 2019.  

Avfallsverksamheten
Verksamheterna ansvarar för insamling av hushållssopor hos 
kommunens 10 150 abonnenter. Kommunen är uppdelad i 
sex olika sopdistrikt, fyra på fastlandet, ett på Koster och ett 
distrikt på övriga större öar. Alla distrikt förutom ö-distriktet 
körs i egen regi. Fem sopbilar används för insamlingen och 
en äldre reservbil finns att tillgå. En entreprenör sköter 
insamlingen med hjälp av båt på det mindre ö-distriktet som 
består av Ramsö, Styrsö, Syd-Långö och delar av Öddö. Totalt 
insamlas cirka 3 700 ton hushållssopor in från distrikten varje 
år. 

I kommunen finns två återvinningscentraler: Österröds ÅVC 
i Strömstad samt en mobil återvinningscentral. Den mobila 
ÅVC:n besöker Sydkoster och Nordkoster sammanlagt åtta 
lördagar varje år. På ÅVC Koster har hushåll möjligheten 
att lämna grovavfall och farligt avfall. På Österröds ÅVC har 
företag och hushåll möjligheten att lämna avfall som ingår i 
producentansvaret, farligt avfall och grovavfall. 

Under 2019 kommer förberedelser för matavfallsinsamling att 
startas upp som innefattar upphandling av insamlingssystem, 
destruktion och transport. Även omstrukturering av 
renhållningstaxa kommer att ske för anpassning till 
matavfallsinsamlingen. Under 2019 kommer uppförande av 
ny sorteringshall på Österröd som är ett led i hanteringen av 
matavfallsavfallet. 

Taxefinansierad verksamhet

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan
2022

TEKNISKA NÄMNDEN, VA
Avloppspumpstationer/tryckstegringar 4,0 4,0 4,0 4,0
Reinvesteringar VA-ledningar 2,0 2,0 2,0 2,0
Utbyggnad Österröd 31,0 0,0 0,0 0,0
Avloppslednigar till och från Österröd 0,0 43,0 0,0 0,0
Avloppspumpstationer Öddö/Bojar/
Skeppsbron

0,0 7,5 0,0 0,0

Vattentorn Strömstad 0,0 5,0 75,0 0,0
Näsinge ARV 0,0 0,0 7,0 0,0
MBA-analys åtgärder VV 1,0 0,0 0,0 0,0
Beredskapsförråd VV 3,3 0,0 0,0 0,0
Koster VV 2,5 2,5 0,0 0,0
Framtida troliga investeringar 0,0 0,0 0,0 20,0
TOTALT: 43,8 64,0 88,0 26,0

Investeringar
Mnkr

Budget 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan
2022

TEKNISKA NÄMNDEN , Avfall
Containers och behållare 0,2 0,2 0,2 0,2
Utbyte sopbil D90 0,0 2,0 0,0 0,0
Om/nybyggnad sorteringshall ÅVC 25,0 0,0 0,0 0,0
Personalbyggnad Långegärde ÅVC 0,0 2,8 0,0 0,0
Utbygg./iordningställande ÅVC damm 2 0,0 0,0 3,0 0,0
Hjulastare ÅVC 0,0 1,5 0,0 0,0
Behållare/utrustning 
matavfallsinsamling

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

TOTALT: 26,2 8,0 4,7 0,2

Totalt TAX 70,0 72,0 92,7 26,2
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För 2019 uppgår investeringarna för verksamheten till 26,2 
mnkr. Planåren 2020-2022 uppgår investeringsbehovet till 
totalt 12,9 mnkr. Den stora investeringen för 2019 avser den 
nya sorteringshallen på Österröd. 

Förslag inom avfallsverksamheten är att taxan inte justeras för 
2019.  

Fjärrvärmeverksamheten
Verksamhetens uppgift är att säkerställa fjärrvärme till 
anslutna kunder på Tången. Fjärrvärmesystemet består 
av en fjärrvärmepanna och värmerör som går in till 
fastighetsägarna. Anläggningen har varit i drift i 14 år. 
Driftövervakning samt avläsning av mätare sker digitalt. 

Silon för pellets rymmer 50 ton, vilket motsvara 2-3 dagars 
eldning under kalla perioder. Verksamheten har idag ingen 
möjlighet att lagra pellets, vilket medför en viss sårbarhet i 
leveranser.  

Under fjärrvärmeverkets hela livslängd har det inte utförts 
något större driftsunderhåll. Detta kan komma att medföra 
framtida underhåll och utbyten för anläggningen.  

Förslag inom fjärrvärmeverksamheten är att taxan inte 
justeras för 2019.  
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Övergripande principer för verksamhets- 
och ekonomistyrning
Mål & Budget är kommunens viktigaste styrdokument. Härigenom styr kommunfullmäktige den kommunala verksamheten. Mål & 
Budget är länken mellan kommunens vision, långsiktiga mål och det dagliga arbetet ute i verksamheterna. 

Styrmodell – mål- och kvalitetsstyrning
Strömstads kommuns styrmodell bygger på en särskiljning 
mellan målstyrning och kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa 
två typer av styrning möjliggör för den politiska ledningen att 
fokusera kommunens resurser i större förändringsprojekt, 
samtidigt som även den löpande verksamheten synliggörs och 
följs upp.

Målstyrningen utgörs av politiska viljeriktningar för utveckling 
av verksamheten. Målstyrningen tar sin utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges vision som är indelad i fokusområden 
och nedbruten till långsiktiga mål vilka pekar ut i vilken 
riktning kommunen ska utvecklas. Till de långsiktiga målen 
antar sedan nämnderna nämndmål som ska bidra till att 
uppfylla fullmäktiges mål och vision. Uppföljning av att 
kommunens verksamhet bedrivs i enlighet målen sker genom 
att framtagna styrtal och beslutade aktiviteter kontinuerligt 
följs och analyseras. En samlad uppföljning av samtliga 
mål sker i samband med delårsbokslut per augusti och i 
årsredovisningen.

Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder 
och förvaltning att verksamheten utförs med god kvalitet 
och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. 
Kvalitetsstyrningen utgår från de uppdrag som nämnderna 

har tilldelats av kommunfullmäktige samt den lagstiftning 
som styr verksamheten.  I kvalitetsstyrningen kontrolleras 
exempelvis att det finns tillämpliga och verksamhetsnära 
rutiner som stöd till medarbetarna samt att dessa efterlevs i 
vardagen. En del i kvalitetsstyrningen är även att löpande ta 
emot och behandla synpunkter från invånare och kunder. Då 
kvalitetsstyrningen är en integrerad del i verksamheternas 
dagliga arbete sker uppföljning kontinuerligt. Rapportering 
till kommunens förtroendevalda sker bland annat i samband 

med delårsbokslut och årsredovisning då uppföljning av den 
interna kontrollen presenteras.

Kommunfullmäktigemålen och nämndmålen ska vara mätbara 
och uppföljningsbara. Samtliga mål ska vara av betydelse 
för god ekonomisk hushållning och de ska balanseras mot 
varandra och över tiden enligt följande: 

• Den kommunala verksamheten ska bedrivas inom beslu-
tade ekonomiska ramar. Kommunens verksamhetsidé är
vägledande för utveckling och inriktning av verksamheten.

• Dagens behov ska balanseras mot framtida behov, vilket
fordrar ett hållbarhetstänk, så att inte resurserna förbrukas
för kommande generationer.

Målkedjan – från vision till verksamhet
Vision 2030 – Kommunfullmäktiges  vision för kommunen 
utgör grunden för målstyrningen. Visionen beskriver ett 
önskat framtida tillstånd för Strömstads kommun. Visionen 
består av framtidsbilder inom sex fokusområden: Barn och 
utbildning, Stöd och omsorg, Uppleva och göra, Bygga, bo, 
miljö, Trafik och infrastruktur samt Näringsliv och arbete.

Långsiktiga mål – Till visionens sex fokusområden har 
fullmäktige knutit tolv långsiktiga mål (två per fokusområde). 
Fullmäktige har även knutit två övergripande mål direkt till 

Figur 1: Illustration av kommunens styrmodell
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visionen. Genom de långsiktiga och övergripande målen 
bryter fullmäktige ned visionen i konkreta inriktningar för 
hur kommunen ska utvecklas. Fullmäktiges långsiktiga och 
övergripande mål utvärderas årligen och kan komma att 
förändras under visionsperioden. 

Nämndmål – Genom att årligen anta nämndmål för sin 
verksamhet tydliggör nämnderna hur de ska bidra till 
att fullmäktiges mål uppfylls. Det är därför viktigt att 
nämndmålen har en tydlig koppling något av de övergripande 
eller långsiktiga målen. Nämndmålen beskriver önskade 
effekter av nämndernas verksamhet och ska avse områden 
som nämnden och dess förvaltning på egen hand eller i 
samarbete med andra nämnder kan påverka. 

Aktiviteter – Förvaltningarna tydliggör konkret hur 
nämndmålen ska uppnås genom att årligen anta aktiviteter 
som genomförs i verksamheterna. De aktiviteter som anges 
inom ramen för målstyrningen ska på ett tydligt sätt vara ett 
urval av metoder som verkar i målens riktning snarare än en 
samling av alla aktiviteter som sker i verksamheterna. 

Styrtal – Till fullmäktiges övergripande och långsiktiga mål 
samt nämndmålen kan och bör styrtal knytas. Styrtalen 
är verktyg i arbetet med att följa upp och utvärdera 
måluppfyllelse. Hur många styrtal som behövs varierar mellan 
målen. För varje styrtal bör målnivåer på såväl lång som kort 
(delmål) sikt anges. 

Mål- & Budgetprocessen 
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål styr 
utrymmet för resurstilldelning. I början av april meddelar 

budgetberedningen inledande budgetdirektiv med 
planeringsförutsättningar. Nämnder och förvaltningar 
arbetar med mål- och budget parallellt med bokslutsanalys 
och delårsuppföljning under våren. I slutet av maj möts 
budgetberedning, nämndpresidier och förvaltningsledningar 
i gemensam budgetdialog. Nämnderna tar sedan fram 
budgetskrivelser, för inlämning i mitten av september. Dessa 
ska innehålla behovsanalys utifrån nuläge och bedömda 
förändringar kommande år, vad gäller verksamhet, ekonomi 
och medarbetare. Förslag till nämndmål ska ingå, liksom 
översiktlig verksamhetsplan. Pågående och planerad 
verksamhets- och kvalitetsutveckling ska redovisas, med fokus 
på invånarnas behov och kommunens roll som en aktiv aktör i 
samhällsutvecklingen.

I slutet av september möts budgetberedningen och 
respektive nämnd i samråd, utifrån nämndernas 
budgetskrivelser. Därefter beslutar kommunstyrelsens 
arbetsutskott/budgetberedningen om preliminära driftsramar. 
Kommunstyrelsen upprättar därefter förslag till beslut 
om skattesats samt budget och slutliga nämndsanslag till 
löpande drift samt investeringsverksamhet. Kommunstyrelsen 
behandlar ärendet i oktober/november och slutligen 
så fastställer fullmäktige kommunens budget i slutet av 
november.

Rapportering
Kommunfullmäktiges långsiktiga mål med tillhörande 
nämndmål och aktiviteter följs upp i delårsbokslut augusti och 
i årsredovisningen. Resultat- och balansbudget, tillsammans 
med nämndsanslagen, på översiktlig verksamhetsnivå, 
följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige i 
delårsbokslut mars och augusti samt i årsredovisningen. 

Delårsrapporteringen omfattar ekonomiskt periodutfall och 
prognos för helårsutfall. 

Nämnderna ansvarar för att uppföljning, analys och 
rapportering sker enligt kommunstyrelsens direktiv. 
Verksamhetsresultatet ska analyseras ihop med det 
ekonomiska resultatet. Vid eventuell negativ avvikelse mot 
budget ska åtgärder omedelbart vidtas för att komma i 
ekonomisk balans och kommunstyrelsen ska informeras.

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen 8 kap § 1 ska kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning. Begreppet har både ett finansiellt 
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 
innebär bland annat att varje generation själv måste bära 
kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra 
ord, ingen generation ska behöva betala för det som en 
tidigare generation förbrukat. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 
avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa 
det krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga 
och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger 
information om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll 
och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens 
prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål. Planering 
och uppföljning av kommunfullmäktiges långsiktiga mål 
med tillhörande nämndmål och styrtal tillsammans med 
uppföljning av verksamhetens löpande kvalitet (intern 
kontroll) ska säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett 
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verksamhetsperspektiv.
Kommunstyrelsen ska i delårsbokslut augusti och i 
årsredovisningen redovisa en samlad bedömning av 
om kommunen har en god ekonomisk hushållning i sin 
ekonomi och verksamhet. I denna bedömning ska såväl 
det finansiella perspektivet som verksamhetsperspektivet 
beaktas. I bedömning av måluppfyllelse avseende 
verksamhetsperspektivet bör hänsyn tas till antalet uppfyllda 
mål, målens skilda vikt samt resultatet av genomförd 
internkontrolluppföljning. Huvudregeln ska vara att minst en 
majoritet av nämndernas och fullmäktiges mål uppnås, färre 
än 25 % av målen inte uppnås och att inga allvarliga brister 
konstateras i den interna kontrollen. 

Hållbarhet
Agenda 2030 är en utvecklingsagenda som består av 17 
globala mål och en mängd delmål antagna av FN. I agendan 
betonas att de tre olika perspektiven social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende 
av varandra. 

Enligt Strömstads kommuns värdegrund ska barnets 
perspektiv och folkhälsoperspektivet beaktas. 
Strömstads kommuns folkhälsoarbete utgår bland annat 
från det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation. Enligt barnkonventionen har alla barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma 
till tals. Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla 
åtgärder som rör barn.

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, där 

hänsyn tas till både nivå och fördelning av hälsa. En god 
folkhälsa handlar inte bara om hälsa på så hög nivå som 
möjligt utan även om hur hälsan är fördelad. Kommunen 
har ett övergripande ansvar för när det gäller att skapa goda 
levnadsförhållanden för invånarna.

I kommunens folkhälsoplan är de prioriterade målområdena 
2019-2022 psykisk hälsa, fullföljda studier, trygga och goda 
uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande, goda levnadsvanor 
med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande 
arbete. Inom varje målområde ligger fokus på främjande 
och förebyggande folkhälsoarbete. Utifrån dessa områden 
är det var nämnds ansvar att ta fram egna folkhälsomål 
kopplat till folkhälsoplanen. I varje tjänsteskrivelse ska även 
en konsekvensbeskrivning göras utifrån folkhälsoperspektiv 
och barnrättsperspektiv. Folkhälsoplanen följs upp varje år 
som en del i den hållbarhetsredovisning som presenteras i 
årsredovisningen. 

Enligt kommunfullmäktiges långsiktiga mål ska Strömstad 
2030 vara en fossiloberoende kommun. En strategi har 
tagits fram för att nå målet som fokuserar på fyra områden: 
transporter, klimatsmart och hälsosam mat, sunda och 
klimatsmarta bostäder och lokaler och förnybara och 
resurseffektiva varor och tjänster. I varje tjänsteskrivelse ska 
även miljöperspektivet belysas. 
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Arvodesbilaga 2019

Reglerna för arvoden till förtroendevalda hör samman med paragraferna i styrdokumentet.

För årsarvode § 7, begränsat årsarvode § 8 och arvoden för sammanträden m.m. 

§ 9 gäller särskilda beräkningsgrunder grundade på riksdagsledamöters arvode som för 2019 är 66 900:- 

För ersättningar enligt §§ 12-14 är det prisbasbeloppet som ligger till grund för beräkning. 

2019 är riksdagsledamöternas arvode: 66 900 (År 2018, 65 400 :-)

2019 är prisbasbeloppet:  46 500 (År 2018, 45 500 :-)

§ 3 Förlorad arbetsinkomst

I 2019 2018

Verifierat belopp

maximerat belopp/dygn 2 000 2 420    

maximerat/timma 275 275

II

Schablonberäknat belopp:

Minsta ersättning/timma 140 140

fr o m 2016 (då intyg om högre belopp ej lämnats)

Maximal ersättning /dygn 2 200 2 420

Maximal ersättning /timma 260 275

§ 4 Förlorad pensionsförmån

ersätts genom schablonersättning = 4,5 % av inkomstförlust

§ 5 Förlorad semesterförmån

I                   

Verifierat belopp, maximalt:

semesterersättning per dag    260 206

II 

Schablonberäknat belopp (förlorad arbetsinkomst x 12%)

maximalt:

per dag 206 206

§ 5a Förlorad arbetslöshetsersättning

Verifierat belopp från erkänd arbetslöshetskassa

§ 5a Förlorad föräldrapenning

Verifierat belopp från försäkringskassa



§ 7 Årsarvode Tidsåtgång Procent av Månadsbelopp Månadsbelopp

av heltid riksdagsarvode 2019 2018

Nämnd/uppdrag 66 900 kr

Kommunstyrelsen

Ordförande 100%   90% /månad   60 210 58 860

1:e vice ordförande 50%   40% /månad   26 760 26 160

2:e vice ordförande 25%   20%/månad   13 380 13 080

Ersättare 2:e vice ordförande                 25%   20%/månad    13 380 13 080

     

Barn- och utbildningsnämnden        

Ordförande 50%   33%/månad  22 077 21 582

Omsorgsnämnden

Ordförande 50%   33%/månad   22 077 21 582

Miljö- och byggnämnden   

Ordförande 50%   33%/månad   22 077 21 582

Tekniska nämnden

Ordförande 50%    33 %/månad  22 077 21 582

§ 8 Begränsat årsarvode

Kommunfullmäktige 

Ordförande 12% 9%/månad 6 021 5 886

1:e vice ordförande   4,5%/månad    3 011 2 943

2:e vice ordförande 4,5%/månad 3 011 2 943

Antal mandat i 

kommunfullmäktige

Gruppledare

Till utsedda gruppledare för respektive 1-3 mandat 1%/månad 669

parti, som är företrädda i 4-7 mandat 1,5%/månad 1 004

kommunfullmäktige. 8-   mandat 2%/månad 1 338

Tidsåtgång 

av heltid

Revision

Ordförande 4,5%/månad 3 011 2 943

Ordinarie ledamöter                   3 %/månad     2 007 1 962

Kommunstyrelsen

4:e ledamoten i arbetsutskottet 20% 15%/månad 10 035 9 810

Kultur- och fritidsutskottets ordf. 3%/månad 2 007 5 886

Barn- och utbildningsnämnden

1:e vice ordförande 15%    9%/månad      6 021 5 886

2:e vice ordförande 15%    9%/månad        6 021 5 886

Omsorgsnämnden

1:e vice ordförande 15% 9%/månad 6 021 5 886

2:e vice ordförande 15% 9%/månad 6 021 5 886

Miljö- och byggnämnden

1:e vice ordförande 15% 9%/månad 6 021 5 886

2:e vice ordförande 15% 9%/månad 6 021 5 886

Tekniska nämnden

1:e vice ordförande 15%   9 %/månad 6 021 5 886

2:e vice ordförande 15%   9 %/månad 6 021

Valnämnden

Ordförande*   2%/månad 1 338 1 308

Vice ordförande* 1%/månad 669 654

* arvode utgår för tiden 1/7 året före valår till 31/12 valåret (gäller from 2016)



Tidsåtgång Procent av Månadsbelopp Månadsbelopp

av heltid riksdagsarvode 2019 2018

Nämnd/uppdrag

Överförmyndare 15%     9%/månad        6 021 5 886

Folkhälsorådet    

Ordförande 1,5%/månad 1 004 1 000

Tillsatta beredningar

Ordförande Sammanträdesarvode + dubbelt tjänstgöringsarvode

Övriga ledamöter Sammanträdesarvode + tjänstgöringsarvode

§ 9 Arvode för sammanträden med mera 

upp till 4 timmar 0,825% 552 540

mellan 4 till 6 timmar 1,24% 830

över 6 timmar 1,65% 1 104 1 079

Maximerat sammanträdesarvode per dag 1 104 1 079

Arvode till ej tjänstgörande ersättare i nämnder utgår med samma 

belopp som till tjänstgörande ledamot. 

Kommunfullmäktige vid närvaro 0,825% 552 540

Tjänstgöringsarvode

Utgår i efterhand till tjänstgörande ledamöter vid sammanträden med 

nämnd och styrelse (ej till presidier) 1 % per sammanträde    669 654

Justering av protokoll 0,26 % av bastalet upphöjt till närmsta

femtal kronor.  170 170

Arvode till vigselförrättare för vigsel i eller i anslutning till Stadshuset     150 150

Arvode till vigselförrättare för vigsel utanför Stadshuset                                    300 300

§ 12 Barntillsynskostnader 

Beräknas utifrån prisbasbeloppet 2019 = 46.500 kr  

Maximal ersättning per timma 2,4% delat med 8 (8 tim arbetsdag)                   140 137

Maximal ersättning per dygn 3% 1 395 1 365

§ 13 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk

Maximal ersättning per timma 140 137

Maximal ersättning per dygn 1 395 1 365

§ 14 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader

Maximal ersättning per timma   140 137

Maximal ersättning per dygn 1 395 1 365



Försättsblad till Kommunstyrelsens taxor 

 

Förslag till ändring i taxa 2019 

Uppräkning med 1,5% har gjorts på hyrestaxor i kommunens idrottshallar. 

Taxor för uthyrning av lokaler i kulturhuset Skagerack har justerats. 

Den administrativa avgiften för Västtrafiks 65+ kort har tagits bort. 

Det har även lagts till en avgift för att få information på USB. 

I övrigt har taxorna lämnats oförändrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunstyrelsens taxor 2019 

 

Lotteritaxa (momsbefriad taxa) 

Enligt 53§ Lotterilagen SFS (1994:1000) har kommunfullmäktige att fastställa avgift för tillstånd enligt 

15§ och för registrering enligt 17§. 

Avgift för tillstånd enligt 15§    300 kr 

Avgift för registrering enligt 17§    300 kr 

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

 

Lokalhyrta i Stadshuset inkl moms   Halv dag Hel dag 

Nämndernas rum    300 kr 600 kr 

Kommunstyrelsens sal    400 kr 800 kr 

Kommunfullmäktiges sal    400 kr 800 kr 

Videokonferens    700 kr 1.000 kr

  

Kaffe 

- Kanna      30 kr 

Avgift för borgerlig vigsel i Stadshuset    500 kr 

Avgift för borgerlig vigsel utanför Stadshuset   1.000 kr 

 

Utskrift från skrivare 

Beställningar på mindre än 9 sidor A3 eller mindre   ingen avgift 

Beställningar på 10 sidor i format A3 eller mindre   50 kr 

Varje sida därutöver i format A3 eller mindre   2 kr 

Kopiering till USB     125 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunstyrelsens taxor 2019 

   

Hyrestaxor i kommunens idrottshallar, kr/tim exklusive moms.   

 Taxa A Taxa B 

Lokal kr/tim kr/tim 

Idrottshall:   

Valemyr, Mellegården, Odelsberg, Bojar, Skee, Rossö och Tjärnö skola 61 200 

Enbart omklädesrum 65 106 

Idrottshall Strömstiernaskolan 127 415 

Idrottshall Strömstiernaskolan, halv sal 76 252 

Idrottshall Strömstad Gymnasium 152 499 

Idrottshall Strömstad Gymnasium, halv sal 91 299 

Idrottshall Nordby Supermarket A 305 999 

Idrottshall Nordby Supermarket B 152 499 

Idrottshall Nordby Supermarket B, halv sal 91 299 

   

Taxa A         Föreningar och studieorganisationer med kommunalt bidrag   

Taxa B         Privatpersoner, företag och övriga externa hyresgäster   
 

 

 

 

 

 



 

 

KULTURHUSET SKAGERACK  

TAXOR, HYRA PER TIMME, inklusive städ 2019 

 

   TIMKOSTNAD       

   Taxa 1  Taxa 2  Taxa  3  Taxa 4  

LOKALER OCH 
AKTIVTETSYTOR 

STOR-
LEK 

(m2) GÄSTER/PERSONER  

Föreningsliv 
med ungdoms-
verksamhet* 

Studieförbund 
och övriga 
föreningar 

Privat 
uthyrning 
för  
bröllop 
etc.  

Kommersiell 
aktör, 
myndighet 
arrangemang. 
Pris exkl 
moms.  

VÅNING 2             

Stora salen (inkl 
diskutrymme).  
 
I bokningen 
ingår möjlighet 
att nyttja 
tillkommande 
ytor på övre och 
undre veranda 
på 100 m2).  192 

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

45 
(oförändrad)    

90 
(oförändrad)       

450 inkl 
städ (180)    

1500  inkl 
städ (450)    
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Socialnämndens taxor 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måltidstaxor i ordinärt boende inklusive moms (KPI-uppräkning)              

Matdistribution: (krävs biståndsbeslut) 

Ensamstående    54 kronor /portion                     

Makar/sambo  
94 kronor 2 st. portioner           
47 kr/portion                               

 
 
Servicetjänster för äldre- och funktionshindrade (Hemvaktmästar´n) inklusive moms 

Alla folkbokförda i Strömstad som fyllt 70 år och/eller har 
varaktig funktionsnedsättning som föranleder insats enligt 
LSS eller SoL. 

 

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

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

Övriga servicetjänster 
(Säkerhetshöjande vardagssysslor i bostaden)   

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

 
Trygghetslarmstaxa  momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för trygghetslarm 278 kronor/månad.                 

 
 
Hemsjukvård  momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för hemsjukvård 302 kronor/månad.                  

 

Från år 2011 har vissa avgifter (se notering vid rubrik) inom vård & Omsorg årligen 
justerats med konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden 2008-09-04. 
Årliga avgiftsförändringar har skett tidigast från mars månad det aktuella året. För år 
2019 har uppräkning med KPI 2,1% (juli 2018) gjorts. För år 2019 uppgår prisbasbeloppet 
till 46 500 kr (SCB) 
 
 

Från år 2010 2011 (enligt bistånd) har vissa avgifte (se notering vid rubrik) inom vård & 
Omsorg årligen justerats med konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av 
Omsorgsnämnden 2008-09-04. Årliga avgiftsförändringar har skett tidigast från mars 
månad det aktuella året. För år 2017 har uppräkning med KPI  0,8% (mars 2016) gjorts. 
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Tillfällig/sporadisk Ledsagning momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 

Avgift för tillfällig/sporadisk ledsagning 156 kronor/tillfälle.                 

 
 

Hjälpmedel /Ordinationstaxa  momsbefriad taxa 
OBS ! Dessa avgifter ingår EJ i Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd 
Ordinationsavgift per ordinationstillfälle avseende tekniska hjälpmedel 

Avgift uttas vid nyordination. 80 kr    

 

 
Taxa Färdtjänst momsbefriad taxa      
Avgifterna baseras på priset för kuponger inom kollektivtrafiken.  
Undantag är s.k. arbetsresor som baseras på priset för periodkort. 

Beställning senast 1 timma före avresa 

Avser en person Beroende på avstånd 

Inom Strömstads tätort Baspris tätortszon + 75 % 

Inom Strömstads kommun Baspris kommunzon + 75 % 

Till annan kommun (enligt kollektivtrafikens taxa ex. Halden 
och Tanum) 

Baspris kommunszon + 75 % 

Egenavgift 
arbetsresor: 

Motsvarar kollektivtrafikens kostnad för områdesladdning 

 
Medföljer minderåriga barn till den som har rätt till färdtjänst åker de gratis till och med 30 
juni det år de fyller 6 år.  
 
Barn/ungdom till färdtjänstberättigade betalar en halv avgift enligt kollektivtrafikens taxa från 
och med 1 juli det år de fyller 6 år till och med 30 juni det år de fyller 16 år.  
 
Färdtjänstberättigad som i tillståndet beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren gratis. 
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Taxa korttidsvård momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 
 

Omvårdnad korttidsrum   88 kr/dygn                              

Kost korttid 105 kr/dygn                            

 
 
Taxa Dagverksamhet momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 
 

Kost och förbrukningsmaterial dagverksamhet 74 kronor/dag                       

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

Tre olika procentsatser används för att beräkna avgiften.  
Denna grundar sig på avgiftsutrymmet. 

Vårdavgiftens andel tas ut med: 

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

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

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

 

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

Högkostnadsskydd gäller vilket innebär att den maximala avgiften inte överstiger 333 
kr/timme. (KPI-uppräkning)                                                                                                                                
                                                                                                        

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

Kostnad för mat i särskilt boende* 

Ensamstående 3 142 kr/månad                 

Makar 6 284 kr/månad                
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Kostnad för tilläggstjänster (KPI-uppräkning)        
Start-/hygienpaket i särskilt boende    

Startpaket                                                                                              336 kr/styck                            

Hygienpaket  (städ och person)                                                         262 kr/månad                         

 
 
Taxor inom stöd och service momsbefriad taxa (KPI-uppräkning) 
 

Måltidspriser vuxna* 
 
 
 
Kostnader för mat  i  
gruppbostad 

Frukost                                               20 kr/portion 
Middag                                               42 kr/portion 
Kvällsmål                                            42 kr/portion 
 
Ensamstående                                   3 142 kr/månad 
Makar                                                  6 284 kr/månad 

       

Måltidspriser barn och 
unga* 
 

Måltidsavgifter för barn och unga på korttid/avlastning, 
60 kr/dygn                                                                                        

*Vid extern boendeplacering debiteras faktisk kostnad 
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Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor 2019 
 

 

Hyrestaxor i kommunens lokaler (momsbefriad taxa) 

 

Lokal  Taxa A Taxa B 

Skolmatsal 60 kr/tim 200 kr/tim 

Lektionssalar  50 kr/tim 100 kr/tim 

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

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

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

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

Kök och matsal: Gymnasium, dygnstaxa 1000 kr 2500 kr 

Aula: Strömstiernaskolan 60 kr/tim 200 kr/tim 

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

Konferensrum: Strömstiernaskolan 100 kr/tim 200 kr/tim 

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

Vaktmästarservice i samband med uthyrning 50 100 kr/tim 250 300 kr/tim 

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

 

Taxa A* 
Föreningar och studieorganisationer hemmahörande i Strömstads kommun med 

kommunalt bidrag 

Taxa B Privatpersoner, företag och övriga externa hyresgäster 

 

 

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

behov med faktisk kostnad. 

 

Hyra av fastighet samt lokal är momsfri. 

 

 

 

 

Övrig uthyrning 

 

Hyrestaxorna är första hand riktlinjer för uthyrning till föreningsverksamhet samt till privatpersoner och företag. 

För kommersiell verksamhet, eller då entréavgift upptas kan hyressättningen komma att bli högre än ovan 

angivna taxor. Hyressättningen avgörs i varje enskilt fall. 

 

Särskilda överenskommelser kan också göras vid större idrottsläger, arrangemang som kräver tillgång till flera 

lokaler, arrangemang av engångskaraktär, tävlingar, seriespel och övrig verksamhet som bedöms som positiv för 

Strömstad. 

 

Vid läger och arrangemang där övernattning sker i kommunens lokaler är taxan 40 kr/dygn och person, dock lägst 

1000 kr/dygn. Vid övernattning krävs tillstånd från räddningstjänsten.  

 

Uthyrning i samtliga dessa fall ska göras mot kontrakt. 

 



 

 

Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor 2019 

 

Bibliotekstaxor (moms*) 

Kopiering - Upptagen intäkt innebär en taxa enligt följande: 

 

Kopiering av bibliotekets material                1 kr/kopia 

Kopiering i färg  
10 kr/A4 

20 kr/A3 

Kopiering av medfört material 3 kr/A4 kopia 

Kopiering av medfört material 6 kr/A3 kopia 

Utskrifter från dator samt scanning 1 kr/sida 

Bärkassar 2 kr/styck 

 

 

 

Fax, inom Norden 10 kr/sida 

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

Mottagande av fax  5 kr/sida 

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

kr/film och dag. 

Förkommet lånekort 20 kr 

Förkomna/förstörda media: Enl. bibliotekstjänsts medelpriser 

Övertidsavgifter: ** 

1 kr/dag och media (gäller inte barnmedia)  

Max 25 kr/media 

Gäller inte personer under 18 år. 
 

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

      Ordinarie biblioteksverksamhet är befriad från mervärdesskatt. 

** Vid en skuld över 100 kronor blir låntagaren avstängd tills hela skulden är betald 

 

 

Lunch i kommunens äldreboenden (gäller för externa gäster)    

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



 

 

Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor 2019 
 

 

Taxa Kulturskola (momsbefriad taxa) 

 

Terminsavgift ämneskurs   800 kr 

Terminsavgift ämneskurs syskon*  500 kr 

Terminsavgift ensemble**  600 kr 

Terminsavgift ämneskurs vuxen  1 100 kr 

Terminsavgift extra ämneskurs  650 kr 

Terminsavgift extra ämneskurs vuxen  1 100 kr 

 

Instrumenthyra 300 kr/termin (ingen avgift för basinstrument, tuba & barytonsax) 

 

* Terminsavgiften för flerbarnsfamiljer är 800 kr för första barnet och 500 kr för syskon. Terminsavgiften för   

    ytterligare ämneskurser är 650 kr för både första barnet och för syskon.   

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

     instrumentalundervisning ingår ensemblespel. 

 

 

Taxa för högskole- och universitetstentamina (momsbefriad taxa) 

 

Tillämpas när högskole- och universitetsstuderande gör sina tentamina i hemkommunen (Vuxenutbildningen). 

Grundavgiften är 500 kr per tentamina, högsta avgiften är dock 1 000 per läsår termin. 

 

 

Kopieringstaxa 

 

Tillämpas när privatpersoner, företag med mera begär material som kräver arkivgenomgång som tillexempel 

kopior av tidigare års klasslistor. Kopieringstaxan gäller enligt följande: 

 

Grundavgiften är 150 kr/arbetad timma. Därutöver 5 kr per svartvit papperskopia plus kostnader för 

postbefordran och postförskott. 

 

Mervärdesskatt tillkommer på ovan angiven taxa 

 

 

  

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

 

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

 

De elever som har taxiskolskjuts för att komma till och från skolan, t.ex. vid växelvis boende skall vid frånvaro 

från skolan avboka sin resa till taxi. Om detta inte görs debiteras vårdnadshavaren med 250 kr den faktiska 

kostnaden för resan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förslag till Barn- och utbildningsnämndens taxor 2019 
 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden tillämpar maxtaxa. Avgiftsnivåerna inom maxtaxa är indexreglerad och fastställs av 

Skolverket senast 1 oktober.  

 

Förskola/pedagogisk omsorg 1 - 5 år 

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

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

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

Barn nr 4 ingen avgift 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 6-12 år 

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

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

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

Barn nr 4 Ingen avgift 

 

Förskoleplats enligt Skollag 8 kap. 5 § 

Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. 

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. 

 

Avgift betalas 12 månader per år från och med första inskolningsdagen och så länge platsen är tecknad, dvs. även vid 

sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden. Avgiften reduceras (från höstterminen det år barnet fyller 3 år) 

med 30 % under perioden 1 september till och med 31 maj. 

 

Barn mellan 1 och 5 år som är i behov av särskilt stöd har 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Avgiften reduceras med 30 % 

för tid utöver de 15 timmarna. Reglerna gäller samtliga månader under året. 

 

Allmän förskola enligt Skollag 8 kap. 4 § 

Allmän förskola är avgiftsfri och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola följer 

skolans terminstider och lov. 

 

 

  



 
 
 
 

 
 
 

Miljö- och byggnämndens 
taxor  
2019 
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Taxa för miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen 

Inledande bestämmelser 

1 §  Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommuns kostnader för offentlig kontroll 
enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels och foderområdena, livsmedelslagen 
(2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de 
författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 

2. registrering av anläggning 

3. årlig offentlig kontroll 

4. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig 

kontroll i övrigt samt utfärdande av exportintyg 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar 
samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar. 

4 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje 
stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller 
särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall 
enligt denna taxa fattas av Miljö- och byggnämnden. 

5 §  Miljö- och byggnämnden får besluta om mindre ändringar i taxan som föranleds av 
ändringar i livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen 
samt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen 

Timavgift 

6 §  Vid tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i 
förhållande den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt 
nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de 
fall timavgift tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda 
kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

 

Avgift för prövning 

7 §  Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG – 
förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler 
för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen 
överfört kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för 

Avgift 1035 kronor per timme 
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anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av 
verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B. Avgift för prövning ska 
betalas för varje anläggning som ansökan avser. Avgiften för prövning får tas ut i 
förskott. 

8 § För godkännande av en anläggning som avses i § 8, med anledning av byte av 
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande 
ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas 
halv avgift enligt § 8. 

9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. 

 

Avgift för registrering 

10 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet 
eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala 
avgift för en timmes kontrolltid. 

 

Årlig kontrollavgift 

11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen 

(2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tilldelar 

anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen 

bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, 

produktionens storlek och konsumentgrupper. Till detta görs bestämning av 

kontrolltidstillägg samt att en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens 

erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning om 

Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den årliga 

kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av 

vägledningens tabeller. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden 

multipliceras med timtaxan. 

12 § Om en tillämpning av 12 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 

riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 

bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

13 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Av 9 § förordningen om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas 

från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas 

med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår 

registreringen skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas 

enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall av 15 §. Avgiften ska därefter betalas 

med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en 

anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att 

verksamheten påbörjats. Om en anläggning placeras i annan erfarenhetsklass och 

därmed tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det 

följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som 

följer efter det att verksamheten har upphört. 
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14 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den 

årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål 

för kontroll och som äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften ska 

även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus 

eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 

 

Avgift för extra offentlig kontroll 

15 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den 

normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timavgiften 

och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om 

offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den 

företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare 

som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen 

genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 

 

Nedsättning av avgift med mera 

16 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att 

kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det 

finns särskilda skäl. Beslutet om att sätta ned eller efterskänka avgiften för 

kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § 

i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att sätta ned eller 

efterskänka avgiften för godkännande, registrering. 

 

Verkställighetsfrågor med mera 

18 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att 

miljö- och byggnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om 

det överklagas. 

19 § Av 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att 

miljö- och byggnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 
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Taxa för tillsyn och anmälan av försäljning av folköl, tobaksvaror och receptfria 
läkemedel 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommuns i enlighet med Alkohollagen (SFS 

2010:1622), Tobakslagen (SFS 1993:581), lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel (SFS 2009:730) samt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. 

 

Timavgift 

2 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av 

den fasta avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de fall timavgift 

tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 

har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 

övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden 

understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. Vid tillämpningen av denna 

taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid. 

 
 

 

Avgift för anmälan 

3 § Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för 

handläggning av anmälan. 

 

Avgift med anledning av anmälan Kronor 

Öl klass II (Folköl) 2 550 

Tobak 2 550 

Receptfria läkemedel 2 550 

Elektroniska cigaretter 2 550 

 

  

Avgift 950 kronor per timme 
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Avgift för tillsyn 

5 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, tobaksvaror och/eller 

receptfria läkemedel ska betala en årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) enligt tabell. Årlig 

tillsynsavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska 

betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ 

avgiftsbelopp för varje kvartal som passerats innan verksamheten påbörjades. Den 

årliga avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 

som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd 

avgift återbetalas inte om verksamheten upphör under det år som avgiften avser. 

 

Årlig tillsynsavgift Kronor 

Öl klass II (Folköl) 2 550 

Tobak 2 550 

Receptfria läkemedel 2 550 

Elektroniska cigaretter 2 550  

Avgift vid samtidig försäljning av två av ovanstående slag 4 600 

Avgift vid samtidig försäljning av tre av ovanstående slag 6 600 

Avgift vid samtidig försäljning av fyra av ovanstående slag 8 600 

 

Nedsättning av avgift 

8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett 

enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 
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Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 

Inledande bestämmelser 

1 § Enligt alkohollagen får kommunen ta ut avgifter för handläggning av ansökningar om 

serveringstillstånd och för tillsyn. 

 

Timavgift 

2 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av 

den fasta och rörliga avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de 

fall timavgift tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman 

vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 

experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, utredningar, provtagning och 

kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Vid 

tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid.  

 
 
 

 

Avgifter för tillsyn 

3 §  Den verksamhet som under föregående år haft ett stadigvarande tillstånd är skyldig, 

enligt Folkhälsomyndigheternas föreskrifter, att lämna in en restaurangrapport till 

kommunen. Den rörliga och fasta tillsynsavgiften bestäms utifrån årsomsättningen 

enligt tabell. Om restaurangrapporten inte inkommer i tid skickas två 

påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 500 kronor. Om 

rapporten fortfarande inte inkommer debiteras högsta avgiftsklass avseende 

omsättning samt förseningsavgifterna. Om rapporten inte inkommer innebär det att 

miljö- och byggnämnden inleder en utredning som eventuellt kan leda fram till att 

serveringstillståndet återkallas. 

 

Årsomsättning Rörlig avgift Fast avgift 

1‐99 999 kronor 2 000 kronor 3 000 kronor 

100 000‐249 999 kronor 4 000 kronor 3 000 kronor 

250 000‐499 999 kronor 6 000 kronor 3 000 kronor 

500 000-999 999 kronor 8 000 kronor 3 000 kronor 

1 000 000‐2 999 999 kronor 12 000 kronor 5 000 kronor 

3 000 000‐5 999 999 kronor 15 000 kronor 5 000 kronor 

6 000 000 – 9 999 999 kronor 20 000 kronor 5 000 kronor 

10 000 000-14 999 999 kronor 25 000 kronor 5 000 kronor 

15 000 000-19 99 999 999 kronor 30 000 kronor 5 000 kronor 

20 000 000-< 35 000 kronor 5 000 kronor 

 

  

Avgift 950 kronor per timme 
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Avgift för prövning av serveringstillstånd 

Avgift Kronor 

4 § Nyansökningar av, stadigvarande tillstånd till allmänheten, stadigvarande 
tillstånd till slutet sällskap, stadigvarande cateringtillstånd för 
tillståndshavare i annan kommun eller som saknar permanent 
serveringstillstånd 

9 200 

5 § Stadigvarande tillstånd för provsmakning på gård 7 200 

6 § Ändring av personkrets i bolag 6 100 

7 § Ändring av bolagsform 3 100 

8 § Stadigvarande utvidgning av tillstånd 

Gäller utökning av serveringstid, serveringsyta och dryckessortiment samt, 

cateringverksamhet. 

4 100 

9 § Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 

Gäller sökande som inte har permanent tillstånd i kommunen (tillsynsavgift 

tillkommer) 

3 000 

10 § Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 

Gäller tillståndshavare i kommunen (tillsynsavgift tillkommer) 

3 000 

11 § Pausservering vid enstaka tillfälle 3 100 

12 § Gemensam serveringsyta (tillfälligt eller permanent tillstånd 3 100 

13 § Provsmakning vid mässa eller liknande 3 100 

14 § Utökad serveringstid som söks årligen 4 100 

15 § Utökad serveringstid vid enstaka tillfälle 2 000 

16 § Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 1 600 

17 § Anmälan om kryddning av alkoholdrycker 1 000 

18 § Anmälan om lokal för catering 1 000 

19 § Kunskapsprov 

Avgiften avser varje provtillfälle 
2 000 

 

Nedsättning av avgift 

21 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden – med hänsyn till 

verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter – sätta ned eller 

efterskänka avgiften. Redan erlagd fast avgift återbetalas inte om verksamheten 

upphör under det år som avgiften avser. 
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Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 
 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommuns kostnader i enlighet med tillsyn 

enligt strålskyddslagen. Avgift tas ut för den sammanlagda tid som varje tjänsteman 

vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 

med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, utredningar, provtagning 

och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. 

Vid tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme 

handläggningstid. 

 

 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med 
anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller 
naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, 
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, 
kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet 
(fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som 
anges i taxan. Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 
2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder med anledning 
av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag, handläggning och andra åtgärder 
med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt handläggning och andra 
åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den 
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller 
den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa 
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet 
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 

Avgift 950 kronor per timme 
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handläggningstid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. Vid tillämpning av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme 
handläggningstid. 

 
 

 

Avgifter för prövning 

7 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form 
av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i 
taxebilaga 1. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser. 

8 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den 
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas, varför besiktning måste ske vid 
ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den 
tillkommande handläggningstiden. 

9 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden och erläggas även om ansökan avslås.  

10 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen 
är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 
19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för 
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

11 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet 
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 

 

Avgifter med anledning av anmälan 

12 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med 
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i 
taxebilaga 1. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 
2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 
procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. Avgift med 
anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

13 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig 
verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. 

14 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i 
denna taxa. 

Avgift 950 kronor per timme 
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Avgift för tillsyn i övrigt 

15 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet 
som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den 
tillsynstid  som miljö- och byggnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. 
Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten 
bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och 
erfarenhetsbedömning (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 3. Den årliga 
tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den 
årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med 
timtaxan. Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala 
tillsynen, ska avgift för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden 
multiplicerad med timtaxan. Vid bestämmandet av avgiften för sådan extra tillsyn 
tillämpas erfarenhetsbedömningen i enlighet med taxebilaga 3 

16 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt 
som anges i taxebilaga 1. Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, 
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 

17 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från 
vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den 
högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de 
övriga verksamheterna. 

18 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 
verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan 
inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte 
ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig 
avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

19 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

20 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett 
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Verkställighetsfrågor 

21 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får 
verkställas enligt utsökningsbalken. 

22 § § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 
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tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om 
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

23 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 
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Plan- och bygglovstaxa inklusive kart och mättaxa. 

Gäller fr.o.m. 2019-01-01 

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa inklusive kart och mättaxa 

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och 

bygglagen (2010:900) (PBL) eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är 

avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 

Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med 

tillhörande tabeller och bilagor. 

 

Enligt denna taxa utgår avgift för: 

 

A. 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 

3. tekniska samråd och slutsamråd, 

4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5. upprättande av nybyggnadskartor, 

6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 

8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

 

B. 

kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när 

- nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovpliktig 

anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och 

- den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

 

C. 

Kostnader för övrig kart- och mätverksamhet. 

Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas 

som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen 

(1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den 

tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan 

justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom 

kommunen. 

Justeringsfaktor N i Strömstad uppgår till 1,2. 
 
N-faktor i specialfall 
I samband med tidigare beslut om uttagande av särskild planavgift KF § 115 daterat 2008-10-30 har 
N-faktorn satts till 1,8. N-faktor uppgående till 1,8 föreslås fortsatt gälla för P 112 - Detaljplan för 
del av Oslovägen. 

 
När det gäller detaljplaner för Kebal Norra 1:5 m fl, akt SKE-1177, Kebal Norra 
1:5, akt SKE-1188, Kebal Södra 2:3 m fl, akt SKE-1407, Kebal Norra 1:3 m fl, akt 
SKE-1443 samt Hålkedalen 1.7 och Hålkedalen 1:12 – 1:14 och 1:16 – 1:20, akt 
SKE-1175, medför beslut tagna efter Kommunfullmäktiges beslut KF § 115 
daterat 2008-10-30 att N-faktorn uppgår till 0,6.  

http://www.stromstad.se/omkommunen/forvaltningar/miljoochbygg/detaljplanering/aktuelladetaljplaner/oslovagen.786.html
http://www.stromstad.se/omkommunen/forvaltningar/miljoochbygg/detaljplanering/aktuelladetaljplaner/oslovagen.786.html
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Beslut tagna före 2008-10-30 ger N-faktor 1,0. 

 
Tidigare fastställd taxa skall gälla för och intill dess att samtliga ärenden påbörjade före 2011-05-02 
är avslutade. 

Avgiftsbestämning 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.  
 
Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av 
avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. 
Byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift  får beslutas av tjänsteman vid 
nämnden enligt särskild delegationsordning. Om en avgift inte kan härledas till en särskild grupp i 
tabellerna beslutar byggnadsnämnden/tjänsteman om skälig avgift grundad på tidsersättning. 

Betalning av avgift 

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts 

byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Avgift får även tas ut i förskott. 

Avräkning 
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om 

bygglov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker 

återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

HF Handläggningsfaktor 

KOM Faktor för kommunicering 

KF Kartfaktor 

mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels 

prisbasbelopp  

MF Mätningsfaktor 

N Justeringsfaktor 

NKF Nybyggnadskartefaktor 

OF Objektfaktor 

PLF Planavgiftsfaktor 

UF Utstakningsfaktor 
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Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). 

Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en 

ny plats. 

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande 

och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 

1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar 

medger. 

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och 

definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 

Exempel på beräkning av avgift 

Bygglov för enbostadshus 250 m2 inom detaljplan (mPBB är från 2018 och kan justeras till 2019) 
 

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2019 

Bygglovavgift inkl. 

startbesked 
4+5 mPBBxOFx(HF1+HF2) x N 45,5x10x(24+28) x 1,2 28 392 

Nybyggnadskarta 22 mPBBxNKF x N 45,5x150 x 1,2 8 190 

Utstakning 

 Moms 25% 
23 Timtaxa (ex 5 tim) 950x5 

4 750 

1 187,50 

Lägeskontroll 

Moms 25% 
24 Timtaxa (ex 4 tim) 950x4 

3 800 

950 

   Total avgift  47 269,5 
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Tabeller 

Tabell 1 Objektsfaktorer 

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende på 

storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan. 
 

Area (m2) – BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga 

komplementbyggnader 

 

0-49 4 

50-79  5 

80-129 6 

130-165 7 

166-199 8 

200-299 10 

300-499 14 

500-799 20 

800-1199 26 

1 200-1 999 36 

2 000-2 999 46 

3 000-3 999 56 

4 000-4 999 64 

5 000-5 999 72 

6 000-7 999 88 

8 000-9 999 100 

10 000-14 999 125 

15 000-24 999 170 

25 000-49 999 235 

50 000-100 000 400 

Härutöver + 3/1000 m2
 

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2 

 
 

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4- 6 

§§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders 

totala BTA och OPA enligt tabell 1. 
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Tabell 2 Tidersättning 
Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i 
denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) 
 
Timavgiften för 2019 fastställs till 950 kr/tim. 

 
Interntaxa (exkl. moms) 
För samtliga nedanstående uppdrag inom kart- och mätenhetens 
verksamhetsområde tillämpas separat taxa för interna uppdrag. 400 kr/tim 

 

Tabell 3 Underrättelse och expediering 
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av 

avslagsbeslut och vid tillsyn. 

Avgift = KOM x mPBB x N 
 

Antal Kommentarer KOM 

Sakägare 1-5  40 

Sakägare 6-9  60 

Sakägare 10-  80 

Kungörelse/underrättelse + faktisk annonskostnad 80 

Kungörelse av beslut i 

Post- och Inrikes tidning 

+ faktisk annonskostnad 5 
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 

(OF enligt tabell 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter 

Åtgärd Handläggnings- 

faktor HF1 

Administration inkl arkivering 7 

Planprövning 

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 

förhandsbesked 

3 

Byggnaden 

Placering, yttre utformning och färgsättning 

Användbarhet och tillgänglighet 

7 

Tomten 

Tomts ordnande inkl utfart och parkering 

Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och 

dagvattenanslutning 

Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) 

Skyddsåtgärder mot skred och högvatten 

Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning 

Besiktning (platsbesök) 

7 
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N (OF 

enligt tabell 1 alternativt tabell 2) 

Åtgärd Handläggningsfaktor 

HF2 

Administration inkl arkivering och registrering av 

kontrollansvarig 7 

 

Startbesked 

-Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av 

kontrollplan eller 10 

-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5 

Startbesked (gäller även rivning) 3 

 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 

Slutsamråd med platsbesök inkl slutbesked 6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 

 

 

Vid extra samråd/platsbesök debiteras med gällande timtaxa. 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF 2 
 

Åtgärd Avgift 

Lämplighet/lokaliseringsprövning 

utanför detaljplan 

1,25 bygglovavgift 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 1,2 bygglovavgift 

Varsamhet 1,1 bygglovavgift 

Tillbyggnad Ingen justering 

Ombyggnad Ingen justering 

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 0,5 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong, 

förlängning 

0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov = ny prövning * 0,5 bygglovavgift 

Förnyelse av lov, enklare karaktär 

(ex ny placering, ny golvnivå) ** 

0,8 bygglovsavgift 

Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex. 

lagerhall) ≥ 600 m2
 

0,3 bygglovavgift Justera även HF 2 

Avslag 0,8 bygglovsavgift 

 

* Om ansökan görs inom två år från det tidigare bygglovet vunnit laga kraft. Ansökan skall vara 
helt lika tidigare ansökan. 
 
** Om ansökan görs inom två år från det tidigare bygglovet vunnit laga kraft. Ansökan skall vara i 
huvuddrag överensstämmande med tidigare ansökan. 
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Tabell 7 Avgift för besked 
 

Typ av besked Avgift 

Ingripandebesked Tidersättning 

Planbesked (se nedan) Tidersättning (dock minst 200 mPBB) 

Villkorsbesked Tidersättning (dock minst 50 mPBB 

Positivt förhandsbesked  

 - Bostadsändamål, 1-2 bostäder 150 mPBB 

 - Bostadsändamål, 3-4 bostäder 300 mPBB 

 - Bostadsändamål, 5 eller fler bostäder 450 mPBB 

 - Övriga ändamål 450 mPBB 

Negativt förhandsbesked  

 - Bostadsändamål, 1-2 bostäder 130 mPBB 

 - Bostadsändamål, 3-4 bostäder 200 mPBB 

 - Bostadsändamål, 5 eller fler bostäder 300 mPBB 

 - Övriga ändamål 300 mPBB 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3. 

Vid återtagen ansökan (där handläggning påbörjats) debiteras 50 mPBB 

Planbesked -Ärendekategorier 

Enkel åtgärd 

200 mPBB eller tidsersättning 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två 

lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller 

övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något 

av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma 

karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande. 

Medelstor åtgärd 

300 mPBB eller tidersättning 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som 

inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

Stor åtgärd 

400 mPBB eller tidersättning 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 

verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt 

omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av 
ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 

Vid beslut om avslag för projekt (planbesked) inom områden som saknar aktuallitetsförklarad 
översiktsplan eller fördjupning av översiktsplanen skrivs kostnaden ner till hälften. 
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner 

Planavtal tecknas inför uppstart av planarbeten. Detta avtal grundar sig på tidsersättning. I planavtal 

tas avgift ut för nämndens arbete enligt tabellen nedan. 

Typ av åtgärd Avgift 

Enkel åtgärd  15 000 kr 

Medelstor åtgärd 30 000 kr 

Stor åtgärd 45 000 kr  

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i 

övrigt. 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett 

exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. 

Planavgift tas inte ut vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift debiteras även om det 

lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). 

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd 

byggrätt inom det område som ändrats. 

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 

1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras 

endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar). 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 1. 

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för 

nybyggnad. 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där intressenten eller 

sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA 

Planavgift tas inte ut för 

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² BYA 

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² BYA 
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Planavgift: mPBB x OF x PF x N 

OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m². 

(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102) 
 
 

 Planfaktor (PF) 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad 

PF 

Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga åtgärder i 

detaljplan 

80 40 40 

 

 

Planavgift för enbostadshus/ fritidshus samt komplementbyggnader 

Avgift = mPBB x PF x N 
 

Objekt PF 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad /Ändring 

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600 

 
 
 

F d fastighetsplan i separat ärende 

Avgift= mPBBx PF x N 
 

Åtgärd PF 

Upphävande 300 
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Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig 
Avgift = HF x mPBB x N 

 

Åtgärd HF 

Ny sakkunnig 25 

 
 

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar 

Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om 

hissar m.m. i byggnadsverk). 

 

Åtgärd Tidersättning 

Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar (minst 3 tim) 



 

  

Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift 
 
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering. 
 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med 

bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser 

eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal. 

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF 

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). Bygglovavgift 

= mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 

Area (m2) – BTA + OPA OF HF1 HF2 

Se tabell 5 

Byggnader, anläggningar inkl. 

bygglovpliktiga komplementbyggnader 

   

Mycket enkla byggnader < 49 m2* 2 20  

0-49 4 24  

50-79 5 24  

80-129 6 24  

130-165 7 24  

166-199 8 24  

200-299 10 24  

300-499 14 24  

500-799 20 24  

800-1199 26 24  

1 200-1 999 36 24  

2 000-2 999 46 24  

3 000-3 999 56 24  

4 000-4 999 64 24  

5 000-5 999 72 24  

6 000-7 999 88 24  

8 000-9 999 100 24  

10 000-14 999 125 24  

15 000-24 999 170 24  

25 000-49 999 235 24  

50 000-100 000 400 24  

 



 

  

Stor, enkel byggnad (oisolerad – 
lagerhall) 
≥ 300 m2

 

0,3x OF 
(intervall 
enl. ovan) 

24 28 Se tabell 5 

Vindsinredning 
≤ 199 m2

 

8 17 28 Se tabell 5 

 

Komplementbyggnad 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)x N 

 

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2 

Se tabell 5 

Komplementbyggnad, garage, 

carport, förråd (eget ärende) 

<50 m2
 2 17  

Komplementbyggnad, garage, 

carport, förråd (eget ärende) 

>50 m2
 4 17  

Källsorteringsbehållare/grupp 

Sopskåp, sophus 

 4 14  



 

  

Tabell 12 Tillbyggnad 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)x N 
 

 

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 

Se tabell 5 

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2
 3 14  

Tillkommande yta BTA 16-49 m2
 4 17  

Tillkommande yta BTA 50-79 m² 5 17  

Tillkommande yta BTA 80-129 m2
 6 17  

Tillkommande yta BTA 130-165 m² 7 17  

Tillkommande yta BTA 166-199 m2
 8 17  

Tillkommande yta BTA 200-299 m2
 10 17  

Tillkommande yta BTA 300-499 m2
 14 17  

Ytterligare intervall se tabell 

11 

    

Burspråk  2 14  

Takkupa  2 14  

 
Komplementbyggnad  OF HF1 HF2 

Se tabell 5 

Typ: garage, carport, förråd Oavsett storlek 

men ≤ 50 % av 

ursprunglig bygg- 

nads BTA 

2 14  

Tillbyggnad växthus, lusthus 

m.m. oisolerat 

> 15 m2
 2 14  



 

  

Tabell 13 Enkla byggnader 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)x N 
 

Typ Yta BTA OF HF1 HF2 

Se tabell 5 

Fritidshus 40-80 m2
 4 21  

Kolonistuga < 40 m2
 2 14  

Nätstation/pumpstation Oavsett storlek 4 14  

Växthus, lusthus och likn. 

oisolerat 

> 15 m2 men 

≤ 50 m2
 

2 14  

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14  

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17  

 
 

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och 

energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock ofta lika tekniskt komplicerade som 

permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för permanenthus. 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 

Bygglovavgift = mPBB x (HF1+HF2) x N 
 

 Yta BTA HF1 HF2 (vid behov) 

Se tabell 5 

Balkong 1-5 st  65  

Balkong >5 st  130  

Inglasning av balkong 1-5 st  65  

Inglasning av balkong >5 st  130  

Inredande av ytterligare lägenhet  Timtaxa  

Ändrad användning  Timtaxa  

 

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)x N 

 

Övrigt – utan konstr. Kommentar OF HF1 HF2 

Se tabell 5 

Fasadändring, mindre  2 11  

Fasadändring, större  4 11  

Bostadshiss – handikapp 

enbostadshus19
 

 2 17  

Hiss/ramp*
  4 17  

Mur och eller plank vid en- 

bostadshus 

Timtaxa    

Mur och/eller plank – buller- 

plank/stabilitet – oavsett 

material 

Timtaxa    

Solfångare – ej på en- och 

tvåbostadshus 

 2 14  

Frivilligt bygglov Avgift enl. 

normalt bygglov 

   

 
 
 
 

 
 
  
 



 

 

Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

Avgift = HF2 x mPBB x N 
 

 HF2 

Eldstad/st 25 

Grundförstärkning enbostadshus 90 

Grundförstärkning övrigt 200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 50 

Ventilationsanläggning övriga 140 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 

mindre 

30 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, 
medelstor 

65 

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större 140 

Stambyte 90 

Sopsug 90 

Fettavskiljare 30 

Rivning utanför planlagt område 25 

 
 

Nya bygglovsbefriade åtgärder ”Attefall” 
 

 Avgift 

Komplementbostadshus ≤ 25 kvm 6 800* 

(1 platsbesök) 

Komplementbyggnad ≤ 25 kvm (gäststuga, garage, 

isolerat förråd etc.) 

5 100* 

Komplementbyggnad ≤ 25 kvm (mycket enkla 

byggnader, oisolerat förråd, carport etc.) 

2 600* 

Tillbyggnad ≤ 15 kvm 3 400* 

Takkupa 2 600* 

Inredande av ytterligare bostad Timtaxa, dock max 

5 500* 

(1 platsbesök) 

*inkl. start- och slutbesked samt administration 



32  

 

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N 
 

Rivning HF 

< 60 m2 BTA 50 

61-250 m2 BTA 100 

251-999 m2 BTA 200 

>1000 m2 BTA 400 

 
Tabell 17 Bygglov för skyltar 

Prövning skall ske som för byggnader 

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = 

HF x mPBB x N 

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar. 

 

Åtgärd  HF om liten påverkan 

på stads- eller land- 

skapsbilden 

HF om stor påverkan 

på stads- eller 

landskapsbilden 

Vepa ≤ 20 m2
 80  

Stor vepa ≥ 20 m2
  200 

Prövning utan gällande 

skyltprogram 

Placering, 

Utformning, 

Miljö- och 

omgivnings- 

påverkan 

45 105 

Därutöver per skylt  23 53 

Skylt, skyltpelare, 

stadspelare 

≤ 10 m2
 60  

Skylt, skyltpelare, 

stadspelare, 

≥ 10 m2 vid 

busskur 

- 150 

Ljusanordning vid 

idrottsplats eller likn. 

> 5 st  100 

Förbesiktning Per gång 10 20 

Remiss Trafikverket 

m.fl. 

15 15 

Digital skärm < 2 m²  150 

Digital skärm > 2 m²  400 

 
 

Om skylten är belyst eller utformas som en ljuslåda läggs 40 HF på /skylt. 

 

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. 

Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning. 
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Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten större än 

15 m2 tas avgift ut enligt tabell . 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 

Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N 
 

 

Marklov OF HF1 HF2 

Se tabell 5 

0-2000 m² 2 40  

2000-15000 m² 4 40  

>15000 m² 6 40  

 
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 

alt 

tidsersättning 

HF 2 

Se tabell 5 

Tidersättning 

Radio- och telemast eller torn 

+ en teknikbod 

ett torn 250  

Radio- och telemast eller torn 

+ en teknikbod 

fler än ett 550  

Vindkraftverk ett verk 550  

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200  

Vindkraftpark (>5 verk)  2 500  



35  

 

Tabell 20 Bygglov för anläggningar 

Anläggning på land 

Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 2 000-4 999 m2
 60 24 28 

-”- 5 000-10 000 m2
 80 24 28 

-”- ≥ 10 000 m2
 100 24 28 

Mindre anläggningar 

t.ex. Parkeringsplats 

Antal timmar (minst 3)  

Upplag/ materialgård Antal timmar (minst 3) 

Tunnel/ bergrum Antal timmar (minst 3) 

 

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, 

Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, 

Skjutbana 

 
Anläggning i vatten 
 
Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

Brygga, såväl ponton som fast 

anlagd 

Upp till 15 m brygga, 

(annars ej bygglov) 

20 24 28 

Småbåtshamn – se marina Upp till 60 m brygga 40 24 28 

Marina 5 000-10 000 m2, flera 

bryggor 

Mer än 60 m brygga 80 24 28 

Utökning med pontonbrygga – per brygga 5 24 28 

Utbyte av bef brygga  6 24 28 

Därutöver för varje 
tillkommande brygga i samma 
ärende och område som utbytes 

 6 24  

 
 
Upplysning: lovplikt > 10 båtar
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Tabell 21 Övriga ärenden 
 

Ärendetyp Beskrivning HF 

Anstånd ingen avgift  

Avslag såväl bygglov, marklov 

rivningslov som förhandsbesked 

Se tabell 6  

Avvisa Avgift = HF x mPBB x N 20 

Återkallad ansökan (avskrivet 

ärende) 

Tidersättning se tabell 2  

 
 

Administrativa åtgärder  20 

 
 

Tidersättning 

Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex. cisterner ovan mark > 5 i 

oljehamn och likvärdig, laboratorier samt transporter i rörledning, och andra åtgärder. 
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Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för 

när nybyggnadskarta ska upprättas. 

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m. Avgift 

= mPBB x NKF x N 

Nybyggnadskarta NKF eller tid- 

ersättning 

Kartan innehåller fastighetsgränser, 

höjder, befintliga byggnader, plan- 

information och anslutningspunkter 

 

Enbostadshus/enstaka byggnad 

Oavsett tomtyta 

150 

Övriga byggnader; sammanbyggda 

enbostadshus, flerfamiljshus samt alla 

övriga byggnader och anläggningar. 

Tomtyta mindre eller lika med 1 999 

m2. 

150 

2 000-4 999 m2
 250 

5 000-9 999 m2
 350 

10 000-15 000 m2
 450 

Tomtyta större än 15 000 m2
 Tidersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 

kompletteringar utanför 

primärkarteområdet 

Tidersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 10 

Komplettering av nybyggnadskarta 40 

Förhandskopia alt, preliminär 

nybyggnadskarta 

Tidersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 

kompletteringar utanför 

primärkarteområdet 

Tidersättning 

Alla övriga åtgärder Tidersättning 

Ajourhållning av nybyggnadskarta Tidersättning 

Om arbetsinsatsen avviker från normalläget kan alltid timtaxa tas ut istället. 
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Tabell 23 Avgift för utstakning/utsättning 

Grovutstakning – timdebiteras, moms tillkommer 
Finutsättning – timdebiteras, moms tillkommer  

 
 

Tabell 24 Lägeskontroll 

Lägeskontroll timdebiteras enligt gällande timtaxa. 

Moms tillkommer 

 

Tabell 25 a Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 
 
Avgift per HA = mPBB x KF x N 
 
(Moms tillkommer) Kommentar 

 

 

 

 

Primärkarta Innehåll i kartan Informationsandel i 

% 

KF 

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9 

Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9 

Vägar, järnvägar, adresser 20 6 

Höjdinformation 20 6 

All information 100 30 

 

Avgift för tillfälligt nyttjande av digital grundkarta 
Moms tillkommer 
Avgift = mPBB x 90 x N 
Till detta tillkommer arbetskostnad för upprättande av kartunderlag. 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och 

avgifter. 

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift 

normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 

Med digital geografisk information menas leverans i samtliga digitala format. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial 

överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). 

Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 



 

 

Tabell 25 b Avgift för tillfälligt nyttjande av analog geografisk information 

Utskrift av primärkarta för enbostadshus i max skala 1:500 i format A4 eller A3 medför ingen avgift. 

 
För större utskriftsformat eller annan skala betalas taxa för utskrift på plottern enligt tabell 27. 

 
Tabell 26 Avgift för allmänna mätuppdrag 

Tidersättning  

Moms tillkommer 

 
Tabell 27 Avgift för utskrift på plottern  

Priserna gäller för både färg och svartvit 
Kostnad per kopia A2 – 90 kr, A1 – 160 kr, A0 – 320 kr 
Moms tillkommer 
 

Avgift för stompunkter 
300 kr = 1:a ordningens stomnät och höjdstompunkter.  
100 kr = övriga polygon- eller triangelpunkter. 
Moms tillkommer 

  



 

 

Taxor för Räddningstjänsten i Strömstad 
 
Myndighetsutövning (mervärdesskatt utgår ej)  
Timavgiften från 1 januari 2019 fastställs till 918 kr tim. 
 
Tillsyn (mervärdesskatt utgår ej) 
Tillsyn enligt SFS 2003:778 (LSO), och SFS 2010:1011 (LBE) debiteras enligt taxetabell.  
Tar tillsynsbesöket mer tid (enigt taxetabell gällande besöket), debiteras påbörjad halvtimme  
(se bilaga 4). 
 
Tillstånd (mervärdesskatt utgår ej)  
Handläggning av tillstånd enligt SFS 2010:1011 (LBE) debiteras enligt timtaxa och tabell för 
handläggningstid för tillståndshantering  
(se bilaga 4).  
 
Service och utbildning 
Personal (exklusive mervärdesskatt)  
Utbildning, instruktör 774 kr/tim     
Säkerhetsvakt 394 kr/tim    
 
Fordon (exklusive mervärdesskatt) 
Tungt fordon > 3.5 ton, 700,00 kr/tim  
Lätt fordon < 3.5 ton, 300,00 kr/tim 
 

Tjänster (teknisk service) (exklusive mervärdesskatt) 
Höjdfordon inkl personal 1 200,00 kr/tim 
Vattentransport, per last, inkl personal 1 500,00 kr (vid pumparbete, teknisk service debiteras 
ordinarie timtaxa). 

 

Uthyrning av utrustning (exklusive mervärdesskatt) 

Pumpar inkl bränsle 
Elpumpar < 500 l/min, per dygn 250,00 kr  
Pumpar 500-1000 l/min, per tim 300,00 kr  
Pumpar > 1000 l/min, per tim 450,00 kr 
Vattendammsugare, per tim 200,00 kr 
 

Stegar 
Skarvstege, per del och dygn 100,00 kr 
Utskjutsstege, per dygn 300,00 kr 
 
Slang och armatur 
Brandslang, totalt per längd och dygn 200 kr 
Tvättning och provtryckning, per längd 200 kr 
Lagning, per vulkning 100 kr 
Byte av packning, per st 75 kr  
Omkoppling exkl material, per st 100 kr  
Gren- och strålrör, per st. och dygn 80 kr 
Brandposthuvud, per st. och dygn 100 kr 
 
Handbrandsläckare 
Samtliga brandsläckare, per dygn exkl. Ev. omladdning 100 kr 



 

 

 

Andningsskydd 
Fyllning av luft, < 10 liter, per styck 100 kr   
Fyllning av luft, > 10 liter, per styck 200 kr 
 

Elverk 
Elgenerator < 5 kw, inkl bränsle, per dygn 500 kr  
Elgenerator > 5 kw, inkl bränsle, per dygn 1 950 kr 
 

Länsor 
Oljelänsa, inkl tillbehör, per längd och dygn 250 kr (exklusive tid för rengöring, se personal, övriga 
uppdrag) 
 
Övrigt 
Eldriven rökfläkt, per dygn 400 kr  
 
Uthyrning lektionssal (exklusive mervärdesskatt) 
I uthyrningskostnaden för lektionssal ingår AV-utrustning och städning.  
Lektionssal, vid extern uthyrning 250 kr/tim  
(kommunal verksamhet debiteras ej)  
 
Automatiskt brandlarm (exklusive mervärdesskatt) 
Debitering av utryckning orsakad av tekniskt fel, slarv eller misskötsel, per tillfälle 4 500 kr.  
 
Externa utbildningar (exklusive mervärdesskatt) 
Brandkunskap för alla, max 15 deltagare, per kurs 4 500 kr  
HLR-utbildning, max 15 deltagare, per kurs, 3 500 kr 
Systematiskt brandskyddsarbete, 600 kr per deltagare 



Bilaga 1: Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan och övrig 
tillsyn 
 

Allmänna hänsynsregler enligt 2 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2-5§§) efterlevs timtaxa 

Skydd av områden enligt 7 kap miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av tillstånd eller dispens  

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna timtaxa 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får 
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

timtaxa 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- 
och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och 
vattenskyddsområde 

timtaxa 

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt inom ett 
vattenskyddsområde där det enligt tillhörande föreskrifter råder 
tillståndsplikt för att inrätta en grundvattentäkt 

timtaxa 

Prövning av anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, strandskydd, djur- och 
växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten, 

timtaxa 

Återkommande tillsyn av kommunala naturreservat timtaxa 



Miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av tillstånd  

Prövning av ansökan om att inrätta av tillståndspliktig avloppsanordning eller 
anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd avseende: 

 

1. WC-avlopp med sluten tank för ett hushåll 4 tim 

2. WC- och/eller BDT-avlopp för ett hushåll 8 tim 

3. Avloppsanordning för fler än ett hushåll ( fler än 5 personekvivalenter, men 
färre eller lika med 200 personekvivalenter) 

timtaxa 

4. Annan avloppsanordning timtaxa 

5. Eget omhändertagande av avloppsslam timtaxa 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning 
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen 
föreskrivit avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump timtaxa 

2. Övriga anläggningar timtaxa 

Prövning av anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

1. BDT-avlopp för ett hushåll 8 tim 

2. Avloppsanordning för fler än ett hushåll ( fler än  5 personekvivalenter, men 
färre eller lika med 200 personekvivalenter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

timtaxa 

3. Annan avloppsanordning timtaxa 

4. Ändring av avloppsanordning enligt 14§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) timtaxa 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump 3 tim 

2. Övriga anläggningar timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn av avloppsanordningar timtaxa 
Inventering av avloppsanordningar 1 tim 

Återkommande tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 2. 

Årlig 
tillsyns- 
avgift1 

Tillsyn av övriga miljöfarlig verksamheter timtaxa 
  



Hälsoskydd enligt 9 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av tillstånd  

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 
39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin timtaxa 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur timtaxa 

3. Orm som inte avses i punkt 4 timtaxa 

4. Giftig orm timtaxa 

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan 
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt 
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för 
människors hälsa 

timtaxa 

Prövning av anmälan  

Handläggning av anmälan om spridning av stallgödsel, slam och annan 
orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 
upplagsplats för stallgödsel enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande 
skärande eller stickande verktyg 

 

- Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, 
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner 

6 tim 

- Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur 4 tim 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 
används av många människor 

6 tim 

3. Skol- och fritidsverksamhet  

- Skola med mer än 400 elever 8 tim 

- Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever 6 tim 

- Skola med högst 100 elever 4 tim 

- Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 
fritidsverksamhet, förskoleklass eller resurscenter 

6 tim 

  



Tillsyn  

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för 
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (2012:14) och allmänna råd om badvatten 

 

Avgift för provtagning:  

1. Strandbad (per tillfälle) 1 tim 

2. Badanläggningar (per tillfälle) 1 tim 

3. Enstaka bassänger (per tillfälle) 1 tim 

4. Plaskdammar (per tillfälle) 1 tim 

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter 
och frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn, tas även 
årlig avgift ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2. 

 

Återkommande tillsyn på hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i 
taxebilaga 2. 

Årlig 
tillsyns- 
avgift1 

Tillsyn på mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 

1. Värdkommunen Årlig 
tillsyns- 
avgift1 

2. Gästkommunen 
 
timtaxa 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd timtaxa 

Miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av tillstånd  

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en 
verksamhetsutövare har redogjort för i enlighet med 10 kap. 12 eller 13 §§ 
miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

timtaxa 

Prövning av anmälan  

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en 
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad 
eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Handläggning enligt 10 kapitlet 11-13 § § miljöbalken med anledning av 
underrättelser från verksamhetsutövare 

timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och 
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken 

timtaxa 



 

Vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Tillsyn  

Tillsyn av anläggningar eller åtgärder som inte länsstyrelsen har tillsyn på eller 
där kommunen har övertagit tillsynsansvaret från länsstyrelsen 

timtaxa 

Jordbruk och annan verksamhet enligt 12 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet timtaxa 

Kemiska produkter enligt 14 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av tillstånd  

Prövning av ansökan enligt 40 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

timtaxa 

Prövning av anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 41 § förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

timtaxa 

Tillsyn  

Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser 

timtaxa 

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 
1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses 
installeras inomhus): 

 

1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen 
cistern i mark 

timtaxa 

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna 
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga 
vätskor samt spillolja. 

timtaxa 

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan 
mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 
m3 men högst 10 m3. 

timtaxa 

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska 
inom vattenskyddsområde. 

timtaxa 

Handläggning och granskning av rapport för anläggning som innehåller CFC, 
HCFC, halon, HFC vilken ska rapporteras enligt 15 § förordningen (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser 

timtaxa 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timtaxa 



Avfall och producentansvar enligt 15 kapitlet miljöbalken (1998:808) AVGIFT 

Prövning av tillstånd eller dispens  

Handläggning av ansökan om dispens från förbud i 15 kapitlet 24 § 
första stycket miljöbalken eller handläggning av tillstånd till 
avfallshantering som avses i 15 kapitlet 24 § andra stycket miljöbalken 

timtaxa 

Prövning av ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om 
renhållning 

 

1. uppehåll i hämtning timtaxa 

2. gemensam behållare timtaxa 

3. handläggning av övriga ansökningar timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn över transporter av farligt avfall med tillstånd enligt 36 § 
avfallsförordningen (2011:927) 

timtaxa 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timtaxa 

 
Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) 2kap. 23 a, 27§§ 

 

AVGIFT 

Anmälan för nedgrävning av häst timtaxa 
 
1Med årlig tillsynsavgift avses den avgift som en verksamhet årligen debiteras för tillsynsmyndighetens 
återkommande tillsyn av verksamheten. Avgiften baseras på den klassning som görs utifrån den verksamhet 
som bedrivs. I bilaga 2 kopplas en viss klassning (klassningskod) mot en avgiftsklass (AK). I bilaga 3 motsvarar 
avgiftsklassen ett visst antal timmar (kontrolltid) som motsvarar det årliga tillsynsbehovet. I normalfallet 
utläses antalet timmar i riskkolumn 0. Det gäller om inte en risk- eller erfarenhetsbedömning medför fler eller 
färre timmar. Timmarna (kontrolltiden) multipliceras med den kommunala timtaxan, vilket ger den årliga 
avgiften för tillsyn. 

Observera att verksamheter som i bilaga 3 får ett T istället för ett antal timmar debiteras timtaxa för de antal 
timmar som den faktiska tillsynen tar. 

Beslut om årlig avgift för tillsyn fattat med stöd av 27 kap 1 § i miljöbalken (1998:808), 9 kap 5 § i förordning 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt 7 § och 18 § i av Kommunfullmäktige 
antagen taxa för Miljö- och byggnadsnämnds prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
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Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 
 

Följande förkortningar används i tabellen: 

 

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  

VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  

AK= Avgiftsklass  

PN= Prövningsnivå  

 

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 

 

 

 

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för respek-
tive verksamhet väljs i det fall kommunen inte använder sig av riskbedömningssystemet för vägledning om lämplig avgift. 
 
Om riskbedömningssystemet används, väljs istället avgiftsklassen (AK) som underlag för taxesättningen. Den kolumn som inte 
kommer att användas tas bort från underlaget. Om TF används så måste tiden preciseras, det går inte att ha ett tidsintervall i 
taxan. 

 
 

 

 

Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 

    
Djurhållning 

2 kap 1 § 1.10-i 7 B Anläggning för djurhållning med 
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är 
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produkt-
ion, eller 
3. mer än 750 platser för suggor. 

2 kap 2 § 1.11 6 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av 
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ål-
der, eller 
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Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar. 

2 kap 3 § 
 
 
 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 

1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 

C 
 
 
 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till 
en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex måna-
ders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive små-
grisar upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, 
tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ål-
der, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp 
till åtta månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sex-
ton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ål-
der, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklu-
sive kycklingar och ungar upp till en veckas ål-
der, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu el-
ler nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 
ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex måna-
ders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som 
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 
färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första 
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor 
väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djuren-
heter under året) men högst 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

- 1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta an-
talet djurenheter under året), dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark 

för jordbruksproduktion 
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Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

2 kap 4 § 1.30 4 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan lik-
nande jordbruksproduktion. 

    Odling 
- 1.3001 3 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter. 
- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en 

odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 
kvadratmeter. 

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel. 
- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 

hektar för produktion av foder, livsmedel eller 
annan liknande jordbruksproduktion. 

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 
hektar men högst 100 hektar för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruks-
produktion. 

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 
hektar. 

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 

FISK   
3 kap 1 § 5.10 7 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 

40 ton foder förbrukas per kalenderår. 
3 kap 2 § 5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 

1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår. 

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBET-

NING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, 

MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 
    

Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap 1 § 10.10 14 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är 

större än 150 hektar, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 

- 10.1001 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (torv) efter det att tillsyns-
myndigheten meddelat beslut om att täkten är av-
slutad. 

4 kap 2 § 10.11 22 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är 
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast 
innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att till-
synsmyndigheten meddelat beslut om att täkten 
är avslutad. 

4 kap 3 § 10.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av 
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verk-
samheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt 
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling 
av redan utbrutet och bearbetat material efter det 
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Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

 

 

 

10.20-1 

 

10.20-2 

 

10.20-3 
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10.20-9 

 

10.20-10 
 

 
 
 

20 
 

18 
 

16 
14 
12 
10 

 
9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 
 
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd 
berg. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd na-
turgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd na-
turgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd na-
turgrus eller andra jordarter. 
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-
grus eller andra jordarter. 
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd natur-
grus eller andra jordarter. 

- 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den to-
talt bearbetade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt han-
terade mängden är större än 800 ton per kalen-
derår. 

- 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom 
bearbetning av block ur bruten sten, där den to-
talt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadrat-
meter per kalenderår eller den totalt hanterade 
mängden är högst 800 ton per kalenderår. 

- 10.2003 2 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet 
och bearbetat material (berg, naturgrus eller 
andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap 4 § 10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus. 

- 10.3001 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst  
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd). 

4 kap 5 § 10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 
hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 
mängd torv. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt la-
gen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 
hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen 
mängd). 

4 kap 6 § 10.50 1 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan el-
ler områdesbestämmelser, om verksamheten bed-
rivs på samma plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånaders-period. 
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- 10.5001 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter utanför område 
som omfattas av detaljplan eller områdesbestäm-
melser, om verksamheten bedrivs på samma 
plats under högst trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

4 kap 7 § 10.60 4 C Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår. 

- 
 

10.6001 2 U Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår. 

    Råpetroleum, naturgas och kol 
4 kap 8 § 

 
11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjäll-

områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken. 
4 kap 9 § 

 
11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra 

områden än de som avses i 8 §. 
4 kap 10 § 11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller 

brunkol. 
    

Malm och mineral 
4 kap 11 § 

 
13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av 

malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 
eller 5 §. 

4 kap 12 § 13.20-i 18 A Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm, inbegripet sulfidmalm. 

4 kap 13 § 13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metall-
haltig malm för provändamål. 

4 kap 14 § 13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning 
av malm, mineral eller kol än rostning och sint-
ring, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 15 §. 

4 kap 15 § 13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller 
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning 
och sintring. 

4 kap 16 § 13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest. 

    
Annan utvinningsindustri 

4 kap 17 § 13.70 3 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 
8 eller 9 §. 

    LIVSMEDEL OCH FODER 
    Slakterier 

5 kap 1 § 15.10-i  
 
 

15.10-i1 

15.10-i2 

 
 
 

19 
11 

B Slakteri med en produktion baserad på en slakt-
vikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 
12 500 ton slaktvikt per kalenderår 
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. 
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt 
per kalenderår. 

5 kap 2 § 15.20 8 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per ka-
lenderår 

5 kap 3 § 15.30 4 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår 

- 15.3001 2 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 
ton slaktvikt per kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av animaliska råvaror 
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5 kap 4 § 15.40-i 20 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär 
paketering. 

5 kap 5 § 15.45 10 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller end-
ast innebär paketering. 

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 

 

 

15.50-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 2 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter eller glass eller end-
ast innebär paketering. 
 
-Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalen-
derår. 
- Beredning och behandling med en produktion 
av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalen-
derår. 

- 15.5001 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart animaliska 
råvaror med en produktion av högst 50 ton per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Rökeri 

5 kap 7 §  15.80 
 
 

15.80-1 

 

15.80-2 

 
 
 

5 
 

3 

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produk-
ter per kalenderår. 

- 15.8001 2 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror 
5 kap 8 §  15.90-i  

 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, 
eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 
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5 kap 9 § 15.95 17 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton 
men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, al-
koholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-
tering. 

5 kap 10 § 15.101 9 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton 
men högst 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, al-
koholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, 
jäst eller kafferostning eller endast innebär pake-
tering. 
 

- 15.9001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton pro-
dukter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast in-
nebär paketering. Punkten gäller inte heller re-
stauranger, butiker, caféer och liknande med hu-
vudsaklig servering eller försäljning till allmän-
heten. 

    Kvarnprodukter 
5 kap 11 § 

 
15.125 

 
 
 
 
 
 
 

15.125-1 

15.125-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
5 

C Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär 
paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per ka-
lenderår. 

- 15.12501 1 U Framställning av livsmedel med tillverkning av 
kvarnprodukter samt beredning och behandling 
av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lag-
ring av spannmål med en lagringskapacitet av 
mer än 10 000 ton. 

    Livsmedel av kombinerade råvaror 
5 kap 12 § 

 
15.131-i 18 B Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller se-
parata produkter, med en produktion av en slut-
produkt vars innehåll av animaliskt ursprung 
uppgår till 
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1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-
värdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktpro-
cent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten in-
nebär endast paketering. 

5 kap 13 § 15.141 15 B Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller se-
parata produkter, med en produktion av mer än 
5 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete-
ring. 

5 kap 14 § 15.151 8 C Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller se-
parata produkter, med en produktion av mer än 
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 
2. endast avser glass eller endast innebär pakete-
ring. 
 

 15.13101 3 U Anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling av både animaliska 
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller se-
parata produkter, med en produktion av högst 
400 ton per kalenderår. 
 

    
Mjölkprodukter 

5 kap 15 § 
 

15.170-i 12 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedel-
värde. 

5 kap 16 § 
 

15.180 
 
 
 
 
 
 

15.180-1 

15.180-2 

 

15.180-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
8 
 

5 

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton 
per dygn som kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per ka-
lenderår.   

- 15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter 
med en produktion baserad på en invägning av 
högst 500 ton per kalenderår. 
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Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Oljor och fetter 
5 kap 17 § 15.185-i 17 B Anläggning för framställning eller raffinering av 

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter el-
ler produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produkt-
ionen baseras på animaliska råvaror, eller 
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produkt-
ionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §. 

5 kap 18 § 
 

15.190 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter el-
ler produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av 
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per ka-
lenderår, om produktionen baseras på animaliska 
råvaror, eller 
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per ka-
lenderår, om produktionen baseras på vegetabi-
liska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 
17 §. 

5 kap 19 § 
 

15.200 5 C Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter el-
ler produkter av sådana oljor eller fetter med en 
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 
ton kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten 
endast avser mjölkprodukter. 

- 15.20001 1 U Anläggning för framställning eller raffinering av 
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter el-
ler produkter av sådana oljor eller fetter för en 
produktion av högst 100 ton per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Glass 
5 kap 20 § 

 
15.210 

 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

B Anläggning för tillverkning av glass med en pro-
duktion av 
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på anima-
liska råvaror, eller 
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår om produktionen baseras på endast 
vegetabiliska råvaror. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

5 kap 21 § 
 

15.220 3 C Anläggning för tillverkning av glass med en pro-
duktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

- 15.22001 1 U Anläggning för tillverkning av glass för en pro-
duktion av högst 10 ton per kalenderår. 
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Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker 
5 kap 22 § 

 
15.230 19 B Anläggning för framställning av råsprit eller al-

koholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-
ion med en produktion av mer än 5 000 ton men 
högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 23 § 
 

15.240 
 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 

 

15.240-2 

 

15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 
 

5 
 

C Anläggning för framställning av råsprit eller al-
koholhaltig dryck genom jäsning eller destillat-
ion motsvarande en årlig produktion av mer än 
10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalen-
derår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol 
per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol 
per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per 
kalenderår. 

- 15.24001 1 U Anläggning för framställning av råsprit eller av 
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller des-
tillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 
kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 5 U Anläggning för blandning eller tappning av des-
tillerade alkoholhaltiga drycker eller för fram-
ställning, blandning eller tappning av vin, cider 
eller andra fruktviner. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker 
5 kap 24 § 

 
15.250 

 
 
 

11 
 
 
 

B Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av mer än 10 000 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

5 kap 25 § 
 

15.260 8 C Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.26001 4 U Bryggeri eller annan anläggning för framställ-
ning av malt, maltdryck eller läskedryck med en 
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    Jäst 
5 kap 26 § 

 
15.270 17 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 

100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår el-
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ler för framställning av startkulturer av mikro-
organismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, 
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvo-
lym om minst tio kubikmeter. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 §. 

- 15.27001 4 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 
100 ton per kalenderår eller för framställning av 
startkulturer av mikroorganismer för livsmedels-
industri eller jordbruk, om anläggningen har en 
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubik-
meter. 

    
Kafferostning 

5 kap 27 § 
 

15.280 
 
 
 
 

15.280-5 

 

15.280-6 

 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men 
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalen-
derår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 
ton kaffe per kalenderår. 

- 15.28001 1 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe 
per kalenderår. 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 
och liknande med huvudsaklig servering eller 
försäljning till allmänheten. 

    
Paketering av livsmedel 

5 kap 28 § 15.310 3 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpack-
ning av animaliska eller vegetabiliska produkter 
som inte sker i någon tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§. 

    
Foder av animaliska råvaror 

5 kap 29 § 
 

15.330-i 11 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av mer än 75 ton foder 
per dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser mjölk eller endast innebär pakete-
ring. 

5 kap 30 § 
 

15.340 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.340-1 

 

15.340-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

5 

C Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av mer än 500 ton men 
högst 18 750 ton foder per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 
2. endast avser mjölk eller endast innebär pakete-
ring. 
 
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produk-
ter per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter 
per kalenderår. 

- 15.34001 1 U Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart animaliska rå-
varor med en produktion av högst 500 ton pro-
dukter per kalenderår. 
Punkten avser inte produktion av endast mjölk 
eller endast innebär paketering. 

    
Foder av vegetabiliska råvaror 
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5 kap 31 § 
 

15.350-i 9 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av 
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 
2. mer än  
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i 
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller 
b) 300 ton per dygn i övriga fall 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

5 kap 32 § 
 

15.360 5 C Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton 
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 31 § 
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor 
eller fetter eller endast innebär paketering 
 

- 15.36001 1 U Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av enbart vegetabiliska 
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton 
per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast in-
nebär paketering. 

    
Foder av kombinerade råvaror 

5 kap 33 § 
 

15.370-i 10 B Anläggning för framställning av foder med be-
redning och behandling av animaliska och vege-
tabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av en slutprodukt 
vars innehåll av animaliskt material uppgår till 
1. mer än 10 viktprocent och produktionen upp-
går till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår, eller 
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår 
till en mängd 
a) per dygn som i antal ton överstiger animalie-
värdet, 
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 
250 multiplicerat med animalievärdet. 
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med 
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 
med talet för det animaliska materialets viktpro-
cent av slutprodukten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
endast innebär paketering. 

    TEXTILVAROR 
6 kap 1 § 17.10-i  

 
 

17.10-i1 

 

17.10-i2 

 

 
 
 
 

24 
 

22 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn 
eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår. 
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår. 
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil-
fibrer eller textilier per kalenderår. 

6 kap 2 § 17.20 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B Anläggning för förbehandling eller färgning av 
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer 
eller textilier per kalenderår eller för annan be-
redning av mer än 200 ton textilmaterial per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
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17.20-1 

 

 

17.20-2 

 

 

 

 

17.20-3 

 
 
 
 
 

14 
 
 

13 
 
 
 
 

11 

1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp 
till luft av högst 3 ton flyktiga organiska före-
ningar per kalenderår. 
 
- Annan beredning än förbehandling eller färg-
ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalen-
derår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier 
per kalenderår eller för annan beredning av mer 
än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial 
per kalenderår. 
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton 
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår eller för annan beredning av mer än 
200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per 
kalenderår. 

6 kap 3 §  17.30 5 C Anläggning för förbehandling, färgning eller an-
nan beredning av mer än 10 ton men högst 200 
ton textilmaterial per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 17.3001 3 U Anläggning för förbehandling, färgning eller an-
nan beredning av högst 10 ton textilmaterial per 
kalenderår. 
 

    
PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

 7 kap 1 § 18.10-i 18  B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar 
eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar 
eller skinn per kalenderår. 

7 kap 2 § 18.20 18 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men 
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår 
eller för annan beredning av mer än 100 ton hu-
dar eller skinn. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

7 kap 3 § 18.30 
 
 

5 
 
 

C Anläggning för garvning eller annan beredning 
av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller 
skinn per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 18.3001 1 U Anläggning för garvning eller annan beredning 
av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår. 

    
TRÄVAROR 

    Kemikaliebehandling av trä och träprodukter 
8 kap 1 § 20.05-i 10 B Anläggning för behandling av trä eller träproduk-

ter med kemikalier med en produktion av 
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten end-
ast avser behandling mot blånadssvamp. 

8 kap 2 § 20.10 8 C Anläggning för behandling av trä eller träproduk-
ter med kemikalier med en produktion av 
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter 
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
endast avser behandling mot blånadssvamp. 

    Sågning, hyvling och svarvning av trä 
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8 kap 3 § 20.20 
 
 
 
 

20.20-1 

20.20-2 

 

20.20-3 

 
 
 
 
 

17 
14 

 
11 

 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 
kubikmeter per kalenderår. 

8 kap 4 § 20.30 
 
 
 
 
 
 

20.30-1 

 

20.30-2 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 

7 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 6 000 ku-
bikmeter per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 
 
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 
kubikmeter per kalenderår. 
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 ku-
bikmeter per kalenderår. 

- 20.3001 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 500 ku-
bikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalen-
derår. 

 20.3002 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning 
av träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av högst 500 kubik-
meter per kalenderår. 

    Träbaserade bränslen och bränslen av jord-

bruksprodukter 
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8 kap 5 § 20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.40-1 

 

 

20.40-2 

 

 

 

20.40-3 

 

 

 

20.40-4 

 

 

20.40-5 

 

 

 

20.40-6 

 

 

 

20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

C Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, base-
rad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 
eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 
kubikmeter råvara per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter 
fast mått per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter 
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per ka-
lenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men 
högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalen-
derår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter 
löst mått råvara per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter 
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara 
per kalenderår. 
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men 
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per ka-
lenderår. 
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer 
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

- 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast 
mått per kalenderår. 

- 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller lik-
nande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst 
mått råvara per kalenderår. 

- 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning 
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksproduk-
ter, i form av pellets eller briketter, baserad på 
högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. 

    Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån 
8 kap 6 § 20.50-i 18 B Anläggning med en produktion av mer än 600 

kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubik-
meter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberski-
vor eller spånskivor. 

8 kap 7 § 20.60 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C Anläggning för tillverkning av 
1. fanér eller plywood, eller 
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
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20.60-1 

20.60-2 

 

 

 

20.60-3 

 
 

9 
9 
 
 
 

7 
 

 

träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 
av spån. 
 
-fanér eller plywood 
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 ku-
bikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiber-
skivor, spånskivor eller andra produkter av spån. 
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-
skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra pro-
dukter av spån. 

    
Lagring av timmer 

8 kap 8 § 20.70 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.70-1 

 

 

20.70-2 

 

 

 

 

20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

8 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 10 §. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med be-
gjutning av vatten, eller 
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten. 
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 
200 000 kubikmeter på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 
kubikmeter med begjutning av vatten, eller 
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 
kubikmeter i vatten. 

8 kap 9§  20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.80-1 

 

20.80-2 

 

20.80-3 

 

20.80-4 

 

20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

5 
 

3 
 

7 
 

5 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått un-
der bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med 
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig en-
ligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är till-
ståndspliktig enligt 8 §. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 ku-
bikmeter på land med vattenbegjutning. 
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbe-
gjutning. 
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 ku-
bikmeter i vatten. 
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubik-
meter i vatten. 

- 20.8001 3 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikme-
ter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått 
under bark (m3 fub), om lagringen sker på land 
utan vattenbegjutning. 

- 20.8002 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter 
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap 10 § 20.90 3 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
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än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) på land med begjutning av 
vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått 
under bark (m3 fub) i vatten. 

- 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer 
än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått un-
der bark (m3 fub) på land med begjutning av vat-
ten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått un-
der bark (m3 fub) i vatten. 

    Behandling av blånadssvamp 
8 kap 11 § 20.91 6 C Anläggning för behandling av trä och träproduk-

ter mot blånadssvamp. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 
2 §. 

    MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR 
9 kap 1 § 21.10-i  

 
 
 

21.10-i1 

 

21.10-i2 

 

21.10-i3 

 

21.10-i4 

 

21.10-i5 

 
 
 
 

25 
 

22 
 

18 
 

19 
 

16 

A Anläggning för framställning i industriell skala 
av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fi-
brösa material. 
 
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning per kalenderår. 
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med 
blekning per kalenderår. 
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalen-
derår. 
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-
mekanisk) per kalenderår. 
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemi-
mekanisk) per kalenderår. 

- 21.1001 4 U Anläggning för framställning av pappersmassa 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
1§ 

9 kap 2§ 21.30-i 15 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton 
per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av 
papper, papp eller kartong. 

9 kap 3 § 21.40 9 B Anläggning för framställning i industriell skala 
av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton 
per kalenderår av papper, papp eller kartong. 

- 21.4001 3 U Anläggning för framställning av papper, papp el-
ler kartong om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 1 eller 2§. 
 

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK  

PRODUKTION 

10 kap 1 § 22.10 9 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heat-
setfärg. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 
kap. 2, 3 eller 4 §. 

10 kap 2 § 22.20 5 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 
10 kap 3 § 22.30 8 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 
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10 kap 4 § 22.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.40-1 

 

 

22.40-2 

 

 

22.40-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

6 
 
 

4 

C Anläggning  
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, eller 
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i 
form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 3 §. 
 
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalen-
derår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer 
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter framkallas per kalenderår. 

- 22.4001 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst  
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas per kalen-
derår. 

- 22.4002 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

- 22.4004 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film 
eller papperskopior framkallas per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
22.30. 

- 22.4005 1 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt 
material i form av film eller papperskopior fram-
kallas per kalenderår. 

    STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 

PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRN-

BRÄNSLE 
11 kap 1 §  23.05 25 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer 

till gas- eller vätskeform. 
11 kap 2 § 23.10-i  19 A Anläggning för tillverkning av koks. 

11 kap 3 § 23.11-i 25 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av 
kol. 
 

11 kap 4 § 23.12-i 28 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol). 
 

11 kap 5 § 23.13 28 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är 
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §. 

11 kap 6 § 23.20 19 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §. 

11 kap 7 § 23.30 
 
 

 
 
 

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller 
gas. 
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23.30-1 

 

23.30-2 

32 
 

28 

- Mer än 500 000 ton per kalenderår. 
 
- Högst 500 000 ton per kalenderår. 
 

11 kap 8 § 23.40 16 A Anläggning för 
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, 
eller 
3. behandling, lagring eller slutförvaring av be-
strålat kärnbränsle. 

11 kap 9 § 23.50 16 A Behandling eller lagring av obestrålat kärn-
bränsle. 

    KEMISKA PRODUKTER 
    Organiska kemikalier 

12 kap 1 § 24.01-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 2 § 24.02-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
enkla kolväten per kalenderår 

12 kap 3 § 24.03-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syreinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 4 § 24.04-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
syreinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 5 § 24.05-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 6 § 24.06-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
svavelinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 7 § 24.07-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 8 § 24.08-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
kväveinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 9 § 24.09-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 10 § 24.10-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
fosforinnehållande organiska föreningar per kalen-
derår 

12 kap 11 § 24.11-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 12 § 24.12-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
halogenerade kolväten per kalenderår 

12 kap 13 § 24.13-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
metallorganiska föreningar per kalenderår 

12 kap 14 § 24.14-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
metallorganiska föreningar per kalenderår 
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12 kap 15 § 24.15-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
plaster per kalenderår 

12 kap 16 § 24.16-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
plaster per kalenderår 

12 kap 17 § 24.17-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syntetgummi per kalenderår 

12 kap 18 § 24.18-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
syntetgummi per kalenderår 

12 kap 19 § 24.19-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 20 § 24.20-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
färgämnen eller pigment per kalenderår 

12 kap 21 § 24.21-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

12 kap 22 § 24.22-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår 

    
Oorganiska kemikalier 

12 kap 23 § 24.23-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
gaser per kalenderår 

12 kap 24 § 24.24-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
gaser per kalenderår 

12 kap 25 § 24.25-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
syror per kalenderår 

12 kap 26 § 24.26-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
syror per kalenderår 

12 kap 27 § 24.27-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
baser per kalenderår 

12 kap 28 § 24.28-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
baser per kalenderår 

12 kap 29 § 24.29-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
salter per kalenderår 

12 kap 30 § 24.30-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
salter per kalenderår 

12 kap 31 § 24.31-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton 
icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska 
föreningar per kalenderår 

12 kap 32 § 24.32-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton 
icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska 
föreningar per kalenderår 

    
Gödselmedel 

12 kap 33 § 24.33-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

12 kap 34 § 24.34-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala per kalenderår tillverka 
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högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödsel-
medel baserade på fosfor, kväve eller kalium 

    
Växtskyddsmedel och biocider 

12 kap 35 § 24.35-i 30 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 36 § 24.36-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår 

12 kap 37 § 24.37 26 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av bi-
otekniska organismer för bekämpningsändamål 

    
Läkemedel 

12 kap 38 § 24.38-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 39 § 24.39-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk re-
aktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton 
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår 

12 kap 40 § 24.40 
 
 
 
 
 
 

24.40-1 

24.40-2 

 

24.40-3 

 

24.40-4 
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C Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverk-
ning). 
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjuk-
hus eller om verksamheten är tillståndspliktig en-
ligt 19 kap 3 §. 
 
- Mer än 100 ton kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalen-
derår. 
- Högst 500 kg per kalenderår. 

12 kap 41 § 24.41 8 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
av 1-40 eller 42-47 §§. 

    
Sprängämnen 

12 kap 42 § 24.42-i 26 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår 

12 kap 43 § 24.43-i 21 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 
ton sprängämnen per kalenderår 

    
Annan kemisk tillverkning 

12 kap 44 § 24.44 8 C Anläggning för att genom kemiska eller biolo-
giska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska 
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller la-
boratorieskala eller annan icke industriell skala. 

12 kap 45 § 24.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka 
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur bi-
ologiskt material, 
3. sprängämnen, 
4. pyrotekniska artiklar, eller 
5. ammunition. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalen-
derår, om det i verksamheten inte används eller 
tillverkas någon kemisk produkt som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemi-
kalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller 
kriterierna för att klassificeras med de riskfraser 
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som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”gif-
tig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”muta-
gen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 
eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande på huden 
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, 
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet 
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kro-
nisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverk-
ningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om till-
verkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalen-
derår, 
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 
genom destillation, eller 
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 
 
-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga ke-
miska produkter 
-verksamheten avser läkemedelssubstanser 
-verksamheten avser sprängämnen 
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar 
-verksamheten avser ammunition 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka 
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material, 
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
45 §,  
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 45 §, 
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk-
ter per kalenderår, om tillverkningen sker genom 
destillation, eller 
5. andra kemiska produkter, om verksamheten 
inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, el-
ler mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produk-
ter per kalenderår genom destillation, eller till-
verkning av andra kemiska produkter. 
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 
material. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengö-
ringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengörings-
medel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygien-
produkter per kalenderår. 

- 24.4601 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton färg 
eller lack per kalenderår. 

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 10 ton ren-
göringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår. 

- 24.4603 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser i industriell skala tillverka högst 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation. 

12 kap 47 § 24.47 8 C Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala el-
ler annan icke industriell skala, yrkesmässigt till-
verka 
1. sprängämnen, 
2. pyrotekniska artiklar, 
3. ammunition, 
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kropps-
vårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per ka-
lenderår, eller 
6. andra kemiska produkter. 

- 24.4701 4 U Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-
cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller 
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår 

    GUMMI OCH PLASTVAROR 
13 kap 1 § 25.10 

 
 
 
 
 
 

25.10-1 

 

25.10-2 

 
 
 
 
 
 
 

16 
 

12 
 

B Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. 
 
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning 
per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovul-
kad gummiblandning per kalenderår. 
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13 kap 2 § 25.11 
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C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § el-
ler 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gum-
miblandning per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummi-
blandning per kalenderår. 

- 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på högst 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap 3 § 25.20 
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B Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av 
1. polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår, 
2. polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
plastråvara per kalenderår, eller 
3. annan plast, om produktionen baseras på mer 
än 20 ton plastråvara per kalenderår. 
 
- Polyuretan utan användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 200 ton 
plastråvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 500 ton 
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om 
produktionen baseras på mer än 500 ton plast-
råvara per kalenderår. 
- Polyuretan med användning av toluendiisocy-
anat, om produktionen baseras på mer än 20 ton 
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, el-
ler annan plast om produktionen baseras på mer 
än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalen-
derår. 

13 kap 4 § 25.30 6 C Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om 
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plast-
råvara per kalenderår, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt  
3 §. 

- 25.3001 1 U Anläggning för att genom ytterligare polymeri-
sation tillverka produkter av plast, om produkt-
ionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka-
lenderår. 

13 kap 5 § 25.40 8 B Anläggning för flamlaminering med plast. 
13 kap 6 § 25.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C  Anläggning där produktionen baseras på mer än 
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom end-
ast mekanisk montering eller mekanisk bearbet-
ning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 
19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara 
per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för be-
läggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 

- 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning. 

- 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

    
MINERALISKA PRODUKTER 

    Glas, glasvaror och keramiska produkter 
14 kap 1 § 26.05-i 14 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive 

glasfiber med smältning av mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. 

14 kap 2 § 26.10-i 14 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive 
tillverkning av mineralull, med smältning av mer 
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per ka-
lenderår. 

- 26.1001 5 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber. 
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14 kap 3 § 26.20 
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B Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, 
eller 
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår. 
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar för-
brukas per kalenderår. 
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) för-
brukas per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glas-
råvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arse-
nikföreningar) förbrukas per kalenderår. 

14 kap 4 § 26.30 5 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats 
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per ka-
lenderår, eller 
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §. 

- 26.3001 2 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasva-
ror som omfattar blandning av glasråvaror 
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, 
om verksamheten innebär att 
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av 
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalen-
derår, eller 
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per ka-
lenderår. 

14 kap 5 § 26.40 8 C Anläggning för tillverkning av glasfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

14 kap 6 § 26.50-i 11 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter 
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast 
sten, kakel, stengods eller porslin, med en 
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller 
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och 
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram 
per kubikmeter. 

14 kap 7 § 26.51 11 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer 
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

- 26.5101 3 U Anläggning för att genom bränning tillverka 
högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, 
om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

14 kap 8 § 26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton 
keramiska produkter per kalenderår 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §. 

- 26.6001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton ke-
ramiska produkter per kalenderår. 

    Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 9 § 26.70-i 27 A Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn 
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, 
eller 
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn 
eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår. 

- 26.7001 4 U Anläggning för att 
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement 
per kalenderår, eller 
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement 
per kalenderår. 

14 kap 10 § 26.80 27 B Anläggning för tillverkning av cement. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 9 §. 

14 kap 11 § 26.90-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk 
per kalenderår. 

14 kap 12 § 26.100 8 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 
krita eller kalkprodukter per kalenderår 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §. 

- 26.10001 3 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton 
per kalenderår. 

14 kap 13 §  26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

- 26.11001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per 
kalenderår. 

14 kap 14 § 26.120 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
varor av gips per kalenderår. 

- 26.12001 3 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton va-
ror av gips per kalenderår. 

    
Andra mineraliska produkter 

14 kap 15 § 26.130-i 15 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av as-
bestbaserade produkter. 

14 kap 16 § 26.140 15 B Anläggning för behandling eller omvandling av 
asbest. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §. 

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 

 

26.150-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 
 

C Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan el-
ler områdesbestämmelser, eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalender-
dagar under en tolvmånadersperiod. 
 
- Inom område med detaljplan eller områdesbe-
stämmelser. 
- Utanför område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under 
en tolvmånadersperiod. 
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- 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utan-
för område med detaljplan eller områdesbestäm-
melser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmå-
nadersperiod. 

14 kap 18 § 26.160 5 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt 
14 kap 19 § 26.170-i 10 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 

ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesium-
oxid per kalenderår. 

 26.17001 5 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår. 

14 kap 20 § 26.180 7 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mine-
ralfiber. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i denna förordning 

    
STÅL OCH METALL 

15 kap 1 § 27.10-i 
 
 
 
 
 

27.10-i1 

 

27.10-i2 

 

27.10-i3 

 

27.10-i4 

 
 
 
 
 
 

29 
 

24 
 

16 
 

14 

A Anläggning för att producera järn eller stål (pri-
mär eller sekundär produktion), med eller utan 
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produkt-
ionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 
21 900 ton per kalenderår. 
 
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per 
kalenderår. 
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men 
inte 1 000 000 ton per kalenderår. 
- om produktionen överstiger 21 900 ton men 
inte 100 000 ton per kalenderår. 
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anlägg-
ning, om produktionen överstiger 21 900 ton per 
kalenderår. 

15 kap 2 § 27.20 
 
 
 
 
 
 
 

27.20-1 

27.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 
16 

A Anläggning för att 
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), eller 
2. behandla järnbaserade metaller genom varm-
valsning. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. 
 
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 50 000 ton per kalenderår. 

15 kap 3 § 27.25-i 
 
 
 
 

27.25-i1 

 

27.25-i2 

 
 
 
 
 

26 
 

20 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål 
per timme eller mer än 175 200 ton råstål per ka-
lenderår. 
 
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per 
kalenderår 
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men 
högst 500 000 ton råstål per kalenderår. 

15 kap 4 § 27.26-i 20 A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom hammarsmide, om slagenergin per 
hammare är mer än 50 kilojoule och den använda 
värmeeffekten är mer än 20 megawatt. 

15 kap 5 § 27.27-i 
 
 
 
 
 

27.27-i1 

 
 
 
 
 
 

16 

A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom att anbringa skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning av mer än 2 ton 
råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål 
per kalenderår. 
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27.27-i2 

 

 

 

 

27.27-i3 

 

 

 

 

27.27-i4 

 

 

 

 

27.27-i5 

 

 

 

27.27-i6 

 

 

 

 

27.27-i7 

 

 

 

 

27.27-i8 

 
 
 
 

14 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

16 
 
 
 

14 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

7 
 

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink 
per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton zink per kalenderår. 
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält 
metall med en inmatning som överstiger 17 500 
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per 
kalenderår. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m3 pro-
cess- eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 process- 
eller sköljvatten. 
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av 
smält metall med en inmatning som överstiger  
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp 
av högst 100 m3 process- eller sköljvatten. 

15 kap 6 §  27.31 12 A Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom kallvalsning av mer än 100 000 ton 
stål per kalenderår. 

15 kap 7 § 27.32 
 
 
 

27.32-1 

 

27.32-2 

 
 
 
 

13 
 

10 

B Anläggning för att behandla järnbaserade metal-
ler genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål 
per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
- Högst 20 000 ton per kalenderår. 

15 kap 8 § 27.40-i  
 

27.40-i1 

 

27.40-i2 

 

 

27.40-i3 

 

27.40-i4 

 

 
 
 

12 
 

11 
 
 

9 
 

7 
 

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om pro-
duktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 
000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används. 
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår 
där inte form- eller gjutsand används. 
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår där inte form- eller gjut-
sand används. 
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15 kap 9 § 27.50 
 
 
 
 
 

27.50-1 

 

 

 

27.50-2 

 

 

 

27.50-3 

 

 

 

27.50-4 

 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

7 

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 
 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn el-
ler stål per kalenderår, eller 
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton alumi-
nium, zink eller magnesium per kalenderår. 

15 kap 10 § 27.60 3 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer 
än 10 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §. 

- 27.6001 1 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är högst 
10 ton per kalenderår. 
 

15 kap 11 §  27.70-i 
 
 
 
 
 
 

27.70-i1 

 

27.70-i2 

 

 

27.70-i3 

 

 

27.70-i4 

 

 

27.70-i5 

 

27.70-i6 

 

 

27.70-i7 

 

 

27.70-i8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

26 
 

18 
 
 

11 
 
 

10 
 
 

24 
 

14 
 
 

11 
 
 

10 

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller se-
kundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro-
lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 
000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per 
kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera 
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. 

15 kap 12 § 27.80-i 9 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller se-
kundärt råmaterial producera högst 1 000 ton 
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen 
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sker genom metallurgiska, kemiska eller elektro-
lytiska processer. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 

15 kap 13 § 27.100-i 
 
 
 
 
 

27.100-i1 

 

27.100-i2 

 

27.100-i3 

 

 
 
 
 
 
 

27 
 

23 
 

18 

A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn 
eller mer än 1 000 ton per kalenderår. 
 
- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalen-
derår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly el-
ler kadmium per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly el-
ler kadmium per kalenderår. 

- 27.10001 4 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per ka-
lenderår. 

15 kap 14 § 27.101-i 
 
 
 
 
 

27.101-i1 

27.101-i2 

 
 
 
 
 
 

21 
 

19 

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le-
gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är 
återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton 
per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. 
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per 
kalenderår. 

15 kap 15 § 27.110 
 
 
 
 
 
 

27.110-1 

 

27.110-2 

 
 
 
 
 
 
 

11 
 

9 

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järn-
metaller, oavsett om metallerna är återvinnings-
produkter eller inte. 
 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast 
avser gjuterier. 
 
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-
järnmetall eller återvinningsprodukter. 
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvin-
ningsprodukter. 

15 kap 16 § 27.120 
 
 
 
 
 

27.120-1 

27.120-2 

 

27.120-3 

 

27.120-4 

 
 
 
 
 
 

26 
21 

 
13 

 
9 

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffi-
nera icke-järnmetall ur annan råvara 
och genom andra processer än de som anges i  
11–15 §§. 
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. 
 
- Mer än 80 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per ka-
lenderår. 
- Högst 3 000 ton per kalenderår. 

15 kap 17 § 27.130 
 
 
 
 
 

27.130-1 

27.130-2 

 

27.130-3 

 

 
 
 
 
 
 

22 
14 

 
11 

 

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är mer än 50 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 
 
- Mer än 20 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per ka-
lenderår. 
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27.130-4 

 

27.130-5 

 

27.130-6 

9 
 

8 
 

7 

- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per ka-
lenderår. 
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalen-
derår. 
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen-
derår. 

15 kap 18 § 27.140 4 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §. 

- 27.14001 1 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om pro-
duktionen är högst 1 ton per kalenderår. 

    METALL- OCH PLASTYTBEHAND-

LING, AVFETTNING OCH FÄRGBORT-

TAGNING 
16 kap 1 § 28.10-i 

 
 
 
 

28.10-i1 

 

28.10-i2 

 

 

28.10-i3 

 

 

28.10-i4 

 
 
 
 
 

13 
 

11 
 
 

8 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om behandlingsba-
den har en sammanlagd volym av mer än 30 ku-
bikmeter. 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 ku-
bikmeter men högst 10 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 2 § 28.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.20-1 

 

28.20-2 

 

 

28.20-3 

 

 

28.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 
 
 

7 

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast, om 
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 
av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikme-
ter, och 
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta 
 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 ku-
bikmeter men högst 10 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 ku-
bikmeter men högst 1 000 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår. 
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubik-
meter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår. 

16 kap 3 § 28.25 
 
 
 
 
 

28.25-1 

 

28.25-2 

 
 
 
 
 
 

4 
 

2 

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbe-
handling av metall eller plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med bet-
pasta eller om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 1 eller 2 §. 
 
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 4 § 28.30  B Anläggning för  
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28.30-1 

 

28.30-2 

 

28.30-3 

 

28.30-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 

8 
 

7 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium el-
ler stål, om verksamheten ger upphov till mer än 
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med me-
tall som sker med vakuummetod. 
 
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår. 
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 ku-
bikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikme-
ter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 5 § 28.40 4 C Anläggning för annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, 
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubik-
meter avloppsvatten per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med 
metall som sker med vakuummetod eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt  
4 §. 

- 28.4001 1 U Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom 
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verk-
samheten ger upphov till högst 1 kubikmeter av-
loppsvatten per kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium el-
ler stål, om verksamheten ger upphov till högst 
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 
 
 
 

28.50-1 

 

28.50-2 

 

 

28.50-3 

 

 

28.50-4 

 

 

28.50-5 

 

28.50-6 

 

 

28.50-7 

 

 

28.50-8 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 

9 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

9 
 

7 
 
 

5 
 
 

4 

B Anläggning för termisk ytbehandling i form av 
varmdoppning eller termisk sprutning med en 
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per ka-
lenderår utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och fil-
ter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår utan uppsamling och fil-
ter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per ka-
lenderår med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men 
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och fil-
ter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 
100 ton per kalenderår med uppsamling och fil-
ter. 
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16 kap 7 § 28.71 1 C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 10 §. 

- 28.7101 1 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 

16 kap 8 § 28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från 
mer än 50 ton metallgods per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 
3 §. 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 

 

28.95-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

4 

C Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är en fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 
§, 
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till av-
loppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per ka-
lenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per 
kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 
kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en 
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 
kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av 
högst två punkter ovan. 

- 28.9501 1 U Anläggning, som omfattas av någon eller några 
av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalen-
derår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna 
i 39.10-39.50, 
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per 
kalenderår, om verksamheten ger upphov till av-
loppsvatten, 
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per 
kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalen-
derår eller härdning av högst 1 ton gods per ka-
lenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbruk-
ning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod, om me-
tallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram 
per kalenderår. 

    ELEKTRISKA ARTIKLAR 
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17 kap 1 § 31.10 26 A Anläggning för att tillverka batterier eller acku-
mulatorer som innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 2 § 31.20 15 B Anläggning för att tillverka batterier eller acku-
mulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller 
kvicksilver. 

17 kap 3 § 31.30 5 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskäl-
lor som innehåller kvicksilver. 

17 kap 4 § 31.40-i 28 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder ge-
nom bränning eller grafitisering. 

17 kap 5 § 31.50 28 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafite-
lektroder. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 §. 

17 kap 6 § 31.60 7 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller 
elektrisk kabel. 

    METALLBEARBETNING 
    

Motorer, turbiner och reaktorer 
18 kap 1 §  34.10 7 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 for-

donsmotorer per kalenderår. 
- 34.1001 2 U Anläggning för tillverkning av högst 100 for-

donsmotorer per kalenderår. 
18 kap 2 § 34.20 4 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer. 

    Motorfordon 
18 kap 3 § 34.30 

 
 
 
 
 
 

34.30-1 

 

34.30-2 

 

 

34.30-3 

 

 

34.30-4 

 

 

34.30-5 

 

34.30-6 

 

 

34.30-7 
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24 
 
 

20 
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24 
 

16 
 
 

10 
 
 

B Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
 
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 100 000 motorfordon men högst  
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon 
som uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till högst 3,5 ton. 
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 
motorfordon med en totalvikt per fordon som 
uppgår till mer än 3,5 ton. 

18 kap 4 § 34.40 9 C Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av 
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 3 §. 

- 34.4001 3 U Anläggning för tillverkning och sammansättning 
per kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per 
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fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per for-
don som uppgår till mer än 3,5 ton. 

    Järnvägsutrustning och flygplan 

18 kap 5 § 34.50 9 C Anläggning för 
1. tillverkning av järnvägsutrustning, 
2. tillverkning av flygplan, eller 
3. reparation av flygplan. 

    Maskinell metallbearbetning 

18 kap 6 § 34.60 22 A Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta 
för endast montering) större än 100 000 kvadrat-
meter. 

18 kap 7 § 34.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.70-1 

 

 

34.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

14 

B Anläggning där det förekommer maskinell metall-
bearbetning och där total tankvolym för skärväts-
kor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 
6 §. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast 
centralt system för vätskor som volymen i lösa be-
hållare som är kopplade antingen till metallbearbet-
ningsmaskin eller till öppnade behållare som an-
vänds för påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 75 kubikmeter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubik-
meter. 

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 

 

 

 

34.80-2 

 

 

 

34.80-3 
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C Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning och där total tankvolym för skär-
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbe-
arbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, 
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 
 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubik-
meter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikme-
ter. 
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor 
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna 
är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikme-
ter. 

- 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell me-
tallbearbetning och där total tankvolym för skär-
vätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbe-
arbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. 
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § 
andra stycket. 

    
Gas- och oljeplattformar 

18 kap 9 § 35.10 28 A Byggande av en plattform som är avsedd att an-
vändas vid utvinning av olja eller gas inom 
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havsområden, om verksamheten inte prövas en-
ligt 11 kap. miljöbalken. 

- 35.1001 18 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om 
förläggning nära kusten för montering, utrust-
ning, ombyggnad, reparation, underhåll eller lik-
nande åtgärd. 

    Skeppsvarv 
18 kap 10 § 35.20 4 C Skeppsvarv. 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖS-

NINGSMEDEL 
19 kap 1 §    Med förbrukning avses i detta kapitel lösnings-

medelstillförseln minskad med den mängd som i 
tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för 
återanvändning där även återanvändning av lös-
ningsmedel som bränsle ingår men inte lösnings-
medel som slutligt bortskaffas som avfall. 

19 kap 2 § 39.10-i 19 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, 
avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, 
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbe-
handla material, föremål eller produkter, om för-
brukningen av organiska lösningsmedel är mer 
än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton 
per kalenderår. 

19 kap 3 § 39.15 
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39.15-2 
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B 
Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösnings-
medel, 
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i till-
verkning av farmaceutiska produkter, eller 
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i till-
verkning av lack, tryckfärg, lim eller andra be-
läggningspreparat. 
Vid tillämpningen av första stycket ska inte såd-
ana organiska lösningsmedel medräknas som 
omfattas av förordningen (2007:846) om fluore-
rade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
eller av föreskrifter som har meddelats med stöd 
av den förordningen. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 §. 
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller 
inte sjukhus. 
 
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsme-
del 
  
- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel, 
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton orga-
niska lösningsmedel  
 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton orga-
niska lösningsmedel, 
 
- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter 
 
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 
produkter 
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39.15-7 
 

 
 
 

15 
 

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra be-
läggningspreparat. 
 
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska 
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, 
lim eller andra beläggningspreparat. 

19 kap 4 § 39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med 
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemi-
kalieinspektionen har klassificerats med riskfra-
serna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska ska-
dor” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”re-
produktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”repro-
duktionstoxicitet kategori 1B”, 
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbru-
kas per kalenderår med mer än 500 kilogram i 
lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför till-
verkningsanläggningar. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 6 § 39.50 
 
 
 
 
 
 
 

39.50-1 

 

39.50-2 

 

 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 
 

6 

C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösnings-
medel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 
eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lös-
ningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton 
organiska lösningsmedel förbrukas per kalen-
derår. 

- 39.5001 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 1 ton halogenerade organiska lösningsme-
del 
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- 39.5002 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösnings-
medel. 

- 39.5003 3 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer 
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösnings-
medel. 

 39.5004 1 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
högst 500 kg organiska lösningsmedel. 

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER  

20 kap 1 § 39.60 
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B Anläggning för lagring eller annan hantering av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring 
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle 
eller hantering av mer än 500 000 ton per kalen-
derår, 
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller 
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalen-
derår och produkterna 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemi-
kalieinspektionen har klassificerats med de risk-
fraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mut-
agen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 
eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kate-
gori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reprodukt-
ionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kate-
gori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kro-
nisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 
4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma 
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton 
per kalenderår, 
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enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller 
hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 
av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 
ton per kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton 
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering 
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för 
lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av 
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per 
kalenderår, 
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer 
än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton 
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer 
än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 6 C Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 
ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energipro-
duktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma 
tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har med-
delats av Kemikalieinspektionen har klassifice-
rats med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancer-
framkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstox-
isk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
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”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxi-
citet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate-
gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vatten-
miljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmil-
jön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön ka-
tegori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 
ton vid ett och samma tillfälle. 

- 39.7001 1 U Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska pro-
dukter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara 
gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 
ton vid ett och samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om 
anläggningen avser verksamhet för energipro-
duktion eller kemisk industri och har kapacitet 
för lagring av högst 1 ton vid ett och samma till-
fälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har med-
delats av Kemikalieinspektionen har klassifice-
rats med de riskfraser som ingår i faroklasserna 
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancer-
framkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstox-
isk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassifice-
ras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kate-
gori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka expone-
ring kategori 1”, ”specifik organtoxicitet uppre-
pad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogeni-
tet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutage-
nitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxi-
citet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kate-
gori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vatten-
miljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmil-
jön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön ka-
tegori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, 
eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 
2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton 
vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 3 § 39.80 7 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner 
normalkubikmeter naturgas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 39.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner nor-
malkubikmeter naturgas per kalenderår. 
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20 kap 4 § 39.90 3 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår. 

- 39.9001 1 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per ka-
lenderår. 

    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNS-

LEN, EL, VÄRME OCH KYLA  
21 kap 1 §    Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel 

detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfalls-
förordningen (2011:927). 

    
Anaerob biologisk behandling 

21 kap 2 § 40.01 11 B Anläggning som genom anaerob biologisk be-
handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar mer än 3 000 megawat-
timmar biogas per kalenderår.  
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är 
avfall och även om det material som inte är stall-
gödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall 
per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §. 

21 kap 3 § 40.02 7 C Anläggning som genom anaerob biologisk be-
handling av stallgödsel, grödor eller annat biolo-
giskt material producerar biogas. 
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln 
är avfall och även om det material som inte är 
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 2 §. 

    Framställning av gas- och vätskeformiga 

bränslen 
21 kap 4 § 40.05-i 15 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av 

andra bränslen än kol där anläggningen har en 
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bräns-
leeffekt eller mer. 

21 kap 5 § 40.15 11 B Anläggning för att uppgradera eller för att på an-
nat sätt än genom anaerob biologisk behandling 
tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 
§. 

21 kap 6 § 40.20 7 C Anläggning för att uppgradera eller för att på an-
nat sätt än genom anaerob biologisk behandling 
tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår. 

    Kärnkraft 
21 kap 7 § 40.30  A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor. 

    Förbränning 
21 kap 8 § 40.40-i 

 
 

40.40-i1 

 

40.40-i2 

 
 
 

24 
 

12 

A Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 
megawatt. 
- Gasturbin. 

21 kap 9 § 40.50-i 
 
 
 

 
 
 
 

B Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av minst 50 megawatt men 
högst 300 megawatt. 
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40.50-i1 

 

40.50-i2 

17 
 

12 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 
megawatt men högst 300 megawatt. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 
megawatt men högst 100 megawatt. 

21 kap 10 § 40.51 11 B Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men 
mindre än 50 megawatt. 

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 

 

 

 

40.60-2 

 

 

 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

3 
 
 
 

5 

C Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 
om inget annat bränsle används än fossil eld-
ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en 
stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 me-
gawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja el-
ler biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt men högst 20 megawatt, om inget an-
nat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen el-
ler fossil bränslegas. 

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total installe-
rad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används 
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle an-
vänds än fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas. 

21 kap 12 § 40.70 9 C Gasturbinanläggning med en total installerad till-
förd effekt av högst 20 megawatt. 

    
Vindkraft 

21 kap 13 § 40.90 4 B Verksamhet med 
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 
meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 150 meter och står tillsammans med ett 
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten på-
börjas efter att verksamheten med det andra vind-
kraftverket påbörjades. 

21 kap 14 § 40.95 3 B Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), om vart och ett av vind-
kraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 
meter, 
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2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 120 meter och står tillsammans med en 
sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett in-
klusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med så många andra sådana vind-
kraftverk att gruppstationen sammanlagt består 
av minst sju vindkraftverk, om verksamheten på-
börjas efter det att verksamheten eller verksam-
heterna med de andra vindkraftverken påbörja-
des. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 13 §. 

21 kap 15 § 40.100 2 C Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsam-
mans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra vind-
kraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

- 40.10001 1 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive 
rotorblad är lägre än 50 meter. 

    
Värme- och kylanläggningar 

21 kap 16 § 40.110 7 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 
tillförsel av värmeenergi från mark, vattenom-
råde, grundvatten eller avloppsvatten för en utta-
gen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillför-
sel genom vattentäkt. 

21 kap 17 § 40.120 3 C Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-
område eller i grundvatten för en tillförd energi-
mängd av mer än 3 000 megawattimmar. 

- 40.12001 1 U Anläggning för lagring av värme i mark, vatten-
område eller i grundvatten för en tillförd energi-
mängd av högst 3 000 megawattimmar. 

    VATTENFÖRSÖRJNING 
- 41.9001 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 per-

soner, eller utan kemsteg för mer än 50 000 per-
soner. 

- 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 perso-
ner men högst 25 000 personer, eller utan 
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst  
50 000 personer. 

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer. 
    

AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 
22 kap 1 § 45.10  A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller 

annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, 
från det att reaktorn stängs av till dess att reak-
torn efter avställningsdrift, servicedrift och riv-
ning har upphört genom att allt kärnbränsle och 
annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt 
har avlägsnats från anläggningsplatsen. 

    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELS-

HANTERING 
23 kap 1 § 50.10 

 
 

 
 
 

C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 



Uppdaterad 2017-05-19 

Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

 
 
 
 
 

50.10-1 

 

 

 

 

 

 

50.10-2 

 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per ka-
lenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalen-
derår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per ka-
lenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 
eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per ka-
lenderår.. 
 
 

- 50.1001 4 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan 
per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok 
per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per ka-
lenderår. 

- 50.1002 2 U Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalen-
derår. 

- 50.1003 1 U Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalen-
derår. 

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.20-1 

 

50.20-2 

 

50.20-3 

 

 

50.20-4 
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5 
 

4 
 
 

5 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd 
som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 
kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som 
motorbränsle. 

- 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för för-
säljning. 

- 50.2002 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som mo-
torbränsle för försäljning. 

- 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 
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- 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

- 50.2005 1 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 
400 platser för motorfordon. 

    
HAMNAR OCH FLYGPLATSER  

    Hamnar 
24 kap 1 § 63.10 

 
 
 
 
 
 

63.10-1 

63.10-2 

63.10-3 

63.10-4 

63.10-5 

63.10-6 

 
 
 
 
 
 
 

29 
24 
18 
12 
8 
7 

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 
en bruttodräktighet på mer än 1 350. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. hamn för Försvarsmakten, eller 
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp 
per kalenderår. 
 
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår 
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår 
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår 

 63.1001 4 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med 
en bruttodräktighet på högst 1 350. 
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten. 
 

24 kap 2 § 63.20 7 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. 
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

- 63.2001 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med upp-
läggning eller upptag 

- 63.2002 3 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 
båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 
båtar, med uppläggning eller upptag 

 63.2004 1 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med upp-
läggning eller upptag 

 63.2005 1 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 
    Flygplatser 

24 kap 3§ 63.30 
 
 
 
 

63.30-1 

 

63.30-2 

 

63.30-3 

 

63.30-4 

 
 
 
 
 

28 
 

20 
 

16 
 

10 

A Civil flygplats med en instrumentbana som är 
längre än 1 200 meter. 
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är till-
ståndspliktig enligt 4 §. 
 
- Mer än 50 000 landningar per kalenderår. 
 
- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 
landningar per kalenderår. 
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 
landningar per kalenderår. 
- Högst 5 000 landningar per kalenderår. 

24 kap 4 § 63.40 13 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är längre än 1 200 meter. 

- 63.4001 4 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infra-
struktur för militär flygverksamhet, om instru-
mentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

24 kap 5 § 63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §. 
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- 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

    Annan trafikinfrastruktur 
- 63.10001 26 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 

med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 
miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10002 19 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 500 mil-
joner2 fordonskilometer per kalenderår.  

- 63.10003 16 U Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, 
med en sammanlagd trafik med mer än 100 mil-
joner3 fordonskilometer per kalenderår. 

- 63.10004 1 U Parkering 

- 63.10101 19 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik 
med en sammanlagd spårlängd över 80 kilome-
ter. 

- 63.10102 13 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik 
eller nationell person och/eller godstrafik med en 
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer. 

- 63.10103 8 U Övriga spåranläggningar. 

    LABORATORIER 
25 kap 1 § 73.10 7 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en to-

tal golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. 
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som 
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller an-
mälningspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i denna förordning, 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 
kap. miljöbalken, eller 
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälnings-
pliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

- 73.1001 7 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbild-
ning med en total golvyta som är större än 5 000 
kvadratmeter. 

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en to-
tal golvyta som är större än 20 kvadratmeter men 
högst 5 000 kvadratmeter. 

 73.1003 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en to-
tal golvyta som är högst 20 kvadratmeter. 

    
TANKRENGÖRING 

26 kap 1 § 74.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar el-
ler fat som i annan verksamhet än den egna an-
vänds för förvaring eller transport av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt, 
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemi-
kalieinspektionen har klassificerats med de risk-
fraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”, 
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, 
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller 
b) enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 
2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

                                                           
1 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn 
2 Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn 
3 Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn 
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1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet en-
staka exponering kategori 1”, ”specifik organtox-
icitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande 
för huden kategori 1A”, ”frätande för huden ka-
tegori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mu-
tagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet 
i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könscel-
ler kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”re-
produktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmil-
jön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vat-
tenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vatten-
miljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozon-
skiktet”. 
 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av mer än 500 kubikmeter 
per kalenderår. 
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i 
annan verksamhet än den egna används för för-
varing eller transport av högst 500 kubikmeter 
per kalenderår. 

26 kap 2 § 74.20 6 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar el-
ler fat som används för förvaring eller för trans-
port av kemiska produkter. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 
 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap 1 § 85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

- 85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

27 kap 2 § 85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, 
om etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

- 85.3001 1 U Tandläkarmottagning. 

 85.4001 1 U Djursjukhus och liknande 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap 1 §  90.10 

 
 
 
 

90.10-1 

 

90.10-2 

 

 

90.10-3 

 

 
 
 
 
 

20 
 

16 
 
 

12 
 

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av la-
gen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
som tar emot avloppsvatten med en förorenings-
mängd som motsvarar mer än 2 000 personekvi-
valenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 20 000 personekvivalenter men 
högst 100 000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 
20 000 personekvivalenter. 

28 kap 2 § 90.11 
 
 

 
 
 

B 
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 
2 000 personer eller fler. 
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 
 
- Anslutning av fler än 100 000. 
- Anslutning av fler än 20 000 personer men 
högst 100 000 personer. 
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 
20 000 personer. 

28 kap 3 § 90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten från en eller flera sådana anlägg-
ningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsför-
ordningen (2013:250). 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

28 kap 4 § 90.16 
 
 
 

90.16-1 

 

 

90.16-2 

 
 
 
 

8 
 
 

7 

C Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 200 men högst 2 000 personekviva-
lenter. 
-mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 500 personekvivalenter men högst 
2000 personekvivalenter. 
- mottagande av en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 200 personekvivalenter men högst 
500 personekvivalenter. 

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 100 men högst 200 personekviva-
lenter. 

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot av-
loppsvatten med en föroreningsmängd som mots-
varar mer än 25 men högst 100 personekvivalen-
ter. 

 90.2003 1 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer 
mm 

    AVFALL 
29 kap 1 §    Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 

återanvändning, materialåtervinna avfall, bort-

skaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses 
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbal-
ken. 

29 kap 2 §    Med farligt avfall och deponering avses i detta 
kapitel detsamma som i avfallsförordningen 
(2011:927). 

29 kap 3 §    Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma 
som i 3 a § förordningen (2001:512) om depone-
ring av avfall. 

29 kap 4 §    Med förbränningsanläggning och samförbrän-

ningsanläggning avses i detta kapitel detsamma 
som i förordningen (2013:253) om förbränning 
av avfall. 

    Förbränning 

29 kap 5 § 90.180-i 
 
 
 
 

90.180-i1 

 

90.180-i2 

 

90.180-i3 

 
 
 
 
 

31 
 

28 
 

20 

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall för-
bränns, om den tillförda mängden farligt avfall är 
mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton 
per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
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29 kap 6 § 90.181-i 
 
 
 
 

90.181-i1 

 

90.181-i2 

 

90.181-i3 

 
 
 
 
 

31 
 

28 
 

20 

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden farligt av-
fall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 
ton per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 7 § 90.190 10 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall för-
bränns, om den tillförda mängden avfall är högst 
10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalen-
derår. 

29 kap 8 § 90.191 10 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall 
förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

29 kap 9 § 90.200-i 26 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt av-
fall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 10 § 90.201-i 26 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är mer än 100 000 ton per kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 11 § 90.210-i 20 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt av-
fall förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 12 § 90.211-i 20 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 3 ton per timme, eller 
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per 
kalenderår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 

29 kap 13 § 90.212-i 13 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall 
förbränns om den tillförda mängden avfall är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per ka-
lenderår. 

29 kap 14 § 90.213-i 13 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt 
avfall förbränns om den tillförda mängden avfall 
är  
1. mer än 10 ton per dygn, eller 
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per ka-
lenderår. 

29 kap 15 § 90.220 
 
 
 

 
 
 
 

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt av-
fall förbränns, om den tillförda mängden avfall är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
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90.220-2 

 

90.220-3 
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8 
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2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalen-
derår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 16 § 90.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.221-1 

 

90.221-2 

 

90.221-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

7 
 

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall 
är  
1. högst 3 ton per timme, eller 
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalen-
derår. 
I den tillförda mängden inräknas inte rent träav-
fall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i för-
ordningen (2013:253) om förbränning av avfall. 
 
- Den tillförda mängden avfall är större än  
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår. 

29 kap 17 § 90.230 3 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-
läggning där icke-farligt avfall förbränns yrkes-
mässigt, om den tillförda mängden är högst 50 
ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som 
endast förbränner rent träavfall eller avfall som 
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall 

- 90.23001 2 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsan-
läggning där icke-farligt avfall förbränns om den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
Punken gäller inte anläggning som endast för-
bränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om för-
bränning av avfall 

    
Deponering 

29 kap 18 § 90.271 
 
 
 
 
 

90.271-1 

 

90.271-2 

 
 
 
 
 
 

10 
 

7 

B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenom-
råde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte 
endast är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 
 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd än 2 500 ton. 
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton. 

29 kap 19 § 90.281 3 C Deponering av icke-farliga muddermassor på 
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar 
som massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

- 90.28001 1 U Uppläggning av snö från gaturenhållning. 
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29 kap 20 § 90.290-i 26 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är in-
ert, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår. 

29 kap 21 § 90.300-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.300-i1 

 

 

90.300-i2 

 

90.300-i3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

10 
 

8 

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är in-
ert, om  
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton 
men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, el-
ler 
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 
000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 20 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 22 § 90.310 
 
 
 
 

90.310-1 

 

90.310-2 

 

90.310-3 

 
 
 
 
 

12 
 

9 
 

7 

B Deponering av icke-farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 
20 eller 21 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton 
per kalenderår. 

29 kap 23 § 90.320-i 
 
 

90.320-i1 

 

90.320-i2 

 

 

90.320-i3 

 
 
 

32 
 

29 
 
 

26 

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs 
mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
100 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår 

29 kap 24 § 90.330-i 18 B Deponering av farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 
500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, el-
ler 
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer 
än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är 
tillståndspliktig enligt 23 §. 

29 kap 25 § 90.340 
 
 

90.340-1 

 

90.340-2 

 
 
 

12 
 

7 

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen 
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton 
per kalenderår. 

29 kap 26 § 90.341 3 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 
enligt 32 § förordningen (2001:512) om depone-
ring av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. 

 90.34101 1 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmäl-
ningsplikt enligt 26 §. 
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    Återvinning eller bortskaffande av avfall som 

uppkommit i egen verksamhet 

29 kap 27 § 90.381 
 

6 
 

B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkom-
mit i egen verksamhet, om mängden avfall är 
mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalen-
derår, eller 
2. Bortskaffning av farligt avfall som har upp-
kommit i egen verksamhet, om mängden avfall 
är högst 2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är an-
mälningspliktig enligt 38 §. 

29 kap 28 § 90.383 6 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är an-
mälningspliktig enligt 67 §. 

29 kap 29 § 90.391 4 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit 
i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalen-
derår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

    Biologisk behandling 

29 kap 30 § 90.161 
 

7 B Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling om avfallet inte är park- och 
trädgårdsavfall och 
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob 
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden 
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 

 

 

90.171-2 

 

 

90.171-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är mer än 10 ton men 
högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 
kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsav-
fall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår. 

- 90.17001 1 U Behandling av icke-farligt avfall genom biolo-
gisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 
den tillförda mängden är högst 10 ton per kalen-
derår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den 
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. 
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    Animaliskt avfall 

29 kap 32 § 90.241-i 
 
 
 
 

90.241-i1 

 

90.241-i2 

 
 
 
 
 

16 
 

10 

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än 
genom biologisk behandling eller förbränning, 
om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton 
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 
 
- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall. 
 
- behandla mer än 2 500 ton men högst  
10 000 ton animaliskt avfall. 

29 kap 33 § 90.251 10 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på 
annat sätt än genom biologisk behandling eller 
förbränning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår. 

    Återvinning för anläggningsändamål 

29 kap 34 § 90.131 
 
 
 
 

90.131-1 

 

90.131-2 

 

 

90.131-3 

 

 

90.131-4 

 

 

90.131-5 

 

 
 
 
 
 

11 
 

10 
 
 

9 
 
 

8 
 
 

7 

B Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om förorenings-
risken inte endast är ringa. 
 
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats. 
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt 
upplagda massor på en och samma sammanhäng-
ande plats. 
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt 
upplagda massor på en och samma sammanhäng-
ande plats. 
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp-
lagda massor på en och samma sammanhängande 
plats. 
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats. 

29 kap 35 § 90.141 1 C Återvinning av icke-farligt avfall för anlägg-
ningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om förorenings-
risken är ringa. 

    Uppgrävda massor 
29 kap 36 § 90.361 

 
8 
 

B Behandling av farligt avfall som utgörs av upp-
grävda massor, om mängden avfall är högst 
2 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 
37 §. 

29 kap 37 § 90.370 1 C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda 
förorenade massor från den plats där behand-
lingen sker, om behandlingen pågår under högst 
en tolvmånadersperiod och inte är tillståndsplik-
tig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §. 

    
Konvertering av smittförande avfall 

29 kap 38 § 90.382 1 C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus 
    Avvattning 

29 kap 39 § 90.375 7 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden 
avfall som behandlas är högst 2 000 ton 

    Mekanisk bearbetning och sortering 

29 kap 40 § 90.100 
 
 
 

 
 
 
 

B 
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt av-
fall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. 
Tillståndsplikten gäller inte 
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90.100-1 

 

90.100-2 

 
 
 
 
 
 

20 
 

12 

1. för att genom krossning, siktning eller motsva-
rande mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 
§. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
50 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 
 
 

90.110-1 

 

 

90.110-2 

 

90.110-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

7 
 

1 

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall ge-
nom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalen-
derår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för bygg-
nads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalen-
derår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- 
eller anläggningsandamål 

29 kap 42 § 90.70 
 
 
 
 

90.70-1 

 

90.70-2 

 
 
 
 
 

11 
 

10 

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden av-
fall är mer än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall 
för byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
75 000 ton per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är mer än  
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår 

29 kap 43 § 90.80 6 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden av-
fall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 
ska användas för byggnads- eller anläggningsän-
damål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per ka-
lenderår i andra fall. 

- 90.8001 1 U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden av-
fall är högst 1 000 ton per kalenderår. 

    Elavfall 

29 kap 44 § 90.90 6 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat 
sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter innan ytterligare behand-
ling. 
Anmälningsplikten gäller inte behandling av 
komponenter eller utrustning som innehåller iso-
lerolja. 

    Uttjänta fordon 

29 kap 45 § 90.119 
 
 
 
 
 
 

90.119-1 

 

90.119-2 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 

8 

B 
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-
igt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon 
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186). 
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är 
anmälningspliktig enligt 46 § 2. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
10 000 ton per kalenderår. 
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- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 
ton per kalenderår. 

29 kap 46 § 90.120 6 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmäss-
igt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotnings-
förordningen (2007:186), eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars total-
vikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen 
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad 
enligt bilskrotningsförordningen. 

    Förberedelse för återanvändning 

29 kap 47 § 90.29 1 C Förbereda avfall för återanvändning 
    Lagring som en del av att samla in avfall 

29 kap 48 § 90.30 
 
 
 
 
 
 
 

90.30-1 

 

 

 

90.30-2 

 

 

 

 

 

90.30-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

8 

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är 
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i 
andra fall. 
 
-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 100 000 ton i andra fall. 
 
-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton 
och avfallet ska användas för byggnads- eller an-
läggningsändamål, eller 
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i 
andra fall. 
 
-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i 
andra fall. 
 

29 kap 49 § 90.40 6 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfal-
let ska användas för byggnads- eller anläggnings-
ändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 
icke-farligt avfall i andra fall. 

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något till-
fälle är högst 10 ton. 
 

 90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (förpack-
ningar) avsedda för allmänheten 

29 kap 50 § 90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna for-
don, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
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90.50-1 

 

 

90.50-2 

 

 

 

 

90.50-3 

 

 

 

 

 

90.50-4 

 

 

 

 

 

90.50-5 
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11 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

8 
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- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är 
mer än 50 ton 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till  
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt av-
fall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt 
avfall. 
 
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle 
uppgår till 
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,  
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,  
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat 
trä, eller  
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt 
avfall. 
 

29 kap 51 § 90.60 3 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och ut-
görs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och ut-
görs av impregnerat trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna for-
don, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 
fall. 
 

 90.6001 1 U Lagring av farligt avfall som en del av att samla 
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatte-
rier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat 
trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

    Långtidslagring, djupt bergförvar och under-

jordsförvar 
29 kap 52 § 90.454-i 26 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall. 
29 kap 53 § 90.455 26 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med 

minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergför-
var. 
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är till-
ståndspliktig enligt 52 §. 



Uppdaterad 2017-05-19 

Lagrum 

i MPF 

VK/ 

KK 
AK PN Beskrivning 

29 kap 54 § 90.457 17 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall. 
29 kap 55 § 90.458 20 B Underjordsförvara icke-farligt avfall 

    Lagring i avvaktan på återvinning eller bort-

skaffande 
29 kap 56 § 90.408-i 12 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan be-

handling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 el-
ler 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är 
mer än 50 ton. 

    Fartygsåtervinning 
29 kap 57 § 90.451 30 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt 

omhändertagande av fartyg som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om åter-
vinning av fartyg och om ändring av förordning 
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i 
den ursprungliga lydelsen. 

    
Radioaktivt avfall 

29 kap 58 § 90.460 24 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slut-
förvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt 
avfall. 

29 kap 59 § 90.470 24 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt 
hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat 
radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärn-
teknisk verksamhet eller strålskyddslagen 
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndsplik-
tig enligt 58 §. 

    Lagring och avskiljning av koldioxid 
29 kap 60 § 90.480 32 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 

om mängden koldioxid som är planerad att lagras 
är mer än 100 000 ton 

29 kap 61 § 90.485 27 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, 
om mängden koldioxid som är planerad att lagras 
är högst 100 000 ton 

29 kap 62 § 90.500-i 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från industriutsläppsverk-
samheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriut-
släppsförordningen (2013:250) 

29 kap 63 § 90.510 27 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk 
lagring av koldioxid från anläggningar som inte 
är tillståndspliktiga enligt 62 § 

29 kap 64 § 90.520 6 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämp-
lig för geologisk lagring av koldioxid 

    Andra verksamheter med återvinning eller 

bortskaffande 

29 kap 65 § 90.406-i 14 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa 
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden av-
fall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 
750 ton per kalenderår och verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. behandling innan förbränning eller samför-
bränning 
3. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
4. behandling av slagg eller aska. 
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk 
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om 
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton 
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår. 

29 kap 66 § 90.405-i 12 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller 
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mer än 12 500 ton per kalenderår och verksam-
heten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. behandling innan förbränning eller samför-
bränning 
4. behandling i anläggning för fragmentering av 
metallavfall, eller 
5. behandling av slagg eller aska. 

29 kap 67 § 90.435-i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.435-i1 

 

90.435-i2 

 

90.435-i3 
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28 
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A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per 
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och 
verksamheten avser 
1. biologisk behandling, 
2. fysikalisk-kemisk behandling, 
3. materialåtervinning av lösningsmedel 
4. materialåtervinning av oorganiskt material, 
utom metaller och metallföreningar, 
5. regenerering av syror eller baser, 
6. återvinning av komponenter som används till 
att minska föroreningar, 
7. återvinning av katalysatorer 
8. omraffinering eller annan behandling för åter-
användning av olja, 
9. invallning, 
10. sammansmältning eller blandning innan be-
handling i en samförbrännings- eller avfallsför-
bränningsanläggning eller innan avfallet behand-
las enligt någon av de andra punkterna i denna 
paragraf, eller 
11. omförpackning innan behandling i en sam-
förbrännings- eller avfallsförbränningsanlägg-
ning eller innan behandling av avfall enligt nå-
gon av de andra punkterna i denna paragraf. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 68 § 90.410 24 A Behandling av icke-farligt avfall, om den till-
förda mängden avfall är mer än 100 000 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 

29 kap 69 § 90.420 
 
 
 
 
 
 

90.420-1 

 

 

90.420-2 

 

90.420-3 

 

90.420-4 
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10 
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B Behandling av icke-farligt avfall, om den till-
förda mängden avfall är mer än 500 ton men 
högst 100 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalen-
derår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än  
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår. 
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90.420-5 

 
7 - Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton 

men högst 1 000 ton per kalenderår. 
29 kap 70 § 90.430 3 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, 

om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen 
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon 
annan bestämmelse i detta kapitel. 

29 kap 71 § 90.440 
 
 
 
 
 
 

90.440-1 

 

 

90.440-2 

 

 

90.440-3 
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A Behandling av farligt avfall, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalen-
derår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 
ton per kalenderår. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 
ton men högst 25 000 ton per kalenderår. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 
ton men högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 72 § 90.450 
 
 
 
 
 
 

90.450-1 

 

 

90.450-2 

 

 

90.450-3 

 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

12 
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B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse 
i detta kapitel. 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 
ton men högst 2 500 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton 
men högst 1 000 ton per kalenderår 
 
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per 
kalenderår 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR 
30 kap 1 § 92.10 7 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen 

(kaliber större än 20 millimeter) eller för spräng-
ningar av ammunition, minor eller andra spräng-
laddningar. 

30 kap 2 §  92.20 
 
 
 
 

92.20-1 

92.20-2 

 

92.20-3 

 
 
 
 
 

5 
4 
 

2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 milli-
meter) för mer än 5 000 skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott 
per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 
kalenderår. 

- 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 
för högst 5 000 skott per kalenderår. 

30 kap 3§ 92.30 4 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon. 

- 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 
- 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 
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- 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 
    

TEXTILTVÄTTERIER 
31 kap 1 § 93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 

Anmälningsplikten gäller inte om 
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt  
19 kap. 4 §. 

- 93.1001 4 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn 
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till 
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt 
enligt 90.10. 

- 93.1002 1 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn. 
    

BEGRAVNINGSVERKSAMHET 
32 kap 1 § 93.20 7 B Krematorium. 

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAM-

HETER 
    

Lackering m.m. 
- 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 

mer än 10 ton pulver per kalenderår. 
- 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg el-

ler lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per 
kalenderår. 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 
- 101.1001 6 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt haloge-

nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
- 101.1002 3 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller klor-
fluorkarboner per år. 

- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1004 7 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halo-
generade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

- 101.1005 3 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 
ofullständigt halogenerade brom- eller klor-
fluorkarboner per år. 

- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt haloge-
nerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 

    
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER4 

    
Utbildningsverksamhet och liknande 

- 200.10-2 5 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer 
än 50 elever. 

- 200.10-3 4 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med 
högst 50 elever. 

- 200.10-4 4 C Internationell skola. 
- 200.10-5 4 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, same-

skola. 
- 200.10-6 4 C Förskola. 
- 200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola. 
- 200.10-8 1 U Familjedaghem. 
    

Samlingslokaler och liknande 
- 200.20-1 1 U Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, uni-

versitet och högskolor. 

                                                           
4 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter. 
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- 200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 
- 200.20-3 1 U Fritidsgård och liknande. 
    Skönhetsvård och liknande 
- 200.30-1 2 U Solarium. 
- 200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr. 
- 200.30-3 1 U Frisersalong. 
    

Vård och hälsa 
- 200.40-1 4 U Lokaler för vård5 eller annat omhändertagande 

>5 boende. 
- 200.40-2 2 C Fotvård. 
- 200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen 

verksamhet. 
- 200.40-4 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och lik-

nande. 
- 200.40-5 1 U Övriga alternativa behandlingar. 
    Idrott och liknande 
- 200.50-1 4 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 
- 200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 

som annars används av många människor. 
- 200.50-3 3 U Strandbad. 
    Boende 
- 200.60-1 6 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom 

samma bostadsområde. 
- 200.60-2 5 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 

lägenheter inom samma bostadsområde. 
- 200.60-3 4 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lä-

genheter inom samma bostadsområde. 
- 200.60-4 3 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma 

bostadsområde. 
- 200.60-5 4 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, 

folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminal-
vård. 

- 200.60-6 3 U Camping/stuganläggning. 
- 200.60-7 1 U Bed & breakfast. 
- 200.60-8 3 U Övrigt tillfälligt boende. 
    Förvaring av djur 
- 200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur. 

 

 

                                                           
5 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsva-
rande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård före-
kommer. 



Bilaga 3 
Risk- och erfarenhetsbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid) 
 

Årlig tillsynstid 

Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verksamheten inplaceras därefter i en 
riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje 
avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen. En erfarenhetsbedömning sker fortlöpande i 
samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa ev. tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar i 
riskkolumnerna. 

 
Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan 
beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng. Det finns 6 riskkolumner, men den 
maximala riskpoängsumma som en verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 
riskpoäng, placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom 
den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det 
antal riskpoäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen 
med utgångspunkt från kolumn 0. 
 
För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut för 
huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i kommunens 
taxa. För hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt att det bara är huvudverksamheten som riskbedöms, 
men den tillförs extra riskpoäng för ev. övriga verksamheter som förekommer inom företaget. 
 
Erfarenhetsbedömning 
Erfarenhetsbedömningen ger underlag för ställningstagande till ev. tillkommande avgifter utöver den fasta årliga 
avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell premierad kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. 
För att en sådan kolumnförflyttning ska kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen placerats i 
kolumn 0, har två extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för detta ändamål. 
 
En erfarenhetsbedömning och premiering kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och sker alltså i de flesta 
fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i erfarenhetsbedömningen och premieringen uppdateras 
efter varje genomfört tillsynsbesök, då man vunnit ny erfarenhet av verksamheten. 
 

 Riskkolumner6 

Avgiftsklas A7 B 0    4 5 6 1 2 3 
1 T T T T 2 3 4 5 6 

2 T T 2 3 4 5 6 7 8 

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 

7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 

10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 
 
 

4 T= Timavgift 

7 Kolumnerna A och B = se förklaring föregående sida 



 
 
 

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 

12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 

14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 

17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 

19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 

22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 

24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 

26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 

29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 

31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 
 
Riskbedömning 

Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används: 

 
Faktor och bedömningsgrund Riskpoäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  

a)   Historisk förorening i mark eller byggnad 1 

b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, 
vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde 

1 

c)   Påverkar miljökvalitetsnorm 1 

2. Kemiska produkter  

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller 
prioriterade riskminskningsämnen 

1 

3. Tillägg av riskpoäng  

a)   Verksamheten berörs av specialbestämmelser 1 

b)   Använder ej förnybar energi 1 

c)   Särskilt transportintensiv verksamhet 1 
d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som 
medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov 

1-6 

 

Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat 
tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer 



 
 
 

 

Verksamhetsdel eller 
liknande 

Kriterier Riskpo 
äng 

Alla typer av verksamheter Användning av produkter och 
ämnen som innehåller 
kemikalier vilka kan tas upp 
genom inandning eller hud- 
kontakt och då är skadliga för 
människors hälsa 

1 

Alla typer av verksamheter Babysim 1 
Alla typer av verksamheter Bad med högtempererad 

bassäng 
1 

Alla typer av verksamheter Bad med manuell rengöring8 1 
Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär 1 

Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, 
spa o. dyl. 

1 

Alla typer av verksamheter Diatermi 1 

Alla typer av verksamheter Enskilt vatten9 1 
Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra 

verksamhet i annan lokal eller 
verksamhet enligt 38 § FMVH 

1 

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och 
kosmetiska produkter 

1 

Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet 1 

Alla typer av verksamheter Hög musik 1 

Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulpturering 
och liknande 

1 

Alla typer av verksamheter Piercing 1 

Alla typer av verksamheter Silikoninjicering 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 I vissa anläggningar används badanordningar som rengörs manuellt, t.ex. bubbelpooler, badtunnor m.fl. Här ställs krav på särskild kontroll 

mellan bytena av de badande. 
9 Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. 



 
 

Verksamhetsdel eller 
liknande 

Kriterier Risk- 
poäng 

Alla typer av verksamheter Solarium som extra 
verksamhet 

1 

Alla typer av verksamheter Uteservering10 1 

Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i 
bostad eller utnyttjar vatten, 
WC o.s.v. i bostad 

1 

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk 
verksamhet som extra 
verksamhet under samma 
organisationsnummer 

1 per 
del 

Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande 
och skärande verktyg11 

1 

Camping, stugbyar, 
strandbad o. dyl., i 
förekommande fall även 
andra typer av 
verksamheter 

Användning av torrtoalett 1 

Camping, stugbyar samt 
annan form av boende i 
grupp (t.ex. logi för 
bärplockare o. dyl.) 

> 25 campingenheter eller 
stugor/lägenheter 

1 

Förskola/fritids > 5 avdelningar 1 

Idrottsanläggning > 3 salar 1 
   

Samlingslokaler > 200 personer 1 
Skolor och 
undervisningslokaler 

> 400 elever 1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Gymnastiksal 1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Kemi- eller fysiksal 1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Kvällsuthyrning 1 

Skolor och 
undervisningslokaler, 
förskolor samt 
vård/boende i omsorg 

Nära bulleralstrande 
kommunikationsanläggning, 
industri eller liknande 

1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Salar för yrkesinriktad 
utbildning12 

1 

Skolor och 
undervisningslokaler 

Slöjdsal 1 

 
 
10 Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, musiktillställning m.m. – och då utgör 

risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m. 
11 Gäller inte fotvård då detta redan återfinns i klassningskodens grundbedömning. 
12 Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, t.ex. snickeri, metallbearbetning o.s.v. 



 
 

Solarium > 5 bäddar 1 
Solarium Obemannat 1 

Strandbad EU-bad 1 
Strandbad Närhet till dagvattenutsläpp 1 

Strandbad Närhet till utsläpp av avlopps- 
vatten 

1 

Tillfälligt boende > 50 bäddar 1 

Bed and breakfast > 10 bäddar 1 
Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1 

Vård/boende i omsorg > 5 avdelningar 1 
Yrkesmässig hygienisk 
verksamhet 

> 4 utövare av hygienisk 
verksamhet under samma 
organisationsnummer 

1 



 

Erfarenhetsbedömning 

Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning: 
 

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande 
frågor. 

 

Frågor med alternativa svar Erfaren- 
hets- 

poäng 
1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?  

a)   Rutiner för egenkontroll finns och följs 0 
b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men 
anmärkningar på verksamheten som kan härledas till 
brister i egenkontrollen finns. 

1 

c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte 
eller endast i obetydlig omfattning 

2 

d)   Rutiner för egenkontroll saknas 3 
2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket  

a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samtliga 
tidigare avvikelser 

0 

b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa, 
men inte samtliga, tidigare avvikelser 

1 

c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot 
samtliga tidigare avvikelser 

2 

3. Värdering av aktuell inspektion  

a)   Inga brister upptäcks vid inspektionen 0 
b) Brister upptäcks, men endast smärre ej allvarliga 
brister, vilka inte kräver återbesök 

1 

c) En eller flera allvarliga brister upptäcks vid 
inspektionen av sådan art att de motiverar 
återbesök 

2 



 

Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgift 
 

Bedömningen görs utifrån resultatet av inspektion med hjälp av checklistan för 
erfarenhetsbedömning. 

 
Erfarenhetspoäng Resultat 

0 – 1 Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift. 

2 Verksamhetsutövaren får en varning i 
inspektionsrapporten om att extra tillsynstid kan 
påföras om bristerna inte har åtgärdats inom 
meddelad tid. Har bristerna inte åtgärdats i tid 
påförs timavgift för den tid som den extra 
kontrollen tar. 

3 Avgift för två timmars extra tillsynstid 
faktureras efter genomförd inspektion 

4 Avgift för fyra timmars extra tillsynstid 
faktureras efter genomförd inspektion. 

5 Avgift för sex timmars extra tillsynstid 
faktureras efter genomförd inspektion. 

6 Avgift för åtta timmars extra tillsynstid 
faktureras efter genomförd inspektion. 

7 Avgift för tio timmars extra tillsynstid 
faktureras efter genomförd inspektion. 

 

Eventuell premiering 
 
Premieringen är inriktad såväl på hur företaget sköter sin egenkontroll och sitt miljöarbete 
som på faktorer som påverkar klimatet. 
 
Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid bedömning av eventuell 
premiering: 
 

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en bedömning av eventuell premiering med ledning 
av följande frågor. 
 

Frågor med alternativa svar Premiepoäng 
1. Vilken är summan av erfarenhetspoängen 
under frågorna 1, 2 och 3 i ”Checklista för 
erfarenhetsbedömning” 

 

a)   0 eller 1 erfarenhetspoäng 2 

b)   2 erfarenhetspoäng 0 
c)   3 – 7 erfarenhetspoäng -2 

2. Har verksamheten en dokumenterad 
miljöinriktad transportstrategi som man följer? 

 

a)   Ja 1 

b)  Nej 0 



 
 
 

3. Har verksamheten en dokumenterad 
miljöinriktad energistrategi som man följer? 

 

a)   Ja 1 

b)  Nej 0 
 

Premieringssystemets inverkan på den årliga tillsynsavgiften. 
 

1) Verksamheten är grundklassad i Avgiftsklass och det antal riskkolumner som riskbedömningen har 
lett fram till och en årlig tillsynsavgift har fastställts 

2) Om skäl för premiering finns, ändras verksamhetens ursprungliga placering i riskkolumn genom en 
stegvis förflyttning åt vänster eller, i vissa fall, höger på följande sätt 

a. 1 – 2 premiepoäng ger ett kolumnsteg till vänster 
b. 3 – 4 premiepoäng ger två kolumnsteg till vänster 
c. En verksamhet kan erhålla högst 2 stegs kolumnförflyttning. 
d. En verksamhet sparar sina intjänade premiepoäng från tidigare tillsynsbesök och adderar 

de premiepoäng som det aktuella besöket eventuellt ger upphov till, dock sammanlagt 
högst 4 premiepoäng. 

e. Om verksamheten vid något tillfälle, efter att man erhållit premiepoäng och 
kolumnförflyttning åt vänster, får minuspoäng (orsakas av att man i 
Erfarenhetssystemet erhåller mer än 2 erfarenhetspoäng) dras dessa ifrån den 
ihopsamlade premiepoängsumman och verksamheten flyttas ett steg åt höger i 
riskkolumnerna. Den då nya placeringen får inte vara högre än den som erhölls vid 
grundklassningen. 

f. Ett företag som tidigare inte uppnått någon premiepoäng kan inte få förflyttning åt 
höger i riskkolumnerna. 

g. Avgiftsnedsättningen träder i kraft vid nästkommande faktureringstillfälle av den fasta 
årliga avgiften. 
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En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska kunna få täckning för sina 
kostnader för den LSO- och LBE-verksamhet som kan finansieras via avgifter.  
Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp med upprättande av taxor har 
räddningstjänsten använt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) underlag för taxekonstruktion.  
 
Taxeunderlaget bygger på att med utgångspunkt i självkostnadsprincipen ta fram den genomsnittliga 
kostnaden (tidsuppskattning) för olika typer av tillsynsobjekt och tillstånd (ärendetyper). 
Det underlag för LSO och LBE-taxor som presenteras här har arbetats fram i syfte att få ett tydligt och 

transparent underlag. Även detta taxeunderlag kommer att vid ett framtida behov, bearbetas och 

kompletteras.  

 

1 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

 
 

                  Ärendetyp tillsyn 

Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler (BBR) 

Avgift  
918 kr/tim  

1.1 Industri, kontor, m.m. VK1 4 774 kr 

1.2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 4 544 kr 

1.3 Samlingslokal >150 personer VK2B 5 692 kr 

1.4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 6 151 kr 

1.5 Gemensamhetsboenden VK3B 6 151 kr 

1.6 Hotell VK4 6 151 kr 

1.7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A 5 233 kr 

1.8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 6 151 kr 

1.9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 6 610 kr 

1.10 Brandfarlig lokal VK6 6 151 kr 

1.11 Organisationstillsyn   6 151 kr 

1.12 Återbesök   2 479 kr     

2 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

 
                 Ärendetyp 

Avgift  
918 kr/tim  

2.1 Fyrverkeriförsäljning 4 554 kr 

2.2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 5 462 kr 

2.3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 6 610 kr 

2.4 Bensinstation obemannad 6 610 kr 

2.5 Bensinstation  6 839 kr 

2.6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 5 692 kr 

2.7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 8 216 kr 

2.8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 8 905 kr 

2.9 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 10 741 kr 

2.10 Återbesök  2 006 kr 

3 
Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn. 

  
Avgift tas ut för både tillsynen enligt LSO och tillsynen enligt LBE.   
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                  Ärendetyp, LSO 

Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler (BBR) 

Avgift  
918 kr/tim  

3.1 Industri, kontor, m.m. VK1 4 567 kr 

3.2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 4 338 kr 

3.3 Samlingslokal >150 personer VK2B 5 485 kr 

3.4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 5 994 kr 

3.5 Gemensamhetsboenden VK3B 5 944 kr 

3.6 Hotell VK4 5 994 kr 

3.7 Vårdmiljöer daglig verksamhet VK5A 5 026 kr 

3.8 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 5 994 kr 

3.9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 6 403 kr 

3.10 Brandfarlig lokal VK6 5 994 kr 

3.11 Organisationstillsyn   5 994 kr 

                 Ärendetyp, LBE  
Avgift  
918 kr/tim  

3.12 Fyrverkeriförsäljning 3 084 kr 

3.13 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 3 700 kr 

3.14 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 4 468 kr 

3.15 Bensinstation obemannad 4 469 kr 

3.16 Bensinstation bemannad 4 622 kr 

3.17 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 3 853 kr 

3.18 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 5 581 kr 

3.19 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 6 043 kr 

3.21 Återbesök    3 459 kr 
    

4 
Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE)             Nytt tillstånd  

    

               
                 Ärendetyp  

  Avgift  
918 kr/tim  

4.1 Fyrverkeriförsäljning 4 036 kr 

4.2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 7 574 kr 

4.3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 8 951 kr 

4.4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 2 066 kr 

4.5 Bensinstation obemannad 8 492 kr 

4.6 Bensinstation bemannad 9 869 kr 

4.7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 8 492 kr 

4.8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 9 869 kr 

4.9 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 11 246 kr 

4.10 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 13 541 kr 

4.11 Mindre förändring av befintligt tillstånd 3 443 kr 

4.12 Tillfällig hantering av brandfarlig vara 7 115 kr 

4.13 Avslag av tillståndsansökan   3 443 kr 
                                                                 Förnyat tillstånd  

    Ärendetyp  

  Avgift  
918 kr/tim  

4.14 Fyrverkeriförsäljning   3 902 kr 
4.15 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 6 656 kr 
4.16 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg   8 033 kr 
4.17 Godkännande av föreståndare för explosiva varor   2 066 kr 
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4.18 Bensinstation obemannad   7 574 kr 

4.19 Bensinstation bemannad   9 869 kr 

4.20 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 7 574 kr 

4.21 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 8 951 kr 

4.22 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 10 328 kr 

4.23 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 12 623 kr 

4.24 Mindre förändring av befintligt tillstånd   3 443 kr 

4.25 Tillfällig hantering av brandfarlig vara   6 197 kr 

4.26 Avslag av tillståndsansökan   3 443 kr 
 
 Taxorna gäller från och med 2019-01-01 

 



 

 
 
 
 

 
 

Tekniska nämndens 
taxor 
2019 



       Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2019 

 
Upplåtelse av offentlig platsmark för annat ändamål  

Parkeringsplatser 1-30 dagen 100 kr/dag 

31-60 dagen 50 kr/dag 

från 61 dagen och tills 
vidare 

30 kr/dag 

Parkeringsplatser och offentlig platsmark ex. 
containers, bodar, materialupplag, 
byggverksamhet o dyl. 

Taxa enligt ovan 

Tillstånd för s.k. ambulerande försäljning 
Oscarsplatsen max storlek 1,5x1,5 m, 
uppställningstid max 2,0 tim. mellan kl. 08.00 
och kl. 18.00 under tiden 1 juni t o m 31 
augusti. Begränsat antal platser. Lottning sker 
vid överbokning. Ansökningstid avgör 
turordning på tillstånd.  

3 000 kr/per tillstånd 
Upplåtelse sker efter särskild prövning och  
endast per kalenderår (helårsbasis) 1/1 – 
31/12. 

Upplåtelse av mark arrangemang som är 
ytkrävande exempelvis cirkus eller likvärdigt 

3 000 kr per dag.  
Avsteg från denna taxa kan beslutas om av 
Tekniska nämnden. 

 

Taxa, allmän plats avseende försäljningsändamål (zon-indelad) 

Zon 1 
 

1 juni - 31 augusti 8 kr/m2 och dygn för ex uteserveringar, 
kommersiell försäljning i anslutning till befintlig 
rörelse. 

Övrig tid 6 kr/m2 och dygn. 

 

Torghandelstaxa    Mervärdesskatt utgår ej på torghandelsplatser 

Fasta platser 7 000 kr/år 

Tillfälliga platser 300 kr/dag 

Elanslutning för våg och kassaapparat ingår. Uthyrning sker efter särskild prövning. 

 

Borrhål, kommunal mark (bergvärme etc.) 

Gatumark 2 000 kr/hål.  
Arrende 1 000 kr/hål 

Övrig mark 2 000 kr/hål.  
Arrende 1 000 kr/hål  

 

Avgift för transporter som kräver tillstånd. 600 kr per tillstånd. 

 

Nyttoparkeringstillstånd 3 600 kr per 12-månadersperiod inkl. moms 

 

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

                  
Avgiftsbefriad 
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Felparkeringsavgifter Tidsöverträdelser 

ej erlagd avgift 
   400 kr 

Stanna- och P-förbud    700 kr 

Parkeringsplats för 
rörelsehindrad 

   900 kr 
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Korttidsparkeringar 
 

För centrumparkering avses: 
Norra Bergsgatan 
Surbrunnsgatan 
N. Hamngatan 
S. Hamngatan 
Badhusgatan 
S. Bergsgatan 
V. Klevgatan 
Skolgatan 
Vatulandsgatan 
Karlsgatan 
Spruthusplatsen 
 
 
 
 
 
För centrum perifiert avses: 
Lokstallet 
Torskholmen 
Uddevallavägen 
Skeppsbroplatsen 
Järnvägsparkeringen 
(Magasinsgatan) 
Kebals parkering (Äppelkalles vik) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oslovägens parkering  
(mellan Taxi och Lilla Oslovägen) 
 
Canning 
 
Myrens parkering  
(Nils Ljungquists väg) 

  
 

Max 3 tim. 
Avgift: 
20 kr/tim. under 
perioden 
1/5-31/8 (tidigare 
förslag 30/9) 
 
10 kr/tim. (tidigare 
förslag 15 kr/tim.) 
under perioden 
1/9-30/4 (tidigare 
förslag 1/10) 
 
Avgiftsplikt råder,  
måndag-fredag 09-18 
samt lördag 09-15 
 
 

Max 24 tim. 
 

Avgift: 
8 kr/tim. (tidigare 
förslag 20 kr/tim.) 
under perioden 
1/5-31/5 (tidigare 
förslag 1/5-30/9) 
 
15 kr/tim. under 
perioden   
1/6-31/8 (togs bort i 
tidigare förslag) 
 
Avgiftsplikt råder, 
måndag-fredag 09-18 
samt lördag 09-15  
 
*Se även P-tillstånd 
 
Max 7 dygn 
Avgift:  
8 kr/tim. under 
perioden 
1/6-31/8 (tidigare 
förslag 20 kr/tim. 
1/5-30/9) 
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 Avgiftsplikt råder, 

måndag-fredag 09-18  
samt lördag 09-15 
 
*Se även P-tillstånd 

 

Långtidsparkeringar 
Bojarparkeringen vid Kebalvägen 
Gymnasieparkeringen på båda 
sidor av Ringvägen 
Hålkedalskilens parkering vid 
Sältegatan. 
Myrens parkering 
(Vatulandsgatan) 

 Obegränsad tid 
 
Avgift: 
40 kr/dygn (50 
kr/dygn) under 
perioden 1/6-31/8.  
inkl. moms 
 
 

 

Ställplats för husbilar inom 
markerat område vid 
Bojarparkeringen/Kebalvägen 

  Avgift: 
150 kr/dygn inkl. moms 
Period: 15/3-14/6 & 
16/8-15/10 
 
200 kr/dygn inkl. moms 
Period: 15/6-15/8 
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Båtplatsparkeringar 
Surbrunnsparkeringen (vid 
Bojarkilens småbåtshamn) 
Hålkedalskilens parkering (vid 
småbåtshamnen) 
Myrens parkering (Nils 
Ljungquists väg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boendeparkering 
Norra Linnégatans parkering 
S. Bergsgatans parkering 
(mellan Klockaregatan och 
Östra Klevgatan) 
Järnvägsparkeringen (söder om 
f.d. Godsmagasinet) 
Oslovägens parkering (mellan 
Taxi och Lilla Oslovägen) 
 
 
 
Öboendeparkering 
Järnvägsparkeringen (söder om 
f.d. Godsmagasinet) 
Oslovägens parkering (mellan 
Taxi och Lilla Oslovägen) 
Canning,  
Myrens parkering (Nils 
Ljungquists väg) 
 
 
 
Pendlarparkering 
Järnvägsparkeringen (söder om 
f.d. Godsmagasinet)  

 Max 7 dygn 
Avgift: 50 kr/dygn 
 

Parkeringstillstånd 
för 
båtplatsinnehavare  
500 kr/säsong. 
 
Båtplatsinnehavaren 
äger rätt att köpa ett 
parkeringstillstånd 
per båtplats. 
Parkeringstillståndet 
ger innehavaren rätt 
att parkera på 
angiven plats utan att 
erlägga avgift  
 
 
Parkeringstillstånd 
för boende  
1 200 kr/kalenderår 
 
Parkeringstillstånd får 
lösas av 
mantalsskrivna i 
Strömstads Kommun 
som ej har tillgång till 
parkering på 
boendets fastighet. 
 
Parkeringstillstånd 
för öboende   
1 200 kr/kalenderår 
 

Parkeringstillstånd får 
lösas av 
mantalsskrivna eller 
ägare av fastighet på 
ej landfasta öar i 
Strömstads Kommun. 
 
Pendlar – 
parkeringstillstånd 
1 200 kr/kalenderår 
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Oslovägens parkering (mellan 
Taxi och Lilla Oslovägen), 
Canning 
 

Sommarpendlar- 
parkeringskort 
600 kr/säsong, 
1/5-30/9 
Parkeringstillstånd får 
lösas av personer som 
pendlar till centrala 
Strömstad.  
 
 

 



Sida 1 av 2 
 

 

  
 

Samtliga taxor är inklusive mervärdesskatt 

Lågsäsong: 
Hela året med undantag för ”Högsäsong”, ”Helgtaxa”, ”Weekendtaxa” och 
”Vinterbåtplats”. 
 

Helgtaxa: 
Fredag eftermiddag t.o.m. söndag eftermiddag under perioden Långfredagen t.o.m. sista 
helgen innan Midsommarafton och fr.o.m. tredje helgen i augusti t.o.m. andra helgen i 
september. 
 

Högsäsong: 
Fr.o.m. midsommarafton t.o.m. andra veckan i augusti. 
 

Liggetidsavgift: 
Gäller endast under ”Lågsäsong” och i mån av plats som man blir tilldelad av hamnkapten. 
Avgiften förutsätter också att man inte kommer att bo i båten, nyttja hamnens 
serviceanläggningar och ett uppehåll på minst 3 nätter. Eventuell strömförbrukning 
tillkommer. 
 

Weekendtaxa: 
Gäller under helger på ”Lågsäsong” eller ”Helgtaxa” ifall man på fredagen betalar för de 
två kommande nätterna. Elen är inkluderad och gäller alla båtar under 20 meter. 
 

Vinterbåtplats: 
Fr.o.m. 10/10 till 15/3. Utan bubblor: 100 kr/m2, 0kr/m2 för båtar hemmahörande i 
Strömstads kommuns småbåtshamnar. Tillägg för bubblor: 50 kr/m2. Tillägg för elström 
1,5 x aktuellt kWh pris. 
 

Dagavgift: 
Gäller på ”Högsäsong” samt helger med ”Helgtaxa”. Endast hamnplats ingår. Avgift mellan 
kl. 08:00 och 17:00. 
 

Liggetid >1-vecka: 
Som liggetidsavgift för båtar som ligger längre än 1-vecka. Kunder med båtar 
hemmahörande i Strömstads kommuns småbåtshamnar betalar LOAx625kr/25 per vecka. 
Övriga betalar LOAx625/25 per vecka samt tillägg gällande ”helgtaxa”. 
 

 
 
 
 

Gästhamnstaxa 2019 



 

  

Lågsäsong <20 meter 200 kr 

Helgtaxa <14 meter 240 kr 
Helgtaxa 16-20 meter 340 kr 

Högsäsong <10 meter 260 kr 

Högsäsong 10-13 meter 320 kr 
Högsäsong 13-16 meter 380 kr 

Högsäsong 16-20 meter 460 kr 
Högsäsong >20 meter (+ 50 kr/extra meter) 700 kr  

Liggetid <14 meter 150 kr 
Liggetid 14-20 meter 150 kr 

Weekend <20 meter  500 kr 

Vinterbåtplats utan 
bubblor 

Längd x bredd gånger 100 kr 

Vinterbåtplats med 
bubblor 

Längd x bredd gånger 150 kr 

Vinterbåtplats kommun 
med bubblor. 

Längd x bredd gånger 50 kr 

Hamnavgift >20 meter 700 kr 
Dagavgift Samtliga båtar 60 kr 

Säsongsavgift för 
dagbesökare 

Samtliga båtar 500 kr 

Liggtid >1-vecka 
kommunal plats 

(Längd x 625)/25 Per vecka 

Liggetid >1-vecka (Längd x 625)/25 plus ”Helgtaxa” Per vecka 
SERVICE:   

Elström <13 meter 40 kr 

Elström 13-16 meter 50 kr 
Elström 16-20 meter 60 kr 

Elström >20 meter 100 kr 
Tvätt/Tork Per maskin 40 kr 

Bokning hamn.stromstad.se bomplats 100 kr 
Bokning Telefon/E-post longside 400 kr 

Bokning Laholmskajen 200 kr 

Gästhamnstaxa 2019 
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Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. 

A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet 

1.Hamnavgift skall, där ej 
annorlunda sägs, utgå med 
följande belopp varje gång 
fartyget ankommer till 
Strömstads hamnområde. 
(Avgift endast för ett anlöp 
per dygn). 

Normalavgift per BRT    
Lägsta avgift:  
Marinens fartyg:  

3,30 kr 
150 kr per anlöp 
2,10 kr per ton Depl. 

 
Om mätbrev saknas prövas avgiften i varje särskilt fall. 
 
Fartyg insatta i badbåtstrafik och liknande betalar  600 
kr/längdmeter och år och angöringsplats. 
 

2 Hamnavgift för fartyg och 
båtar med av hamnansvarig 
godkänd turlista 

per BRT   juni, juli, aug.  
övriga året 
Lägsta avgift 

2,65 kr  
1,35 kr 
120 kr/anlöp 

3 Varje gång fartyget 
ankommer till eller avgår från 
hamnen utöver vad som sägs 
tidigare skall följande avgifter 
utgå: 

3:1 Passagerare på- och avstigande  
till och från utrikes ort  
3:2 Personbil, motorcykel, husvagn  
eller annat släpfordon   
3:3 Lastbil, buss, trailer 
3:4 Gods som fraktas med lastbil på 
färja 

 
1,30 kr 
 
9,50 kr 
21 kr 
1,60 kr per ton 

4. Tekniska nämnden kan i 
särskilda fall teckna avtal om 
avsteg från gällande 
hamntaxa. 

Avtalet skall godkännas av kommunfullmäktige 

5. För fartyg som anlöper 
hamnen uteslutande för 
tullklarering 

utgår avgift med hälften av den under A 1 angivna avgiften. 

6. Fiskefartyg med 
fiskehamnen i Strömstad som 
hemmahamn 

betalar per år 50 ggr fartygets längd 
i meter avrundat uppåt till jämn 
meter.  

Per meter 6,00 kronor 

7. För fiskefartyg som enbart 
lossar i Strömstads fiskehamn 

Betalar hälften av A1:6. 

8.Fartyg som kvarligger i 
hamnen utöver en vecka 

betalar, förutom avgift för ankommande, för varje därefter 
påbörjad vecka liggetidsavgift utgörande per vecka under A 
1angivna avgifter. 

9. För fartyg som använder 
fartygsbränsle med lägre 
svavelhalt än 0,2% eller på 
annat sätt reducerar 
utsläppen i motsvarande grad 

reduceras avgiften per BRT med 0,10 kr. 
Detta avser endast fartyg som trafikerar Strömstads Hamn 
enligt av hamnansvarige godkänd turlista. Gäller ej 
passagerarfartyg > 1350 brt. 

10. För fartyg som ligger för 
ankar inom Strömstads 
hamnområde 

betalas halv avgift enligt avgift under pkt. A1:1. 
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A2 Passagerarfartyg över 1.350 brt 

1 Hamnavgift för fartyg och 
båtar med av hamnansvarig 
godkänd turlista. 
Avgift endast för ett anlöp per 
dygn per fartyg. 

per BRT juni, juli, aug.  
övriga året 
 

0,45 kr  
0,22 kr 
 

 

2 Varje gång fartyget 
ankommer till eller avgår från 
hamnen utöver vad som sägs 
tidigare skall följande avgifter 
utgå: 

2:1 Passagerare på- och 
avstigande  
till och från utrikes ort  
2:2 Personbil, motorcykel  
2:3 Lastbil, trailersläp, trailer, 
släpfordon 
2:4 Buss 
2:5 Gods som fraktas med lastbil 
på färja 

 
6,17 kr/pass. 
  20,60 kr/st. 
  22,93 kr/st. 
  28,39 kr/st. 
3,44 kr/ton 

 
 

3. Tekniska nämnden kan i 
särskilda fall teckna avtal om 
avsteg från gällande 
hamntaxa. 
 

Avtalet skall godkännas av kommunfullmäktige 

4. För fartyg som anlöper 
hamnen uteslutande för 
tullklarering 

utgår avgift med hälften av den under A 1:1 angivna avgiften. 

5.Fartyg som kvarligger i 
hamnen utöver en vecka 

betalar, förutom avgift för ankommande, för varje 
därefter påbörjad vecka liggetidsavgift utgörande 
per vecka under A2 angivna avgifter. 

 

6. För fartyg som ligger för 
ankar inom Strömstads 
hamnområde 

betalas halv avgift enligt avgift under pkt. A1:1. 
 

 

B  För varor 

1. Hamnavgift erlägges med nedan angivet belopp för varor, som i hamnen lastas eller lossas 
samt därvid föres över hamnen tillhörig kaj eller brygga. 

2. För varor som ankommer till eller avgår från hamnen i så ringa mängd att avgifterna, 
innefattande i en och samma räkning, ej uppgår till 25,00 kronor, erlägges ingen avgift. 

3.För vara, som lastas eller 
lossas i hamnen utan att 
därvid föras över hamnen 
tillhörig kaj eller brygga 

erlägges hälften av angivna avgifter. Avgiften beräknas per  
1 000 kg, såvida ej annat finns angivet i taxan. 

Varubenämning Kronor per 1 000 kg 

Normaltariff 

Varor ej spec. nedan 23 kr  

Specialtariff 

Ål 39 kr  
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Sill  21 kr  

Annan fisk 21 kr  

Fiskavfall  7,50 kr  

Andra kräft- och blötdjur 36 kr  

Is 2,50 kr  

Bensin och fotogen 10,50 kr  

Dieselbrännoljor, eldningsoljor 10,50 kr  

Grus, sten och jord och leka 7,50 kr  

Virke obearbetat, sågat eller hyvlat 16 kr  

Tegel, cementsten, 
monteringsfärdiga hus 

23 kr  

4. Särskilda bestämmelser: Med fartygets längd avses för fartyg, som innehar i Sverige 
giltigt mätbrev, den i mätbrevet redovisade längden och i 
annat fall fartygets största längd (längd över allt). Brutet tal av 
registerton eller av längdmeter räknas inte. I fall då avgift 
beräknas som dygn, skall dygnet räknas från klockan 00.00 till 
24.00, varvid del av dygn räknas som helt dygn. 
 
 

 
C  Från hamnavgift för fartyg är befriade: 

1.Fritidsskepp eller båtar som betalar efter särskild taxa. 

2.Fartyg som vid tillfället användes uteslutande för isbrytning. 

3.Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst. 

  

D  Från hamnavgift är varor befriade  särskilda bestämmelser 

1.Gods, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt bestämmelserna 
under  
C 1 och 3 under förutsättning att varan eller godset behövs för fartyget arbetsuppgift. 

2. Gods som tagits i beslag 

3. Ballast för fartygets eget bruk. 

4. Gods som tillhör hamnen eller nyttjas i dess tjänst 

    

E  Konsumtionsavgifter 

Fartyg Vatten/kubikmeter Aktuellt 
marknadspris 

 

Anslutningsavgift för el eller 
vatten 
El/kWh 

100 kr 
Aktuellt 
marknadspris 
 

 

Kajplanshyra 100 kr/m2 och år, dock lägst 
500 kr/tillfälle 



        Hamntaxa 2019 
 

Muddertippning på anvisad 
plats 

10 kr/m3  

 

F  Gemensamma föreskrifter 

1. Avgifterna enligt denna taxa skall upptagas inom det område i vattnet, som angivet i Kungl. 
Maj:ts beslut den 26 november 1885 angående hamnområde för Strömstad. 

2. Har i avtal med främmande makt, särskilda bestämmelser meddelats angående  
hamnavgift, skall dessa bestämmelser iakttagas. 

 

Småbåtshamnstaxa  2019, Mervärdesskatt ingår 

Båtplats med stäven mot 
bryggan: 

Pris/breddmeter: 

Båtplats 2-2,5 m 
Båtplats 3-3,5 m 
Båtplats 4-4,5 m 
Båtplats 5-5,5 m 
Båtplats 6 m och däröver 
Längsbrygga 
 
Tillägg för bommar: 
4 m bommar 
6 m bommar 
8 m bommar 
10 m bommar 
12 m bommar 
 

   688 kr/m  
   731 kr/m 
   839 kr/m 
   968 kr/m 
1 100 kr/m 
625 kr/m 
Pris/båtplats: 
   765 kr 
1 224 kr 
1 836 kr 
2 550 kr 
5 335 kr 

Exempel: 
En 3 m bred båtplats med 6 m bom. 
 

Kostnad: 
3 x 731 kr = 2 193 kr 
6 m bom   = 1 224 kr 
Summa:       3 417 kr 
 

Hamnavgift för ej iordningställd 
båtplats 

550 kr                          

Hamnavgift för fritidsbåtar med plats längs efter brygga: 600 kr per meter och år. 
Hamnansvarig äger rätt att temporärt beordra dessa båtar att ligga utanpå varandra. 
För månad och vecka divideras 6 resp. 25. 
Köavgift för plats i Strömstads kommuns småbåtshamnar: Anmälningsavgift: 300 kr, årsavgift: 
200 kr.      

 
 
 



        Hamntaxa 2019 
 

Båtuppläggningsavgifter, Mervärdesskatt ingår 

1 september - 15 juni Grundavgift 100 kronor + 35 kronor/kvadratmeter.  

För båtar under 6 meter 250 kr 

Avgiften medger rätt att använda befintligt el- och vattenuttag. El får endast användas till 
handverktyg, ej till element och dylikt. 

Båtuppläggningsavgiften gäller på av kommunen upplåten mark för båtuppläggning i 
Hålkedalskilen. 
 

  

Gästhamnstaxa - se särskild upprättad taxa, Mervärdesskatt ingår 

Under den tid som ordinarie 
gästhamnsavgift ej upptages 
 

Per båt och dygn halv avgift 
eller om platsen nyttjas mer än 1 vecka,  
gäller samma priser som för småbåtshamnarna. 

 

Linfärja Kosterlänken, Mervärdesskatt ingår 

Avgift under beslutad sommarperiod skall tas ut per 
resa  

15 kr enkel resa  

Cykel, moped el liknande 15 kr enkel resa 

Årskort på Kosterlänken (gäller även under bemannad färja) 400 kr per kalenderår 

Sommarkort på Kosterlänken Tas bort 
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TAXA 
 
för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Strömstads kommun 2018-11-22. Huvudman för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen är Strömstads kommun. 
 
§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Strömstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 
§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 
§ 3 
I dessa taxeföreskrifter avses med 
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 
 
Exempel på sådana byggnader är: 
 

Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell   Restauranger Campingfastigheter 
Hantverk Småindustri  
Utbildning Sjukvård  

 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte 
bebyggts. 
 
Bostadsenhet i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet: ett eller flera utrymmen i 
byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet och där den sammanlagda ytan överstiger 25 
m2. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet som 
exemplifieras ovan, räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) uppmätt enligt svensk 
standard SS 21 054: 2009 som en bostadsenhet. 
 
För campingfastigheter gäller att: campingstuga med anslutning till V och S utgör 1 bostadsenhet. 
För övrig byggnation (servicehus etc.) räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt 
svensk standard SS 21 054:2009 som en bostadsenhet. Nio (9) uppställningsplatser,(dock ej 
campingstugor enligt ovan) utgör en (1) bostadsenhet. 
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Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän platsmark, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 
 
§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
 

Ändamål  Anläggnings- 
avgift 

Bruknings- 
avgift 

V, vattenförsörjning 
  

Ja Ja 

S, spillvattenavlopp 
  

Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet  

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark    

Ja Ja 

 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 
 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta.  
 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs 
i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 
 
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
 
ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt- 
 
§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas.  
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Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a)  en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 
 

135 384 kr 169 229 kr 

b)  en avgift per m2 tomtyta upp till och 
med 1 200 m2  
 
en avgift per m2 tomtyta från och med 
1 200 m2 

 

53,33 kr 

 

 

16,13 kr 

 

66,66 kr 

 

 

20,16 kr 

 

 

c)  en avgift per bostadsenhet 
 

49 325 kr 61 656 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 
 

27 076 kr 33 845 kr 

*) Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 d) tas 
ut reduceras avgift enligt 5.1 a) enligt 8 § eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall 
inte lagts respektive upprättats. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8 §. 
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften enligt 
5.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som 
är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 
 

Tomtyteavgiften enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av övriga 
anläggningsavgifter 5.1 a) och c), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan 
av avgifterna enligt 5.1 a), c) och d). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger. De sammanlagda beloppen för servisavgiften 
5.1 a) ska då inte räknas till högre belopp än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts 
vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre. 
 
5.4 Antal bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift betalas enligt 5.1 a). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1b), tomtyteavgift, för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara betald förut.  
 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 



 

                 Vatten- och avloppstaxa 2019 
 

4(11) 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1c) bostadsenhetsavgift, för varje tillkommande bostadsenhet. 
 
5.8 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d). 
 
§ 6 
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a)  en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

135 384 kr 169 230 kr 

b)  en avgift per m2 tomtyta  110,86 kr 138,57 kr 

c)* en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 

27 076 kr 33 845 kr 

*) Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 6.1 c) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta 
fall inte lagts respektive upprättats. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften enligt 
6.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 
 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift betalas enligt 6.1 a. 
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1b) tomtyteavgift, för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betald. 
 
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 c). 
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§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

 Bostads- 
fastighet 

Annan 
fastighet 

 

Avgift per FP  
 

5.1 a 100 % 6.1 a 100 %  

Tomtyteavgift 
 

5.1 b 100 % 6.1 b 70 %  

Avgift per bostadsenhet 
 

5.1 c 0 % -  

Grundavgift för Df om FP för Df 
inte upprättas 

5.1 d 100 % 6.1 c 100 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1b), tomtyteavgift, tas ut intill ett belopp som motsvarar avgiften enligt 5.1 a), eller 
i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 5.1 a) och d), jfr 5.3 andra 
stycket. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 
 

 Bostads- 
fastighet 

Annan 
fastighet 

 

Tomtyteavgift 
 

5.1 b * % 6.1 b 30 %  

avgift per bostadsenhet 
 

5.1 c 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift ut enligt 5.1b) tomtyteavgift, om föreskriften 
i 5.3 andra stycket så medger. 
 
§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifter betalas enligt 
följande: 
 
Avgift för framdragen servisledning till förbindelsepunkt 

- en servisledning   35 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
- två servisledningar   40 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
- tre servisledningar   50 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 
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Avgifter i övrigt: 
 

  V S Df Dg 

Avgift per FP  
 

5.1 a 15 % 25 % 10 % - 

Tomtyteavgift 
 

5.1 b 30 % 50 % - 20 % 

Avgift per bostadsenhet 
 

5.1 c 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift för Df 
 

5.1 d   100 %  

Avgift per FP 
 

6.1 a 15 % 25 % 10 % - 

Tomtyteavgift 
 

6.1 b 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift för Df 
 

6.1 c   100 %  

 
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d) eller 6.1 a) 
respektive 6.1 c). 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska 
avgifter betalas enligt 8.1. 
 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
servisledningar vid tillkommande förbindelsepunkter inte till ett högre belopp än 50 % av avgiften 
enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
 
8.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättats senare än övriga 
förbindelsepunkter ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om 20 % av avgiften 
enligt 5.1 a) eller 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av 
att arbete inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
 
§ 9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift. I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %). 
Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

207 kr 258,75 kr 

 
§ 10 
Avgifter enligt 5-6 §§ och 9 § är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 i 
entreprenadindex. Tekniska nämnden har rätt att reglera avgiftsbeloppen enligt detta, dock inte 
oftare än en gång årligen.  
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§ 11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§5-9 får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande 
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren 
så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av 
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till 
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 13.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov 
erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen 
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 
§ 13 
13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen om att ledningar  

- utförts på annat sätt  
- försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt  

 
ska fastighetsägaren betala överenskommen ersättning till huvudmannen 
 
13.2 Om fastighetsägaren begärt ny servisledning och huvudmannen samtycker ska 
fastighetsägaren betala,  

- den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den 
gamla) 

- kostnaden för avstängning av den gamla servisledningens allmänna del 
 
13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt att utföra ny servisledning med annat läge än redan 
befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren, 

- kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder 
och skick av den gamla)  

- kostnaden för dess inkoppling 
 
Brukningsavgifter (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 
§ 14 
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 
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Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 
 

2 441,72 kr 3052,15 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 
 

21,88 kr 27,35 kr 

c) en avgift per år och bostadsenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet 

3 230,63 kr 4 038,29 kr 

d) en avgift per år och kvadratmeter (m2) 
tomtyta för annan fastighet 
 

3,25 kr 4,06 kr 

 
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av full avgift.  
 
Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål: 
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 
 

15.1 a 35 % 55 % 5 % 5 % 

Avgift per m3  
 

15.1 b 35 % 65 %   

Avgift per bostads- 
enhet 
 

15.1 c 25 % 65 % 5 % 5 % 

Avgift efter tomtyta 
 

15.1 d 25 % 65 % 5 % 5 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till och spillvatten som 
transporteras bort från fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b), 
kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 200 m3/bostadsenhet i permanentbostad 
och 100 m³/bostadsenhet för fritidsbostad. 
 
14.4 För s.k. byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a), b), c) respektive d). Om mätning 
inte sker, utgår avgift enligt antagen förbrukning enligt 14.3 eller efter överenskommelse med 
huvudmannen. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas med ett 
belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste 
hela krontal. 
 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
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14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen. 
 
Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
miljödomstolen. 
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår i § 18. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet 
(kylvatten o dyl.), ska avgift betalas motsvarande 20 % av avgiften enligt 14.1 b). 
 
§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift 
 
Avgift utgår med: 
 

 Utan moms Med moms 

En fast avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

4,14 kr 5,17 kr 

 
§ 16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp 
betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
 
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. 
 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
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§ 17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a) fast årsavgift. 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av den fasta 
avgiften.  
 
Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål: 
 

  V S Df Dg 

Fast avgift 
 

14.1 a 35 %    55 % 5 % 5 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
§ 18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 
 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 
 

1 101 kr 1 376,25 kr 

Uppsättning av vattenmätare 
 

1 101 kr 1 376,25 kr 

Avstängning av vattentillförsel 
 

689 kr 861,25 kr 

Påsläpp av vattentillförsel  

 

689 kr 861,25 kr 

Undersökning av vattenmätare 

 

1 652 kr 2 065 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 

 

1 101 kr 1 376,25 kr 

Förgävesbesök efter överenskommen tid 

 

484 kr 605 kr 

 
För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 
om 100 % av ovan angivna belopp. 
 
§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifterna utgå enligt särskild antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.  
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§ 20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt 
belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske 
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
 
§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 
på grund av fastighetens VA-förhållande, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 22 
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet Konsumentprisindex (KPI). 
När detta index ändras får huvudmannen (Tekniska nämnden) rätt att, om han finner det 
nödvändigt, reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare är en gång årligen. Index 
uppräkningen baserar sig på juli månads index för föregående år. 
 
TAXANS INFÖRANDE 
 
§ 24 
Denna taxa trädde i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4, och 14.8 samt § 16, 
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den 
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen 
för taxans ikraftträdande. 

*** 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning 
av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen, jämlikt 53 § vattentjänstlagen. 
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Behandlingsavgifter Avfall/Återvinning (exkl. moms)   
Hushåll kan fritt vid 12 tillfällen/år lämna sorterat material som kan hänföras till normalt uppkommet  
avfall inom ett hushåll d.v.s. vad man kan ta med sig när man flyttar.  

Deponirest 
Brännbart avfall*  
Blandat avfall som skall sorteras 
Blandat avfall innehållande farligt avfall 
Tryckimpregnerat trä, slipers, stolpar mm  
Obehandlat trä 
Behandlat trä  
Asbest* 

Grönt ris 

1 200 kr/ton  
   950 kr/ton 
1 700 kr/ton 
2 200 kr/ton  
1 700 kr/ton 
       0 kr/ton 
   412 kr/ton 
1 545 kr/ton 
       0 kr/ton 

*Brännbart avfall får ej innehålla: Farligt avfall, metaller, band längre än 2 m, gips, fåtöljer m.m. innehållande 
stålfjädrar. 
 
*Asbest Mängd < 10 kg får lämnas gratis 
 

Övrigt avfall, exempelvis farligt avfall, debiteras till vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris. 
 
 

Serviceavgift för hämtning av återvinningsfraktioner m.m. (exkl. moms) 
 
Glasigloo 2,5 m3 246 kr/enhet   

 
Förutsätter att  tidningar ej behöver hämtas 
oftare än var 14:e dag. 

Glasigloo < 1,0 m3  148 kr/enhet 
Tidningar i kärl 660 L  64 kr/enhet 
Tidningar i kärl 370 L 38 kr/enhet 

Övriga fraktioner av exempelvis farligt avfall, debiteras till, vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris. 
Aktuell prislista erhålles på återvinningscentralen Österröd. 

 
        

För företag och verksamheter (exkl. moms) 
Med företagskortet får verksamheter möjlighet att lämna avfall på ÅV-Centralen.  
 
Leveranskrav 
Avfall sorteras och läggs i respektive behållare. Avfall får lämnas med personbil, personbil med släp och        
Skåpbil. Fordon över 3,5 ton vägs. OBS! Tilläggsavgift på farligt avfall såsom asbest, tryckimpregnerat trä, färg, 
lösningsmedel mm. 

Taxa verksamheter (exkl. moms) 
Personbil 
Personbil med släp 
Skåpbil eller Pick-up 
Skåpbil eller Pick-up med släp <3m3 

 
 66,40 kr 
132,00 kr 
132,00 kr 
198,40 kr 

 

   Österröds återvinningscentral 
Passerkort medger 12 kostnadsfria besök per år för hushållen. Vid ytterligare besök debiteras enligt lägsta 
verksamhets taxa. Boende utanför kommunen kan köpa ett passerkort för 1 000 kr/år inkl. moms. Enstaka 
besök kan köpas med betalkort enligt gällande verksamhets taxa. Nytt kort debiteras med 100 kr inkl. moms.  

 

   Öppettider 
Mån – Fre                                                                07.00 – 16.00   
Tors (ej dag före helgdag) även                                                16.00 – 19.00 
Lördagarna den 12/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 6/7, 3/8, 7/9, 5/10, 9/11, 7/12                           09.00 – 15.00 
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 Syd-kosters återvinningscentral, Långegärde  (OBS! Endast för hushåll) 
 

Lördagarna den 30/3, 29/6, 27/7, 28/9, 30/11                                                           10.00 - 13.00 
Lördagen den 25/5                              10.00 - 14.30 

 

   Nord-kosters återvinningscentral, Västra bryggan (OBS! Endast för hushåll) 
   Lördagarna den 27/4, 24/8                                             10.00 – 13.00 

 
Renhållningstaxa (inkl. moms)       

Miljöavgift debiteras på samtliga lägenheter i villor, fritidshus,  hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, andelsbyar 
och liknande. 
 
Fastighet som inrymmer gruppboende med mycket begränsade lägenhetsytor debiteras miljöavgift motsvarande 
halva antalet lägenheter. 
 

Tungt avfall från tillagningskök o likn. debiteras 3 ggr normaltaxan för resp. behållarstorlek. 
 
Som alternativ till 160 L säck (på fastlandet) kan 140 L plastkärl erbjudas till samma taxa förutsatt att kärlet placeras 
invid sopbilens körväg. 

Tariff Taxeart Hämtställe Behållarstl. Ant. hämt./år Taxa/år 

 555 Miljöavgift/lgh villa    530 kr 

Å 510 Villa i tätort utan kompost S 125 - 160 52 2 445 kr 

ÅK 511 Villa med kompost S 125 - 160 26 1 559 kr 

ÅKO 512 Villa med kompost S 125 - 160 13                    1 156 kr    

G 513 Villa med kompost S 125 - 160 4 854 kr 

ÅK 514 Villa med kompost K 240 26 2 005 kr 

Ö1 515 Anvisad plats utan kompost S 125  1 554kr 

ÖK1 516 Anvisad plats med kompost S 125  1 093 kr 

Å 531 Fastighet K 370 52 4 361 kr 

Å 532 Fastighet K 660 52 7 262 kr 

Å 533 Fastighet K370 med säck 52 5 305 kr 

Å 534 Fastighet K660 med säck 52 8 620 kr 

Å 537 Villa i tätort utan kompost K 240 52 3 310 kr 

ÅO 538 Villa landsbygd utan kompost K 240 35 2 514 kr 

ÅO 550 Villa landsbygd utan kompost S 125 - 160 35 2 021 kr 

ÅO 551 Fastighet landsbygd K 370 35 3 082 kr 

ÅO 552 Fastighet landsbygd K 660 35 4 981 kr 

F 560 Fritidshus utan kompost S 125 - 160 24 1 676 kr 

FK 561 Fritidshus med kompost S 125 - 160 14                   1 214 kr       

FK 562 Fritidshus utan kompost K 240 24                    2 180 kr 

Ö2 570 Fast. med eget  trp.-tillstånd S 125 - 160  690 kr 

H2 575 Andelsby o likn. gemensam cont.   265 kr 

Tarifförklaringar, se renhållningsordningen kap 2. 

 
Hämtning av extra säck/kärl hos företag och verksamheter 
Säck/kärl 
Säck/kärl 
Kärl 
Kärl 

140 - 160 l 
210/240 l 

370 l 
660 l 

64,00 kr 
79,50 kr 
98,50 kr 

175,00 kr 

Extrahämtning utanför ordinarie tur debiteras dubbel 
avgift 

Villor betalar 26 kr för extra säck 140 - 160 l. 
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Sopbehållare (säck eller kärl) skall placeras i tomtgräns. Annan placering endast på grund av särskilda skäl. 
Vid väg utan vändmöjlighet eller väg med dålig standard skall sopbehållare flyttas fram till farbar väg. 
Vid överenskommelse om längre gångavstånd mellan transportfordon och sopbehållare utgår tilläggsavgift enligt 
följande: 

 
Säckar 
Säckar 
Kärl 
Kärl 

 
             5-20 m 
             21-50 m 
             5-20 m 
             21-50 m 

Veckohämtning 
            467 kr/år 
         1 214 kr/år 
            700 kr/år 
         1 819 kr/år 

35 hämtn/år 
      317 kr/år 
      820 kr/år 
     470 kr/år 
   1 228 kr/år 

Övrig hämtning 
            175 kr/år 
             467 kr/år 
             270 kr/år 
             621 kr/år 

 
Fastigheter med för sopbil ej farbar väg eller med väg utan vändmöjlighet skall flytta fram sin sopbehållare 
till farbar väg.  
 
Med abonnemang avses tömning av 1 säck/kärl per hämtningstillfälle. Antalet och storlek på abonnemang 
fastställes efter mätning av faktisk sopmängd, dock minst ett abonnemang per bebodd fastighet och en 
miljöavgift per lägenhet. Med lägenhet avses även stuga och liknande innehållande kök som kan nyttjas för 
boende. 
 
Sammanslutning av fastighetsägare kan beviljas tillstånd att nyttja gemensamt sophus med de typer av säckar 
och kärl som förekommer inom kommunen. 
 
Taxa 533 och 534 tillämpas om fastighetsägaren ej rengör sopkärl. 
 
Inom andelsbyar och liknande områden med gemensam container utgår en fast avgift/hus enligt taxa 555 
och 575 samt destruktionsavgift. Transportkostnad och containerhyra erlägges till entreprenören. Komposte-
rare debiteras enl. tariff  Ö2 taxa 570. 
 

Grovsopor: 
Grovsopor hämtas i Skee och på landsbygden gratis vår och höst till en mängd 
av 1/2 m3 = 5-6 säckar vid varje tillfälle, efter anmälan till Tekniska förvaltningen tel. 0526-191 60, därutöver 
debiteras 265 kr/m3. 
Grovsopor från Strömstads tätort lämnas till Återvinningscentralen, Österröd. 
Grovsopor på Sydkoster lämnas till Återvinningscentralen vid Långegärde. 
Grovsopor på Nordkoster lämnas till Återvinningscentralen på Västra bryggan. 
 
För abonnenter i huvudsak norr och öster om staden hämtas vecka 16 och 38 
 
För abonnenter i huvudsak söder om staden hämtas vecka 15 och 37. 
 

Slamtaxa  
Nedanstående priser (exkl. moms) omfattar per hämtning vid slanglängd upp till 20 meter.  
 
Ord hämtning 
0–3 m3     580 kr/hämtning 
3,1–5,0 m3     686 kr/hämtning 
Utöver 5 m3 tillkommer    140 kr/m3 
 
Extra slamavskiljare/tank på samma fastighet. Rabatt  20 kr/enhet 
Tillägg vid extra tömning, oberoende av storlek under ord. arbetstid,   700 kr 
07:00-16:00 mån-fre helgfria dagar. 
Tillägg vid bomkörning    400 kr 
Tillägg vid extra slangdragning   20 kr/m 
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Extra arbete 
Slambil     600 kr/tim. 
Kombibil 300 l/min 200 bar    908 kr/tim. 
Kombibil 120 l/min 120 bar    625 kr/tim. 
Traktor med slamsläp    415 kr/tim. 
Personal     320 kr/tim. 
Övertidsersättning personal, tilläggspris   160 kr/tim. 
Tilläggsavgift för brunnslock med en diameter överstigande 90 cm   75 kr 
Destruktionsavgift för slam    200 kr/m3 
 

Betalningsansvar: 
Betalningsansvar för avgifter i enlighet med renhållningstaxan är fastighetsägare. Avgifter enligt antagen taxa 
skall erläggas till Strömstads kommun eller till av kommunen godkänd entreprenör. 
 
       



 Taxa Tångens fjärrvärme 2019 Bilaga 1   
   1 (3)  

Gäller från och med 1 januari 2019 

  

  

  
  

  

1. Lagstiftning   
Från och med den 1 juli 2008 gäller fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) samt fjärrvärmeförordningen (SFS 

2008:526).   

   

2. Avtalsvillkor   
Kommunfullmäktige i Strömstads kommun beslutade om ändrade avtalsvillkor för leverans av 

fjärrvärme den 24 oktober 2013. Som grund för affärsrelationen mellan kunden och Strömstads 

kommun skall finnas ett avtal.   

  

Avtalet är uppdelat i tre delar:   

 Huvudavtal – individuellt för varje kund   

 Taxa   

 Tekniska bestämmelser    

  

3. Leveranser   
Genom köpekontrakt har fastighetsägarna på området Tången förbundit sig att fastigheten är ansluten 

till en gemensam fjärrvärmeanläggning.  

  

Delleveranser, d.v.s. en kunds önskemål att kombinera fjärrvärme med exempelvis solenergi eller 

värmepumpsanläggning*, är tillåtet under förutsättning att kundens egna värmesystem inte kopplas 

ihop med Tångens fjärrvärmesystem. Kompletterad energi ska anmälas till Strömstads kommun då det 

påverkar åtgången av bränsle i panncentralen.  

  
*undantaget bergborrad energibrunn eller annan värmekälla som medför sprängning i berg.  
   

4. Avgifter  

Avgifterna på fjärrvärme sätts på affärsmässiga grunder. Bränslepriser, personalkostnader, 

investeringskostnader, avkastningskrav samt kostnader för drift och underhåll av våra anläggningar är 

viktiga faktorer.  

  

 Anslutningsavgift   

Anslutningsavgift ingår i tomtpriset.   

  

 Brukningsavgift   

Brukningsavgiften beror på vilken typ av kund, se nedan.  

   

5. Kundfakturering  
Energiförbrukningen avläses varannan månad. Fakturering ska som regel ske varannan månad.  

Fakturering sker i efterskott med en månads förskjutning. Juni och juli månader samfaktureras.  
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Villa  

Taxan består av ett fast pris och ett energipris.  

  

Specifikation  Fast pris kr/år 
inkl. 
moms  

Rörligt energipris kr/kWh  inkl. moms  

Taxa 1   4 764,00                               0,680  

    
  
Prisexempel – inkl. moms  

Årlig förbrukning  Fast del  Rörlig del  Total kostnad per år  

10 000 kWh  4 764 kr  6 800 kr  11 564 kr  

15 000 kWh  4 764 kr  10 200 kr  14 964 kr  

20 000 kWh    4 764 kr  13 600 kr  18 364 kr  

25 000 kWh  4 764 kr  17 000 kr  21 764 kr  

     
  

Flerbostadshus och övrig lokal  

  

Taxan består av ett fast pris, en effektavgift och ett energipris. Vilken taxa som gäller beror på 

abonnemangseffekten.  

  

Fast pris  E-värde, kW   Fast avgift,  kronor/år  

fr.o.m.   t o m  exkl. moms  inkl. moms  

Taxa 10  1   100   2 462  3 078  

Taxa 50  101   500  9 538  11 923  

Taxa 200  501   2 000  46 350  57 938  

     

Effektavgift: Pris, kr/år    exkl. moms  inkl. moms 

Taxa 10    473 x E  591,25 x E  

Taxa 50   458 x E  572,50 x E  

Taxa 200    345 x E  431,25 x E  

     

Rörligt energipris Pris, kr/kWh    exkl. moms   inkl. moms 

Taxa 10 - 200   0,620  0,78   
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Abonnemangseffekt – Effektavgift  

Abonnemangseffekten, E-värdet, bestäms enligt kategoritimtalsmetoden. Värdet får man fram genom 

att dividera den beräknade årsenergiförbrukningen i kWh med ett kategorital.   

  

Årsvis sker sedan en ny beräkning grundad på ett medelvärde av de två senaste kalenderårens 

energiförbrukning.   

  

Vid nyinstallation så används värmetransmissionsberäkningar i energideklarationen som grund för   E-

värdet.  

  

Exempel: 80 000 kWh/2200 = 36,36 – E-värdet blir då 36 kW, vilket innebär Taxa 10.  

  

Kategoritimtal   

Ett bedömt genomsnittligt schablonvärde för beräkning av effekt.   

  

  
  
Prisexempel – inkl. moms  
  
Kundkategori: flerbostadshus och småhus med gemensam mätning  Kategorital 

2200  
  

Årlig förbrukning  
kWh  

Effektvärde kW  Fast del  Rörlig del  Total kostnad 
per år  

80 000   36  24 350 kr   61 800 kr   86 150 kr 

200 000   91  56 263 kr   154 500 kr   210 763 kr 

500 000   227  141 979 kr   386 250 kr   528 229 kr 

1 000 000   455  272 609 kr   775 500 kr   1 048 109 kr 

      
  
Kundkategori: kontor, skolor, handel och övriga lokaler  
Kategorital 1700  

  

Årlig förbrukning  
kWh  

Effektvärde kW  Fast del  Rörlig del  Total kostnad 
per år  

80 000   47  30 851 kr   61 800 kr   92 651 kr 

200 000   118  79 529 kr   154 500 kr   234 029 kr 

500 000   294  180 366 kr   386 250 kr   566 616 kr 

1 000 000   588  311 549 kr   775 500 kr   1 087 049 kr 

      
 

2200   Flerbostadshus och småhus med gemensam mätning   

1700   Kontor, skolor, handel och övriga lokaler   



 

 Kallelse/ärendelista 19 (20) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-11-22 KS/ 2018-0291 
   
    

 

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 § 41                                      Dnr: KS/2018-0479 

 Revidering av policy för uteserveringar i Strömstad 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta riktlinjer för uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal  

att upphäva policy för uteserveringar, antagen i kommunfullmäktige 2018-02 15 § 15  

Sammanfattning av ärendet  
Policy för uteserveringar i Strömstad antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 
2008 och reviderades den 22 mars 2012 samt den 15 februari 2018. I samband med den 
senaste revideringen gav även miljö- och byggnämnden miljö- och byggförvalt-ningen i 
uppdrag att tillsätta en grupp som under året kunde göra en mer genomgående 
revidering av dokumentet.  

Huvudsakliga förändringar i det nya dokumentet är:  
• Policy ändras till riktlinje.  
• En ny process för att främja säkra och tillgängliga uteserveringar.  
• Utformningsmässiga krav sänks.  
• Norra Klevgatan tas bort från uppräkningen av gångstråk med mycket trafik.  
• Ett förtydligande av vad som gäller för reklam på uteserveringar.  
• Nya exempelritningar och illustrationer.  
• Ny layout.  

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-31 §119 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 §160 
Protokoll miljö- och byggnämnden 2018-10-11 
Protokoll tekniska nämnden 2018-10-09 
Förslag till riktlinjer för uteserveringar  
Förslag till avtal om markupplåtelse  
Policy för uteserveringar, reviderad 2018-02-15  
Tjänsteskrivelse 2018-09-17  
Yttrande från Polisen, ankomststämplat 2018-09-27 
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-31 KS/2018-0440 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS§ 119 
KSAU § 160                                      Dnr: KS/2018-0479 

 Revidering av policy för uteserveringar i Strömstad 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta riktlinjer för uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal  

att upphäva policy för uteserveringar, antagen i kommunfullmäktige 2018-02 15 § 15  

Sammanfattning av ärendet  
Policy för uteserveringar i Strömstad antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 
2008 och reviderades den 22 mars 2012 samt den 15 februari 2018. I samband med 
den senaste revideringen gav även miljö- och byggnämnden miljö- och byggförvalt-
ningen i uppdrag att tillsätta en grupp som under året kunde göra en mer 
genomgående revidering av dokumentet.  

Huvudsakliga förändringar i det nya dokumentet är:  
• Policy ändras till riktlinje.  
• En ny process för att främja säkra och tillgängliga uteserveringar.  
• Utformningsmässiga krav sänks.  
• Norra Klevgatan tas bort från uppräkningen av gångstråk med mycket trafik.  
• Ett förtydligande av vad som gäller för reklam på uteserveringar.  
• Nya exempelritningar och illustrationer.  
• Ny layout.  

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 
Protokoll miljö- och byggnämnden 2018-10-11 
Protokoll tekniska nämnden 2018-10-09 
Förslag till riktlinjer för uteserveringar  
Förslag till avtal om markupplåtelse  
Policy för uteserveringar, reviderad 2018-02-15  
Tjänsteskrivelse 2018-09-17  
Yttrande från Polisen, ankomststämplat 2018-09-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta riktlinjer för uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal  
att upphäva policy för uteserveringar, antagen i kommunfullmäktige 2018-02 15 § 15  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på återremiss då texten behöver revideras. 
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-31 KS/2018-0440 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-10-24 KS/ 2018-0142 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KSAU § 160                                      Dnr: KS/2018-0479 

 Revidering av policy för uteserveringar i Strömstad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta riktlinjer för uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal  

att upphäva policy för uteserveringar, antagen i kommunfullmäktige 2018-02 15 § 15  

Sammanfattning av ärendet  
Policy för uteserveringar i Strömstad antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 
2008 och reviderades den 22 mars 2012 samt den 15 februari 2018. I samband med 
den senaste revideringen gav även miljö- och byggnämnden miljö- och byggförvalt-
ningen i uppdrag att tillsätta en grupp som under året kunde göra en mer 
genomgående revidering av dokumentet.  

Huvudsakliga förändringar i det nya dokumentet är:  
• Policy ändras till riktlinje.  
• En ny process för att främja säkra och tillgängliga uteserveringar.  
• Utformningsmässiga krav sänks.  
• Norra Klevgatan tas bort från uppräkningen av gångstråk med mycket trafik.  
• Ett förtydligande av vad som gäller för reklam på uteserveringar.  
• Nya exempelritningar och illustrationer.  
• Ny layout.  

Beslutsunderlag  
Protokoll miljö- och byggnämnden 2018-10-11 
Protokoll tekniska nämnden 2018-10-09 
Förslag till riktlinjer för uteserveringar  
Förslag till avtal om markupplåtelse  
Policy för uteserveringar, reviderad 2018-02-15  
Tjänsteskrivelse 2018-09-17  
Yttrande från Polisen, ankomststämplat 2018-09-27 
 
Miljö- och byggnämndens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta riktlinjer för uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal  

att upphäva policy för uteserveringar, antagen i kommunfullmäktige 2018-02 15 § 15  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Miljö- och byggnämndens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-11  
   
    

 

    

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-2018-1823 

MBN § 156 Revidering av policy för uteserveringar i 
Strömstad 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att anta riktlinjer för uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal 

att upphäva policy för uteserveringar, antagen i kommunfullmäktige 
2018-02 15 § 15 

Miljö- och byggnämnden beslutar: 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Policy för uteserveringar i Strömstad antogs av kommunfullmäktige den 28 
februari 2008 och reviderades den 22 mars 2012 samt den 15 februari 2018. I 
samband med den senaste revideringen gav även miljö- och byggnämnden miljö- 
och byggförvaltningen i uppdrag att tillsätta en grupp som under året kunde göra 
en mer genomgående revidering av dokumentet. 

Huvudsakliga förändringar i det nya dokumentet är: 

• Policy ändras till riktlinje. 
• En ny process för att främja säkra och tillgängliga uteserveringar. 
• Utformningsmässiga krav sänks. 
• Norra Klevgatan tas bort från uppräkningen av gångstråk med 

mycket trafik. 
• Ett förtydligande av vad som gäller för reklam på uteserveringar. 
• Nya exempelritningar och illustrationer. 
• Ny layout. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för uteserveringar 
Förslag till avtal om markupplåtelse 
Policy för uteserveringar, reviderad 2018-02-15 
Tjänsteskrivelse 2018-09-17 
Yttrande från Polisen, ankomststämplat 2018-09-27 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att anta riktlinjer för uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal 

att upphäva policy för uteserveringar, antagen i kommunfullmäktige 
2018-02 15 § 15 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) 
 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-11  
   
    

 

    

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   

 

Miljö- och byggnämnden beslutar: 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
Akten 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till 
Webmaster 
Miljö- och byggnämnden, mbn.diarie@stromstad.se 
Tekniska nämnden, tn.diarie@stromstad.se 
Polisen, tillstand.vast@polisen.se och juliana.bernstrom@polisen.se 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-09

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/2018-0474

TN § 75 Remiss - Revidering av policy för 
uteserveringar i Strömstad

Tekniska nämndens beslut
att ställa sig bakom miljö- och byggförvaltningens förslag att upphäva policy för 
uteserveringar

att ställa sig bakom miljö- och byggförvaltningens förslag om riktlinjer för 
uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för 
uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal och tekniska nämnden 
bereds nu tillfälle att lämna synpunkter på denna.

Policy för uteserveringar i Strömstad antogs av kommunfullmäktige den 28 
februari 2008 och reviderades den 22 mars 2012 samt den 15 februari 2018. I 
samband med den senaste revideringen gav även miljö- och byggnämnden miljö- 
och byggförvaltningen i uppdrag att tillsätta en grupp som under året kunde göra 
en mer genomgående revidering av dokumentet.

Huvudsakliga förändringar i det nya dokumentet är:
Policy ändras till riktlinje.
En ny process för att främja säkra och tillgängliga uteserveringar.
Utformningsmässiga krav sänks.
Norra Klevgatan tas bort från uppräkningen av gångstråk med mycket trafik.
Ett förtydligande av vad som gäller för reklam på uteserveringar.
Nya exempelritningar och illustrationer.
Ny layout.

För att möjliggöra en effektivare administration och säkerställa att uteserveringar 
i Strömstad följer gällande lagstiftning samt är tillgängliga och säkra föreslår miljö- 
och byggförvaltningen en förändring av handläggningsprocessen.

Förslaget innebär bland annat att verksamhetsutövaren upprättar avtal med 
tekniska nämnden om att använda kommunal mark, i avtalet förbinder sig 
verksamheten att följa riktlinjer för uteserveringar.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för uteserveringar
Policy för uteserveringar, reviderad 2018-02-15
Förslag till avtal om markupplåtelse
Tjänsteskrivelse 2018-09-17
Tjänsteskrivelse 2018-10-01



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-09

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

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att ställa sig bakom miljö- och byggförvaltningens förslag att upphäva policy för 
uteserveringar

att ställa sig bakom miljö- och byggförvaltningens förslag om riktlinjer för 
uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal.

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelsen
Biträdande gatuchef Jeanette Johander
Akten



Uteserveringar
Riktlinjer och information om ansökan och utformning

Strömstads kommun

UTKAST



               

Innehållsförteckning

Foto på framsida: Martin Larsson
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1
Läs igenom riktlinjerna för uteserveringar i Strömstad. 
Ta reda på om du har alla de tillstånd du behöver. Behö-
ver du  till exempel ett bygglov? Gäller ditt serverings-
tillstånd även för uteserveringar? Kom ihåg att vissa 
ärenden tar lång tid att handlägga och var därför ute i 
god tid när du planerar din uteservering.

Vill du använda en offentlig plats för din uteservering, 
till exempel en gata eller en trottoar, behöver du 
ansöka om tillstånd från Polisen. Tänk på att lämna in 
en komplett ansökan med tydliga ritningar för att ditt 
ärende ska kunna handläggas så snabbt som möjligt.

Vill du använda kommunens mark? Ta kontakt med 
tekniska nämnden för att upprätta ett markupplåtel-
seavtal. I avtalet förbinder du dig bland annat att följa 
dessa riktlinjer och att betala för marken enligt taxan 
som är antagen av kommunfullmäktige.

Har du några frågor? Hör gärna av dig. Kontaktuppgifter 
hittar du under rubriken ”Vem behöver du kontakta?”.

Checklista för din uteservering
Inledning
Uteservering på allmän plats är en möjlighet för 
våra restauranger och caféer att servera den ökande 
tillströmningen av turister under främst sommaren. 
Uteserveringar är ett positivt inslag i gatubilden och 
ska kunna lokaliseras till platser där de inte utgör 
hinder för de gående, biltrafiken eller övrig handel. 
Det är rörelseidkare, fastighetsägare och myndig-

heter som har ett gemensamt ansvar att utveckla 
miljön mot en vacker, trivsam och attraktiv stad. 
Uteserveringen är en del av gaturummet och ska 
innehålla så få avskärmande partier som möjligt. Ut-
formningen ska vara öppen för att upplevas som en 
integrerad del av platsen och bidra till att förstärka 
stadens karaktär.

Syftet med riktlinjer för uteserveringar i Strömstad är
• att åstadkomma en trevlig och välkomnande stadskärna med framkomlighet för alla
• att skapa allmänna och klara anvisningar
• att ge anvisningar om vad som är bygglovsbefriade åtgärder.

Foto: Lille Andersson
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Ansök om polistillstånd

Tillståndsansökan

Polisen utfärdar tillståndsbeviset i samråd med 
Strömstads kommuns tekniska nämnd. Om teknis-
ka nämnden inte godkänner ett ärende så kan inte 
polisen heller göra det. Polisen kan dock avslå ett 
ärende även om tekniska nämnden har godkänt det.
Om du får ett tillståndsbevis för uteservering från 
Polisen så ska du teckna ett markupplåtelseavtal 
med tekniska nämnden. I avtalet förbinder du dig 
att följa dessa riktlinjer samt att betala för marken 

enligt en av kommunfullmäktige antagen taxa. Du 
kan även bli tvungen att på egen bekostnad ta bort 
uteserveringen under viss tid vid gatu- och lednings-
arbeten. Avgiften för markupplåtelsen kommer då 
att återbetalas för den aktuella tiden.

Tänk också på att du kan behöva tillstånd från andra 
myndigheter och förvaltningar. Läs mer om det un-
der rubriken ”Vem behöver du kontakta?”.

Det här ska du lämna in till polisen
• Ifylld ansökningsblankett från polisen
• Ritning i skala 1:100 som visar var du vill 
placera uteserveringen. Ritningen ska visa var trot-
toaren och gatan går samt var de närmsta byggna-
derna finns. Den ska också visa hur serveringen ska 
vara utformad. Fasta föremål nära serveringen – till 
exempel träd, stolpar, cykelställ och soptunnor – ska 
synas på ritningen. Kom ihåg att ange alla mått.
• Tydliga skisser, ritningar och/eller foton på 
staket, möbler, parasoll, blomsterlådor och liknande.

Glöm inte att betala avgiften 
Handläggningen startar när avgiften är betald. 
Läs mer på www.polisen.se.

Kommuncenter 
kan hjälpa dig med 
ett kartunderlag

Om du vill sätta ut bord och stolar på en offentlig plats utanför din restaurang så behöver 
du ett tillstånd av Polisen. Tillstånd för uteserveringar utfärdas vanligtvis för tiden 1 april till 
15 oktober men du kan ansöka om tillstånd för att få ha en uteservering även andra tider på 
året. Du ansöker genom att skicka en ansökan om att använda offentlig plats för uteserve-

ring till polisen.

Tydliga ritningar förenklar granskningen och kortar handläggningstiden för din ansökan. Det 
är viktigt att du är så noggrann som möjligt.

Ange bredden på trottoar, inklusive kantsen.

�itning för �T����������

Ange företagets namn. 

Ange uteserveringens bredd. 

Ange uteserveringens längd.

Ange på vilken�vilka adresser uteserveringen stå på.

Ange fasta föremål nära uteserveringen. Till e�empel, träd, stolpar, elskåp.

7

77

Rita även ut lösa föremål som planteringskrukor och gatupratare. Kom ihåg 
att alla möbler, skyltar, planteringar, gatupratare med mera ska rymmas inom 
gränsen för uteserveringen. Tänk också på att gatupratare kräver tillstånd från 
polisen.

8 Ange måttet för fri passage. Läs mer under rubriken ”Fritt utrymme”. 

8

Illustration: Helsingborgs stad, Karolina Jönsson

Exempelritning
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Utformning
Uteserveringen är en del av gatulivet och inte i 
första hand en del av caféet eller restaurangen 
innanför. Serveringen bör därför ha en stadsmäs-
sig utformning som bör passa till husfasaden, dess 
indelning, material och färg. Undvik starka färger.

Tänk på helheten där uteserveringen bygger på ga-
tans, torgets eller kajens förutsättningar. Sträva efter 
att ge uteserveringen en öppen karaktär.

Huvudregeln är att uteserveringen ska vara placerad 
i direkt anslutning till lokalens husfasad och entré. 
Den får inte vara bredare än lokalen innanför. Portar 
och dörrar får inte blockeras.

Parkeringsplatser kan inom gångstråk med mycket 
trafik inte tas i anspråk för uteservering. Läs mer 
under rubriken ”Fritt utrymme”.

Placering Fritt utrymme UTESERVERING

På en gångbana där det inte rör sig alltför många människor ska det fria utrymmet, 
inklusive kantsten, vara minst 1,4 meter. 

1,4 meter

På en gångbana där gångytan trafikeras livligt, till exempel på välbesökta passager i centrum, ska det fria 
utrymmet, inklusive kantsten, vara minst 2,6 meter. 

2,6 meter

Fritt utrymme
Mått för fri passage förbi uteserveringen mäts från 
uteserveringens inhägnad till och med kantsten, 
stolpe, träd eller annat föremål som inkräktar på 
den fria passagen och därmed minskar framkomlig-
heten. 

För gångstråk med mycket trafik krävs ett fritt mått 
för passage om minimum 2,6 meter. Gångstråk med 

mycket trafik är Södra Hamngatan från Övre bron, 
Badhusgatan, Norra Hamngatan, Strandpromenaden 
och Torskholmen.

För övriga gångstråk krävs ett fritt mått för passage 
om minimum 1,4 meter.

Illustrationer: Helsingborgs stad, Karolina Jönsson

Foto: Anders TysklindUTKAST
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Avgränsningar
Vid trottoarserveringar måste möbleringen avgrän-
sas på kortsidorna till hjälp för synskadade. Vid 
större serveringar ska hela den ianspråktagna ytan 
avgränsas. Serveringar med serveringstillstånd ska 
vara avgränsade oavsett storlek.

Avgränsningen ska ha en fast tvärpost högst 15 
centimeter över markytan så att personer med 
synnedsättning lätt kan upptäcka avgränsningen 
med en ledkäpp. Avgränsningen ska vara högst 90 
centimeter hög och placeras vinkelrät mot fasaden 
ut mot gatan. Vill du ha en högre avgränsning så 
kan åtgärden kräva bygglov, tänk då på att kontakta 
byggenheten i god tid för att få veta vad som gäller 
för din uteservering.

Entrén till uteserveringen ska utformas på ett sådant 
sätt att personer med nedsatt rörelse- eller orien-
teringsförmåga kan komma in. Entrén till uteserve-
ringen ska i princip alltid placeras på långsidan, det 
vill säga normalt ska det inte finnas någon öppning i 
gångriktningen. Måste entré till servering anordnas i 
gångriktningen ska avgränsning ske enligt skiss.

1

Uteservering AVGRÄNSNING

3

Uteserveringen ska avgränsas med ett staket. Staketet ska vara 
högst 90 centimenter högt.

2 Avgränsningen ska ha en fast tvärpost 15 centimenter från marken så att personer 
med synnedsättning lätt kan upptäcka avgränsningen med en ledkäpp. 

3 Det är tillåtet att sätta upp ett vindskydd i staketet om vindskyddet 
har en färg som passar in i stadsmiljön.

4

5

Om du vill ha restaurangens namn och logotyp på vindskyddet ska texten 
och symbolen eller bilden vara diskreta. 

Annan reklam är inte tillåten.

1

2

44

4

5

Hur vet jag om min uteservering är bygglovspliktig?

Bygglov krävs inte för:
• Lösa markiser
• Uppbyggda golv där golvets högsta punkt är lägre än 50 centimeter över mark
• Staket som är lägre än 90 centimeter från golvet.

Vill du bygga något annat än detta så kan åtgärden vara bygglovspliktig. Om åtgärden 
är bygglovspliktig så behöver du ett startbesked innan du får börja bygga och ett slut-
besked innan du får ta uteserveringen i bruk.

Kontakta byggenheten i god tid för att ta reda på vad som gäller för din uteservering.

Entré

Skiss som visar hur entrén ska lösas om uteserve-
ringen har en ingång från kortsidan. Avgränsningen 
parallellförskjutes för passage. Avsikten är att gåen-
de inte ska ramla in i möbleringen.

Illustration: Helsingborgs stad, Karolina Jönsson
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Skyltar och reklam
Skyltar i reklamsyfte får inte stå utanför eller inne 
på uteserveringen. I detta sammanhang bör påpe-
kas att skyltar kan vara bygglovspliktiga. Innanför 
avgränsningen kan man dock anslå information om 
meny och priser.

Möbler och skötsel
Alla personer ska kunna nå och använda din ute-
servering, även personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga och nedsatt syn. 

Tänk på att din uteservering ska vara möblerad på 
ett sätt som gör det möjligt för personer i rullstol att 
sitta vid bord.

Alla möbler - såsom till exempel blomlådor, gatupra-
tare, parasoller och menyer - ska rymmas inom din 
upplåtna plats för uteservering.

Uteserveringen ska hållas städad och framkomlig-
heten runtom ska fortlöpande ses till. Uteservering-
en ska städas omedelbart efter stängning.

Foto: Jenny Dorsey
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�teservering 
M������� ��� ����������

Markiser får vindsäkras med stag�va�er eller stödben. �örankringen av stag�va�er eller stödben ska 
fästas i befintligt trägolv eller i staket eller på annat sätt som inte innebär förankring i marken. 

�ör markiser som fästs i fasad behövs bygglov. Tänk på att även få ett godkännande från din 
fastighetsvärd för monteringen av markisen i fasaden.

Markiser som inte fästs i fasad är inte bygglovspliktiga.

Markisen eller parasollet får inte sti�ka utanför din upplåtna plats för din uteservering.

Markiser som fästs i fasad kan behöva bygglov. Tänk på att du även behöver ett godkännande av 
din fastighetsvärd för att montera markisen i fasaden.

Uteservering 
MARKISER OCH PARASOLLER

5 6

5 Markiser och parasoller med hängrännor är godkända. Dessa är inte bygglovpliktiga.

6 Om du vill ha restaurangens namn och logotyp på markisen eller parasollet, ska texten och symbolen 
       eller bilden vara diskreta. Annan reklam är inte tillåten.

7 Stativ med stolpar och en takkonstruktion, antingen med ett fast tak eller ett tak som kan rullas in 
bedöms vid fristående placering som byggnad. Vid placering alldeles bredvid befintlig byggnad 
bedöms det som en tillbyggnad och ska därför bygglovprövas. Vid en bygglovsprövning bedöms 
lämpligheten av denna typ av byggnad/tillbyggnad med hänsyn till närliggande byggnaders 
kulturhistoriska värde samt stads- och gatubilden. Denna typ av uteservering ger ett mer 
inbyggt intryck och är mer svårplacerad än markiser och parasoller.

7

Markiser och parasoller

Illustrationer: Helsingborgs stad, Karolina Jönsson
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Annat att tänka på
Ramper och trappor
Hur rampen eller trappan ska se ut och vara utfor-
mad beror på platsens eller byggnadens karaktär. 

När en befintlig plats eller byggnad ska ändras för 
att förbättra tillgängligheten finns det dock grund-
regler för hur de ska utformas. Du kan läsa om 
grundreglerna i Boverkets ”Enkelt avhjälpta hinder”. 
En broschyr som du kan ladda ner från boverket.se 
genom att söka på ”Enkelt avhjälpta hinder”.

Renhållning
Du som har polistillstånd för att använda  stadens 
mark ansvarar för att hålla ytan och marken närmast 
serveringen fri från skräp, tuggummi, cigarettfimpar, 
löv och ogräs.

Terassvärmare och marschaller
Du behöver tillstånd för hantering av gasol om du 
har mer än 60 liter (vilket motsvarar två stycken 
P11). Du söker tillstånd hos räddningstjänsten. Du 

ska placera värmarna på ett säkert sätt så att de inte 
riskerar att välta.

Marschaller är olämpliga då de utgör en risk, särskilt
för personer med synnedsättning.

Återställning
När serveringen stänger för säsongen  ska du städa 
ytan och återställa den i  ursprungligt skick.

Vid nedmontering av uteserveringen så ska marken 
återställas. Om marken har blivit skadad på grund 
av uteserveringen så ska du kontakta tekniska för-
valtningen. Tekniska förvaltningen kommer då att 
reparera skadorna på din bekostnad.

Foto: Taylor Kiser
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Vem behöver du kontakta?
Kommuncenter
Kommuncenter kan hjälpa dig med kartunderlag till 
din ansökan. Hör gärna av dig på mejl eller telefon: 
mbn@stromstad.se eller 0526-196 90.

Tekniska förvaltningen 
Det är tekniska förvaltningen som får yttra sig över 
din ansökan och bedömer om platsen du vill använ-
da är lämplig för uteservering. Det är även tekniska 
förvaltningen du ska vända dig till för att teckna ett 
markupplåtelseavtal innan du får börja använda 
marken. Här kan du också få råd och tips om till-
gänglighet.

Har du några frågor?
Kontakta tekniska förvaltningen.
E-post: tn@stromstad.se
Telefon: 0526-190 00

Polisen
Hos polisen ansöker du om tillstånd för att använda 
offentlig plats för uteservering. Polisen behandlar 
din ansökan och utfärdar ditt tillståndsbevis i sam-
råd med tekniska förvaltningen.

Har du några frågor?
Kontakta polisen.
E-post: tillstand.vast@polisen.se
Telefon: 114 14 (telefontid för tillståndsärenden 
09.30-11.30 måndag-fredag).

Miljö- och byggförvaltningen 
– Byggenheten
Du behöver inte bygglov för lösa markiser, upp-
byggda golv där golvets högsta punkt är lägre än 50 
centimeter över mark och staket som är lägre än 90 
centimeter från golvet.

Vill du bygga något annat än detta så kan åtgärden 
vara bygglovspliktig. Om åtgärden är bygglovspliktig 
så behöver du ett startbesked innan du får börja 
bygga och ett slutbesked innan du får ta uteserve-
ringen i bruk. Kontakta byggenheten i god tid för att 
vara säker på vad som gäller för just din uteserve-
ring.

Har du några frågor?
Kontakta byggenheten.
E-post: mbn@stromstad.se
Telefon: 0526-196 90 
(telefontid 08.30-09.30 måndag-onsdag och fredag).

Miljö- och byggförvaltningen 
– Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Vill du servera mat på din uteservering?
Då måste du anmäla din verksamhet till miljö- och 
byggnämnden. Det är viktigt att ha rutiner för hur 
de som jobbar ska hantera maten så att den inte blir 
förorenad. Det är till exempel inte tillåtet att laga 
mat, ha en framdukad salladsbuffé eller att förvara 
glas och tallrikar på din uteservering.

Vill du servera alkohol på din uteservering?
För att få servera alkohol på din uteservering be-
höver du ett serveringstillstånd som omfattar även 
uteserveringen. Lämna in din ansökan till miljö- och 
byggnämnden i god tid innan du planerar att öppna 
din uteservering. Tänk på att handläggningstiden 
från det att en komplett ansökan har kommit in är 
minst två månader.

Vill du spela musik?
Miljö- och byggnämnden har tagit fram en vägled-
ning för verksamheter som spelar musik. Syftet med 
denna är att minska problemen med för höga ljud-
nivåer i bostäder. Det kan vara bra att veta att musik 
utomhus efter klockan 23:00 endast får förekomma 
om det är uppenbart att detta inte orsakar buller-
störning. Trubadur utomhus efter 23.00 är därför 
inte lämpligt. 

Har du några frågor?
Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
E-post: mbn@stromstad.se
Telefon: 0526-196 90

Miljö- och byggförvaltningen 
– Räddningstjänsten
Om du vill ansöka om tillstånd för att hantera gasol 
eller annan brandfarlig vara ska du vända dig till 
räddningstjänsten. Räddningstjänsten kan även hjäl-
pa dig med frågor om brandskydd, personsäkerhet, 
utrymningsvägar och möblering med mera.

Har du några frågor?
Kontakta räddningstjänsten.
E-post: mbn@stromstad.se
Telefon: 0526-196 90

Foto: Strömstad Infocenter

UTKAST
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Tekniska nämnden 201X-XX-XX Dnr: TN/201X
STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon:  0526-191 60 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Mellan Strömstads kommun, org nr 212000-1405, genom dess Tekniska nämnd, 
452 80 Strömstad och X bolag AB, org nr 0000000 har denna dag träffats följande 

Avtal om upplåtelse av mark för uteservering 

Upplåten plats
X bolag AB har inkommit med en ansökan om tillåtelse att få ha en uteservering 
på markerad plats enligt ritningar Av inlämnad planritning framgår att platsen för 
markupplåtelsen är cirka XX m2. 

Inför fakturering av avgift för markupplåtelsen enligt av kommunfullmäktige 
antagen taxa så kommer representanter från tekniska förvaltningen att mäta ytan 
för uteserveringen på plats. Fakturabeloppet kommer att baseras på de uppmätta 
måtten. Fakturan skickas separat.

Avtalstid
Markupplåtelsen gäller för avtalsperioden 201X-XX-XX - 201X-XX-XX.

Villkor

Riktlinjer för uteserveringar
Jag har tagit del av Strömstads kommuns riktlinjer för uteserveringar i Strömstad, 
antagen 201X-XX-XX § XX, och förbinder mig att följa reglerna i den. Om reglerna 
inte följs och X bolag AB efter information från Tekniska nämnden inte rättar sig 
efter gällande regler så kan avtalet komma att sägas upp omedelbart eller inför 
nästa säsong, vilket tar bort möjligheten till en uteservering. 

Tillgängliga ledningar
Om det finns ledningar under aktuell uteservering inom det avtalade området, 
kan dessa behöva åtgärdas snabbt för att undvika skada samt för upprätthålla 
nödvändig leverans av tjänster. Samtliga beteckningar till ventiler och brandposter 
ska vara tillgängliga via lucka/öppning i eventuellt ovanpåliggande tillfälligt golv.

Vid akuta situationer, då en anläggning måste rivas eller skadas för att för att 
möjliggöra akuta driftåtgärder på ledningsnätet, får X bolag AB stå för alla 
eventuella kostnader för återställande av den tillfälliga anläggningen. Tekniska 
nämnden återbetalar den erlagda avgiften för den tid då uteserveringen inte kan 
användas.

Nedmontering
Vid nedmontering av uteserveringen så ska marken återställas. Om skador 
uppkommit på grund av uteserveringen kontaktas tekniska förvaltningen. 
Reparation av skadorna utförs av tekniska förvaltningen och bekostas av x bolag 
AB.
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Tekniska nämnden 201X-XX-XX Dnr: TN/201X

Besittningsskydd
Jordabalkens bestämmelser och besittningsskydd gäller ej för denna upplåtelse. 
Rätt till ersättning vid uteblivet tillstånd föreligger inte.

Avtal
Detta avtal har upprättats i två exemplar.

Strömstad 201X-XX-XX

X bolag AB Tekniska nämnden

Namnteckning Namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande
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Reviderad av kommunfullmäktige 2018-02-15 § 15 
 
 
 
 
 

Inledning 
Uteservering på allmän plats är en möjlighet för våra restauranger och caféer att servera den 
ökande tillströmningen av turister under främst sommaren. Uteserveringar är ett positivt 
inslag i gatubilden och ska kunna lokaliseras till platser, där de inte utgör hinder för de 
gående, biltrafiken eller övrig handel. 
 
Det är rörelseidkare, fastighetsägare och myndigheter som har ett gemensamt ansvar att 
utveckla miljön mot en vacker, trivsam och attraktiv stad. Uteserveringen är en del av 
gaturummet och ska innehålla så få avskärmande partier som möjligt. Utformningen ska 
vara öppen för att upplevas som en integrerad del av platsen och bidra till att förstärka 
stadens karaktär. 
 
Syftet med policy för uteserveringar i Strömstad är: 

• att åstadkomma en trevlig och välkomnande stadskärna med framkomlighet för alla 
• att skapa allmänna och klara anvisningar 
• att ge anvisningar om vad som är bygglovsbefriade åtgärder. 

 



Allmänt 
Om du vill sätta ut bord och stolar utanför din restaurang så kan du behöva flera olika 
tillstånd. 
Tillstånd för uteserveringar utfärdas vanligtvis för tiden 1 april till 15 oktober men möjlighet 
finns även att ansöka om uteservering på andra tider av året. 

Så här ansöker du: 
1. Ta reda på om din uteservering behöver bygglov. Om du behöver ett bygglov så 

måste du ansöka om detta hos miljö- och byggnämnden i god tid. Om du lämnar in 
en komplett ansökan så ska du enligt lag få ett beslut i ditt ärende inom tio veckor. 

2. Skicka in en ansökan med tillhörande ritningar om att använda en offentlig plats för 
uteservering till polisen. Mer information hittar du på www.polisen.se. Se hur 
ritningarna ska vara utformade under rubriken ”Ritningar” nedan. 

3. Undersök om du har alla tillstånd som du behöver för att bedriva din verksamhet. Läs 
mer under rubriken ”Exempel på övriga tillstånd” nedan. 

Hur vet jag om min uteservering är bygglovspliktig? 
Bygglov krävs inte för: 

• Lösa markiser 
• Uppbyggda golv där golvets högsta punkt är lägre än 50 centimeter över mark 
• Staket som är lägre än 90 centimeter från golvet. 

 
Vill du bygga något annat än detta så kan åtgärden vara bygglovspliktig. Om åtgärden är 
bygglovspliktig så behöver du ett startbesked innan du får börja bygga och ett slutbesked 
innan du får ta uteserveringen i bruk. 

Skyltar och reklam 
I detta sammanhang bör påpekas att skyltar kan vara bygglovspliktiga. Det innebär bland 
annat att även reklam på serveringens avgränsning kan behöva bygglov. Innanför 
avgränsningen kan man dock anslå information om meny och priser. 

Har du några frågor om bygglov? 
Ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen i god tid för att få veta vad som gäller för din 
uteservering. 

Villkor för markupplåtelse 
För att få använda offentlig platsmark så behöver du ett tillstånd från polisen. När 
kommunen är markägare debiteras avgifter enligt fastställd taxa för uteservering på offentlig 
plats. Kommunen kan även kräva att serveringen tas bort under viss tid vid gatuarbeten. 
Avgiften för markupplåtelsen återbetalas då för den aktuella tiden. 

Har du några frågor om kostnader och villkor för att använda kommunens mark? 
Ta kontakt med tekniska förvaltningen i god tid för att få veta vad som gäller för din 
uteservering. 

http://www.polisen.se/


Utformning 
Uteserveringen är en del av gatulivet och inte i första hand en del av caféet eller 
restaurangen innanför. Serveringen ska därför ha en stadsmässig utformning som ska passa 
till husfasaden, dess indelning, material och färg. Undvik starka färger. 
Tänk på helheten där uteserveringen bygger på gatans, torgets eller kajens förutsättningar. 
Sträva efter att ge uteserveringen en öppen karaktär. 

Placering 
Huvudregeln är att uteserveringen ska vara placerad i direkt anslutning till lokalens 
husfasad/entré och får inte vara bredare än lokalen innanför. Portar får inte blockeras. 
 
Parkeringsplatser kan inom områden med mycket gångtrafik inte tas i anspråk för 
uteservering. Läs mer under rubriken ”Passage förbi uteserveringen”. 
 

 
Exempel från Kalmar på utformning av servering som bildar en harmonisk helhet byggd på 
de förutsättningar stadsmiljön ger. 

Passage förbi uteserveringen 
Mått för fri passage förbi uteserveringen mäts från uteserveringens inhägnad till och med 
kantsten, eller till stolpe, träd eller annat föremål som inkräktar på den fria passagen och 
därmed minskar framkomligheten. 
 
Vi skiljer på stråk med mycket gångtrafik och övriga stråk. 
För gångstråk med mycket trafik krävs ett fritt mått för passage om minimum 2,6 meter. 



Till gator med omfattande gångtrafik räknas Södra Hamngatan från Övre bron, Badhusgatan, 
Norra Hamngatan, Norra Klevgatan, Strandpromenaden och Torskholmen. 
 
För övrigt gångstråk krävs ett fritt mått för passage om minimum 1,4 meter. 
 

 
Denna uteservering ligger i direkt anslutning till lokalens husfasad/entré. Inhäganden är ett 
öppet och enkelt utformat metallräcke. Möbler placeras direkt på mark. 
Parasoller är enfärgade och tillsammans med fasader och skyltning framstår serveringen 
som en integrerad del av gaturummet. Metallräcket har också en horisontell stång högst 15 
centimeter över mark till hjälp för synskadade för att undvika fallrisk. 

Inhägnad och avgränsningar 
Vid trottoarserveringar måste möbleringen avgränsas på kortsidorna till hjälp för synskadade. 
Vid större serveringar ska hela den ianspråktagna ytan avgränsas. 
Serveringar med serveringstillstånd ska vara avgränsade oavsett storlek. 
Entrén till uteserveringen ska utformas på ett sådant sätt att personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga kan komma in. 
 
Inhägnad ska utformas genomsiktliga, gärna i metall, och med fast tvärpost högst 15 centimeter 
över markytan, av hänsyn till synskadade. 
 
Avgränsningen får högst vara 90 centimeter hög och placeras vinkelrät mot fasaden ut mot 
gatan. 
 
Entrén till uteserveringen ska placeras i princip på långsidan, det vill säga normalt ingen öppning 
i gångriktningen. Måste entré till servering anordnas i gångriktningen ska avgränsning ske enligt 
skiss (läs mer under rubriken ”Ritningar”). 



Möbler 
Möbler ska ge ett lätt intryck, typ caféstol och bord i metall och/eller trä. Uteserveringen ska 
vara möblerad på ett sätt som gör det möjligt för personer i rullstol att sitta vid bord. 
 
Blomlådor, parasoller, menyer etcetera ska rymmas inom uteserveringens yta. 

Skötsel 
Uteserveringen ska hållas städad och framkomligheten runtom ska fortlöpande ses till. 
Uteservering ska avstädas omedelbart efter stängning. 
 

Ritningar 
Tydliga ritningar förenklar granskningen och kortar handläggningstiden vid respektive 
myndighet. Du ska lämna in följande ritningar tillsammans med din ansökan till polisen: 
 

• En måttsatt situationsplan i skala 1:500 som visar var serveringen önskas placerad. 
• En planritning i skala 1:50 som ska redovisa hur lång och hur bred uteservering som 

önskas och måtten ska relatera till en fixpunkt, till exempel restaurangens entré. 
• En fasadritning i skala 1:50 ska visa serveringen framifrån och från sidorna. 

  
• Ovan visar en principskiss vad planritningen bör innehålla. Serveringen ska ligga inom 

verksamhetsgränsen, det vill säga bredden av lokal innanför husfasad. 
• Skissen till höger visar höjder på avgränsningen för uteserveringen. Horisontellt band 

ska finnas högst 15 centimeter ovan mark. Det är en markeringshjälp för synskadade. 



      
• Skiss som visar hur entrén ska lösas om uteserveringen har en ingång från kortsidan. 

Avgränsningen parallellförskjutes för passage. Avsikten är att gående inte ska ramla 
in i möbleringen. 

 

Exempel på övriga tillstånd 

Vad gäller för upplåtelse av mark? 
Ta kontakt med tekniska förvaltningen om du har några frågor. 

Vill du servera mat eller alkohol?  
Tänk på att de tillstånd du har även ska gälla för uteserveringen. Ta kontakt med miljö- och 
byggförvaltningen om du vill veta mer. 

Vill du värma upp din servering med en gasolvärmare? 
Tänk på att du kan behöva ett tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Ta kontakt med 
miljö- och byggförvaltningen om du vill veta mer. 
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Miljö- och byggförvaltningen 2018-09-17 Dnr: MBN-2018-1823
Administrativa avdelningen
Karolina Berggren, 0526-190 74
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Miljö- och byggnämnden

Förslag till beslut

Revidering av policy för uteserveringar i Strömstad

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

att anta riktlinjer för uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal

att upphäva policy för uteserveringar, antagen i kommunfullmäktige 2018-02 15 § 
15

Miljö- och byggnämnden beslutar:

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet
Policy för uteserveringar i Strömstad antogs av kommunfullmäktige den 28 
februari 2008 och reviderades den 22 mars 2012 samt den 15 februari 2018. I 
samband med den senaste revideringen gav även miljö- och byggnämnden miljö- 
och byggförvaltningen i uppdrag att tillsätta en grupp som under året kunde göra 
en mer genomgående revidering av dokumentet.

Huvudsakliga förändringar i det nya dokumentet är:

 Policy ändras till riktlinje.
 En ny process för att främja säkra och tillgängliga uteserveringar.
 Utformningsmässiga krav sänks.
 Norra Klevgatan tas bort från uppräkningen av gångstråk med mycket 

trafik.
 Ett förtydligande av vad som gäller för reklam på uteserveringar.
 Nya exempelritningar och illustrationer.
 Ny layout.

Ärende
Policy för uteserveringar i Strömstad antogs av kommunfullmäktige den 28 
februari 2008 och reviderades den 22 mars 2012 samt den 15 februari 2018. I 
samband med den senaste revideringen gav även miljö- och byggnämnden miljö- 
och byggförvaltningen i uppdrag att tillsätta en grupp som under året kunde göra 
en mer genomgående revidering av dokumentet.
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Arbetsgruppen har under året bestått av samhällsbyggnadsjurist Karolina 
Berggren, kommunvägledare Josefin Wetterberg, biträdande gatuchef Jeanette 
Johander, gatuchef Conny Hansson, stadsarkitekt Unni Liljegren, planarkitekt Pär 
Höjman, miljö- och hälsoskyddsinspektör Anders Hedlund, livsmedelsinspektör 
Daniel Lomgård-Lans, alkoholhandläggare Henrik Rörberg, näringslivsutvecklare 
Hans Friberg, stf räddningschef Christer Nilsson, tillgänglighetssamordnare Jonas 
Andersson och verksamhetsledare för byggenheten Ronny Andersson.

Policy till riktlinjer
Enligt Regler för hantering av handlingar, antagen av kommunstyrelsen 30 
september 2015, ska denna typ av dokument vara en riktlinje och inte en policy. 
Därför föreslår miljö- och byggförvaltningen att Policy för uteserveringar i 
Strömstad ska upphävas och ersättas med Riktlinjer för uteserveringar i 
Strömstad.

Rättvis behandling, effektiv administration och säkra uteserveringar
För att möjliggöra en effektivare administration och säkerställa att uteserveringar 
i Strömstad följer gällande lagstiftning samt är tillgängliga och säkra föreslår miljö- 
och byggförvaltningen en förändring av handläggningsprocessen. I nuvarande 
process får polisen in en ansökan om att använda offentlig plats som därefter 
skickas på remiss till tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden. 
Nämndernas yttranden ligger sedan med som villkor i polisens tillståndsbevis. 

Den föreslagna förändringen innebär att:

1. Polisen tar emot ansökan om att använda offentlig plats

2. Polisen skickar remiss till tekniska nämnden

3. Polisen lämnar tillstånd om att använda offentlig plats i samråd med 
tekniska nämnden

4. Verksamhetsutövaren upprättar avtal med tekniska nämnden om att 
använda kommunal mark, i avtalet förbinder sig verksamheten att följa 
riktlinjer för uteserveringar.

5. Om riktlinjerna inte följs kan verksamheten kan markupplåtelseavtalet 
hävas eller verksamhetsutövaren kan nekas att få använda marken året 
efter.

Förhoppningen är att detta sammantaget ska leda till en mer rättvis behandling 
och främja säkra och tillgängliga uteserveringar i Strömstad.

Utformningsmässiga krav – ”ska” byts till ”bör”
Då de nya riktlinjerna ska vara enkla att följa och att följa upp föreslår miljö- och 
byggförvaltningen att de utformningskrav som inte går att knyta till någon lag tas 
bort eller sänks.

Meningen ”Serveringen ska därför ha en stadsmässig utformning som ska passa 
till husfasaden, dess indelning…” har ändrats till ”Serveringen bör därför ha en 
stadsmässig utformning som bör passa till husfasaden, dess indelning…”.

Två passager om utformning som fanns i Policy för uteserveringar i Strömstad har 
tagits bort från Riktlinjer för uteserveringar i Strömstad:

1. ”Inhägnad ska utformas genomsiktliga, gärna i metall”
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2. ”Möbler ska ge ett lätt intryck, typ caféstol och bord i metall och/eller 
trä”.

Om det finns intresse att styra utformningen av uteserveringar i Strömstad 
föreslår miljö- och byggförvaltningen att det genomförs i samband med en 
aktualisering av styrdokumentet ”Strategi för stadens miljö”. Miljö- och 
byggförvaltningen ser också att sådana krav med fördel tas fram i samråd med 
näringslivet.

Gångstråk med mycket trafik
Norra Klevgatan tas bort från uppräkningen av gångstråk med mycket trafik. Detta 
då det inte längre finns någon restaurang med uteservering och förutsättningarna 
för en sådan har förändrats.

Nej till reklam
De nya riktlinjerna för uteserveringar innebär ett förtydligande av vad som gäller 
för reklam på uteserveringar. Vill verksamheten skylta med restaurangens namn 
på vindskydd, markiser och parasoll så ska symbolen, bilden eller texten vara 
diskret. Annan reklam ska inte vara tillåten.

Nya exempelritningar och illustrationer
Under årets gång har det även blivit tydligt att de ritningar vi får in varierar i 
kvalitet och utformning. Efter kontakt med Helsingborgs stad har vi fått använda 
illustrationer och exempelritningar som de tagit fram i samma syfte. Dessa visar 
mer tydligt vad som ska framgå av inlämnade ritningar, vilka åtgärder som är 
bygglovsbefriade och utformningsmässiga aspekter så som riktlinjer för reklam 
och skyltning. Några av illustrationerna har justerats för att stämma med 
förutsättningarna i Strömstad.

Remisser
Riktlinjer för uteserveringar med tillhörande markupplåtelseavtal har skickats på 
remiss till tekniska nämnden och Polisen. 

Polisen har yttrat sig och önskat ett förtydligande om att även uteserveringar på 
offentlig plats (inte bara på kommunal mark) behöver tillstånd från Polisen. De 
föreslagna riktlinjerna har justerats enligt polisens yttrande.

Tekniska nämnden ska svara den 9 oktober.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för uteserveringar
Policy för uteserveringar, reviderad 2018-02-15
Förslag till avtal om markupplåtelse
Tjänsteskrivelse 2018-09-17
Yttrande från Polisen, ankomststämplat 2018-09-27

Karolina Berggren
Samhällsbyggnadsjurist
0526-190 74
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karolina.berggren@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarium
Akten

KF-beslut skickas till
Webmaster
MBN, mbn.diarie@stromstad.se
TN, tn.diarie@stromstad.se
Polisen, tillstand.vast@polisen.se och juliana.bernstrom@polisen.se

mailto:tillstand.vast@polisen.se
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-11-22 KS/ 2018-0291 
   
    

 

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 § 42  Dnr KS/2018-0067 

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  

att notera anmälningsärende till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll tekniska nämnden -Svar på medborgarförslag beträffande schackbräde på 
Strandpromenaden. 

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll 3 med tillhörande delårsrapport. 

Protokoll socialnämnden – rapport ej verkställda beslut.  

Protokoll SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen - fastigheten Kebal 1:38 m.fl. 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 18
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-09

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/2018-0058

TN § 76 Svar på medborgarförslag att göra 
schackbräde på Strandpromenaden

Tekniska nämndens beslut
att lyfta in förslaget med ett schackbräde på Plagen i det framtida 
utvecklingsarbetet med Plagen, att ansvarig för stadsutveckling för en dialog med 
förslagsställaren samt att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Rutger Cavalli-Björkman förslår att Strömstad kommun anordnar ett schackbräde 
på den gamla ankarplatsen på Plagen.

Den markstensyta som ersatt ankaret och dess fundament kan bytas ut till vita 
och svarta plattor föreslår Rutger Cavalli-Björkman.

I dagsläget står Strömstads platsvarumärke provisoriskt placerad på den 
föreslagna platsen.

Det pågår ett arbeta att utveckla Plagen och Oscarsplatsen och förslaget att 
placera ett schackbräde på Plagen har lyfts med in i projektet.

När det gäller låsbart skåp för schackpjäser anser tekniska förvaltningen att detta 
kan samordnas i kulturhus Skagerack och dess kultur- och fritidsutskott.

Beslutsunderlag
KF § 163 Medborgarförslag-Schackbräde på Strandpromenaden
Medborgarförslag - Schackbräde På Strandpromenaden
Tjänsteskrivelse 2018-09-24

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att lyfta in förslaget med ett schackbräde på Plagen i det framtida 
utvecklingsarbetet med Plagen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar att lyfta in förslaget med ett schackbräde på 
Plagen i det framtida utvecklingsarbetet med Plagen, att ansvarig för 
stadsutveckling för en dialog med förslagsställaren samt att 
medborgarförslaget anses besvarat.

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



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-09

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

Beslutet skickas till
Rutger Cavalli-Björkman, Hiertagatan 10, 452 31 Strömstad
Kommunstyrelsen
Gatuchef Conny Hansson
Akten



MEDBORGARFÖRSLAG 

Till 
Kommunfullmäktige i Strömstads kommun 

SCHACKBRÄDEPÅSTRANDPROMENADEN 

Plagen är en centralt plats som kan nyttjas för många aktiviteter. Nu när platsen gjorts 
tillgänglig genom att ankaret med fundament har tagits bort så kan allehanda 
aktiviteter få plats. Idag används Plagen bl a för Hamnsköj, vilket är utmärkt. Övrig 
tid kan Plagen användas för annat. 

Undertecknad föreslår att ett schackbräde i maxiformat anordnas på gamla 
"ankarplatsen". Inga stön-e ingrepp behöver göras mer än att varannan stenplatta 
bytes till en med svart eller vit färg. Pjäse1na kan förvaras i en portabelt skåp som 
låses under natten. 

Människor samlas gätna kring ett schackspel och schackspelet drar publik till en 
stillsam aktivitet som är till för alla under hela året. 

Mobiltelefonnummer: +4670845141 3 

Bilaga: Bild av Plagen 





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (24) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-12-14 KS/2017-0617 
       

 

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 §163  Dnr KS/2017-0674 

Medborgarförslag – schackbräde på Strandpromenaden 

Kommunfullmäktiges beslut 

att översända medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Rutger Cavalli-Björkman har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att  
Plagen är en central plats som kan nyttjas för många aktiviteter.  

Nu när platsen gjorts tillgänglig genom att ankaret med fundament har tagits bort 
så kan allehanda aktiviteter få plats. Idag används Plagen bl a för Hamnsköj, vilket 
är utmärkt. Övrig tid kan Plagen användas för annat. 

Undertecknad föreslår att ett schackbräde i maxiformat anordnas på gamla 
"ankarplatsen". Inga större ingrepp behöver göras mer än att varannan stenplatta 
bytes till en med svart eller vit färg. Pjäserna kan förvaras i en portabelt skåp som 
låses under natten. Människor samlas gärna kring ett schackspel och schackspelet 
drar publik till en stillsam aktivitet som är till för alla under hela året. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-12-12 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att översända medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP), Anders Olsson (L) och Eva borg (M) bifaller 
medborgarförslaget och kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
 
Eva Borg (M) föreslår att man även beaktat möjligheten att även anordna Fia med 
knuff. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
Rutger Cavalli-Björkman 
 
 
 
 

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

All statistik redovisas könsuppdelat, med undantag, där antal deltagare är färre än 10 av ena könet. Samma 

geller all statistik med mindre än 10 deltagare redovisas bara antal deltagare.  
 

Sof Väst har fyra strukturövergripande insatser, med sammanlagt 376 deltagare under januari – augusti 

2018. 
 

Sof Väst individinriktade insatser hade under januari – augusti 2018, 314 deltagare,  167 kvinnor och 147 

män, samt ytterligare 5 anonyma deltagare. Någon anonym deltagare finns i de flesta insatserna, men de 

redovisas inte i statistiken för övrigt. Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas bara en gång. 

Av dem 314 var 267 unika deltagare, d.v.s. 47 deltagare har deltagit i mera än en insats. 

Under januari – augusti 2018 har det varit 239 nya deltagare, varav 121 kvinnor och 118 män. 

Under januari – augusti 2018 har 194 deltagare avslutat sin insats, varav 110 kvinnor och 84 män. 

Den 31 augusti deltog 120 personer, varav 57 kvinnor och 63 män i någon av Sof Väst individinriktade 

insatser.  
 

Rehabvägledare:  Finns i förbundets samtliga kommuner, sammanlagt 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 januari – augusti 2018.  
  

79 nya deltagare jan – aug 2018                                        65 avslutade deltagare jan – aug 2018       
        

Därav 45 kvinnor och 34 män                                                         Därav 42 kvinnor och 23 män     

        
 

Avslutningsorsak för de 65 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under jan – aug 2018. 
 

              42 kvinnor                                 23 män  

   
23 av de 65 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut, vilket är drygt 35 %. 
För kvinnorna är det 14 av 42 eller 33 % och för männen är det 9 av 23 eller 39 %. 
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Sysselsättning vid start och avslut för de 65 som avslutades hos rehabvägledare under jan – aug 2018.  
 

      42 kvinnor                                 23 män 

      
 

Försörjning vid start och avslut för de 65 deltagare som avslutades hos rehabvägledare jan – aug 2018. 
 

         42 kvinnor     23 män   

 
Totalt 13 av 65 avslutade deltagare, vilket är 20 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 21 % och för männen 17 %.  

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan 

kombineras med något annat.  
 

Åldersfördelning för de 65 deltagarna (42 kvinnor och 23 män) som avslutades hos rehabvägledare under 

januari – augusti 2018. 

 
Genomsnittsåldern var 42,8 år, för kvinnor 43,5 år och för män 41,5 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 17 av 65 eller 26 % av deltagarna som avslutades jan – aug 2018. 
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Utbildningsbakgrund för de 65 personer som avslutades hos rehabvägledare under jan – aug 2018.             

 

  

75 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

78 % av kvinnorna och 69 % av männen.  
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 65 personer som avslutades hos rehabvägledare under 

januari – augusti 2018. 

 

             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var i genomsnitt 3,9 år, för kvinnor 3,6 år och för män 4,4.  

Inskrivningstiden för de 65 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under jan- aug 2018.  

 

                 
Inskrivningstiden har i genomsnitt 8,7 månader.  För kvinnorna 9,7 månader och för män, 7,3 månader.  

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 7 personer som under januari – augusti 2018 hade arbetsprövning-/träning 

på någon av kommunernas AME/AMA/ALE och Dingle Hundcetrum (ASF).

 

Det finns inget avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AME i Färgelanda. 
 

 

10 

23 

2 

2 

2 

3 

0 5 10 15 20 25

Grundskola

Gymnasium

Högsk./Univ upp till 1 år

Högsk./Univ upp till 3 år

Högsk./Univ mer än 3 år

Annan eftergymn. Utb.

Saknas/Okänd

4 

12 

2 

4 

1 

0 10 20

Grundskola

Gymnasium

Högsk./Univ upp till 1 år

Högsk./Univ upp till 3 år

Högsk./Univ mer än 3 år

Annan eftergymn. Utb.

Saknas/Okänd

10 

8 

8 

6 

4 

3 

3 

0 5 10 15

Upp till 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 7 år

7 - 9 år

Mer än 9 år

Ej tillämpligt

2 

7 

7 

1 

4 

2 

0 2 4 6 8

Upp till 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 7 år

7 - 9 år

Mer än 9 år

Ej tillämpligt

8 

12 

5 

17 

0 5 10 15 20

1 - 4 mån

5 - 8 mån

9 - 12 mån

12+ mån

8 

8 

2 

5 

0 5 10

1 - 4 mån

5 - 8 mån

9 - 12 mån

12+ mån

1 

4 

1 1 

0

5

Färgelanda Lysekil Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Uddevalla

 23 män 
 

  42 kvinnor 
 
 

    42 kvinnor     23 män 

       23 män       42 kvinnor 



Samordningsförbundet Väst                                                                 
222000 – 2030   

5 
 

Huvudremittent och medremittent för 79 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare 2018. 

 
 

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 

AF och kommunen är oftast huvudremittent.  

Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed  oftare medremetent. 
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

3,3 tjänster, en utredare och två arbetsterapeut samt 0,3 fysioterapeut. 

Ena uppdraget som arbetsterapeut har vi inte lyckats att bemanna under 2018. 

En av utredarna och fysioterapeuten medverkar även i MVK, se nedan.  

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Målet är att få underlag för deltagaren och inremittenter om personens funktionsnivå i aktivitet och inom 

vilka områden det kan vara aktuellt med fortsatt arbetsprövning-/träning-/praktik.  
 

 

Statistik för utredningsenheten januari – augusti 2018 
 

Kommunvis fördelning av de 75 (42 kvinnor och 33 män) som har deltagit i utredning under jan - aug 2018. 

6 grupper genomfördes under jan - aug 2018 (en grupp pågår i Uddevalla och är medräknad i statistiken). 

                

 
En av grupperna genomfördes i Strömstad, där deltog 10 personer (Strömstad 6, Tanum 1, Munkedal 2, 

Uddevalla 1), de är inräknade i totalen ovan. 
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Försörjning vid start för de deltagare som deltog i utredningen under januari – augusti 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 75 deltagarna (42 kvinnor och 33 män) som deltog i utredningen under jan-aug. 

 
 
Genomsnittsåldern var 43,5 år, för kvinnor 40,8 år och för män 47,0 år.  
Största ålderskategorin här är 30 – 59 år, 64 deltagare eller 85 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras. 
 

Utbildningsbakgrund för de 75 personer (64 kvinnor och 33 män) som deltog i utredningen under jan-aug. 

 

           
73 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

70 % av kvinnorna och 79 % av männen. 
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 75 personer som deltog i utredningen jan - aug 2018.  

               
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 5,0, för kvinnor 4,9 år och för män 5,2.  
 

Huvudremittent och medremittent för de 75 personer som deltog i utredningen under jan – aug 2018. 

   

    
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 

 

MVK-vuxna och unga: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

1,4 tjänster, men pga. personalomsättning och svårigheter med rekrytering genomfördes det endast 2 grupper 
under januari – juni. Under hösten planeras det 3 grupper. 
 

MVK-vuxna riktar sig till personer över 25 år och som har viss erfarenhet av arbetslivet och MVK-unga rikatar sig 
till personer under 30 år och som saknar eller har mycket liten erfarenhet av arbetslivet. MVK-Vuxna och Unga 
har under året deltagit i samma grupp.  
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 och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till egen 

försörjning. 
 

Statistik för MVK vuxna/unga januari – augusti 2018. 

Kommunvis fördelning av de 25 (15 kvinnor och 10 män) som deltog i MVK vuxna/unga jan – aug 2018.  

Två anonyma har också deltagit men finns inte med i statistiken. 
 

 
Framöver ska rehabvägledarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt MVK-princip.  
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Försörjning vid start för de 25 deltagare (15 kvinnor och 10 män) som deltog i MVK-vuxna/unga under 

januari – augusti 2018. Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning 

som aldrig kombineras med andra. 

 

              
19 av 25 deltagare hade Sjuk/rehabpenning, sjuk-/aktivitetsersättning eller försörjningsstöd, det är  76 % 
och det stämmer överens med målgruppen 
 

Åldersfördelning för de 25 deltagarna (15 kvinnor och 10 män) som deltog i MVK jan - aug 2018.  

 
Genomsnittsåldern var 39,1 år, för kvinnor 38,1 år och för män 40,6 år. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 25 personer (15 kvinnor och 10 män) som deltagit/deltar i MVK-vuxna/unga 

januari  – augusti 2018. 

 

    
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 25 personer som deltagit/deltar i MVK-vuxna 2018. 
 

    
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 4,5 år, för kvinnor 4,5 år och för män 4,3.  

5 

5 

2 

0 

3 

0 

0 

0 5 10

Sjuk/Rehabpenning

Försörjningsstöd

A-kassa

Aktivitetsstöd

Aktivitetsersättning

Sjukersättning

Ingen off. förs

3 

2 

2 

2 

0 

1 

1 

1 

0 1 2 3 4

Sjuk/Rehabpenning

Försörjningsstöd

A-kassa

Aktivitetsstöd

Aktivitetsersättning

Sjukersättning

Ingen off. förs

Annan off. förs

3 

2 

5 

5 

0 

3 

4 

3 

0 1 2 3 4 5 6

22 - 24

25 - 29

30 - 44

45 - 59

Män

Kvinnor

3 

9 

1 

1 

1 

0 2 4 6 8 10

Grundskola

Gymnasium

Högsk./Univ. upp till 1 år

Högsk./Univ. upp till 3 år

Högsk./Univ. mer än 3…

Annan eftergymnasial

6 

2 

1 

1 

0 2 4 6 8

Grundskola

Gymnasium

Högsk./Univ. upp till 1 år

Högsk./Univ. upp till 3 år

Högsk./Univ. mer än 3…

Annan eftergymnasial

2 
5 

4 
1 
1 

2 

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

2 

3 

2 
1 

1 

1 

0 1 2 3 4

Upp till 1 år

1 - 3 år
3 - 5 år

5 - 7 år

7 - 9 år
mer än 9 år

Ej tillämpligt

 10 män       15 kvinnor 

15 kvinnor  10 män 

   10 män  15 kvinnor 



Samordningsförbundet Väst                                                                 
222000 – 2030   

9 
 

Inremittent för de 25 (15 kvinnor och 10 män) som deltagit/deltar i MVK-vuxna 2018. 
 

         15 Kvinnor          10 Män  

   
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
 

MVK-etableringen/nyanlända: Insatsen började i april och placering i första hand i Uddevalla med deltagare 

från hela området. 

2,0 tjänster, en kursledare och en språkstödjare.  

Riktar sig till nyanlända och personer i etableringen som är i behov av mera stöd än vad som ingår i ordinarie 

verksamheter hos myndigheterna. Insatsen började i april och placering i första hand i Uddevalla med deltagare 

från hela området. 

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. 

Under maj – augusti har det deltagit, 20 personer, 6 kvinnor och 14 män. Detta är  inkl. pågående grupp som 

bedrivs i Strömstad.  Personalen från MVK-nyanlända/etableringen har i samarbete med SFI och AF genomfört 

informationsmöte i kommunerna. Där har det deltagit 36 personer.  
 

 

Statistik för MVK-etableringen/nyanlända april – augusti 2018 

Kommunvis fördelning av de 20 som deltog i MVK-etableringen/nyanlända under april – augusti 2018.  

 
 

 

Försörjning vid start för de 20 deltagare som deltog i MVK-etableringen/nyanlända under  april – augusti  2018.  

 

     

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras 

med andra. 

 

Åldersfördelning för de 20 deltagarna som deltog i MVK-etableringen april – aug 2018.  

Genomsnitts åldern var 35,9 år 
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Utbildningsbakgrund för de 20 personer som deltagit/deltar i MVK-etableringen/nyanlända april – augusti   

2018.  

 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen, för de 20 personer som deltagit/deltar i MVK-etableringen april – 

aug 2018.  

 
 

 

Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.  

3, 9 tjänster och därav finansierar Samordningsförbundet 1,9 tjänster. 1,0 arbetsterapeut, 0,8 handledare 

från No Limits/ABF och 0,1 personal från vuxen psykiatrin (sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut).  

Uddevalla kommun finansierar 2 rehabvägledare. 

Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet är att motverka utanförskap, att vara aktivitets- och motivationshöjande samt att vara arbets- 

och/eller studieförberedande.  
 

Statistik för Steg1 i Uddevalla januari – augusti 2018 

41 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2018, där av 17 kvinnor och 24 män.  

En anonym man har också deltagit men finns inte med i statistiken. 

26 ungdomar har avslutats i Steg1 i Uddevalla 2018, 12 kvinnor och 14 män.  
 

 

Försörjning före insatsen för de 41 ungdomarna (17 kvinnor och 24 män) som deltagit/deltar 2018 i Steg1 

Uddevalla. 

   

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras 

med andra. 

 

Åldersfördelning för de 41 ungdomarna (17 kvinnor och 24 män) som deltagit/deltar 2018  i Steg1 Uddevalla. 

 
Genomsnittsåldern var 23,7 år, för kvinnor 23,2 år och för män 24,0 år 
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Utbildningsbakgrund för de 41 ungdomarna (17 kvinnor och 24 män) som deltagit/deltar 2018 i Steg1 
Uddevalla. 
 

        

 

Huvudremittent och medremittent för de 25 (10 kvinnor och 15 män) som påbörjade  Steg1 Uddevalla 
under januari – augusti 2018.  
         10 kvinnor     15 män 

                
 

Steg1 Lysekil insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Lysekils kommun.  

2,1 tjänster och därav finansierade Samordningsförbundet 1,1 tjänster. 1,0 arbetsterapeut, och 0,1 personal 

från vuxen psykiatrin (sjuksköterska, kurator eller arbetsterapeut). Lysekils kommun finansierade 1 

rehabvägledare.  

Insatsen började i augusti 2017 och sista gruppen avslutades 31 maj, insatsen har upphört.  

Steg1 i Lysekil rikatade sig till ungdomar som stod står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, 

med eller utan diagnos. 

Syftet är att motverka utanförskap, att vara aktivitets- och motivationshöjande samt att vara arbets- 

och/eller studieförberedande.  

Insatsen började i augusti 2017 och sista gruppen avslutades 31 maj, insatsen har upphört.  
 

Statistik för Steg1 Lysekil januari – maj 2018 

14 ungdomar, 4 kvinnor och 10 män, har varit inskrivna i Steg1 Lysekil, under januari – maj 2018.  

5 av ungdomarna började under 2017 vilket innebär, 9 nya deltagare under 2018, 3 kvinnor och 6 män. 

Samtliga är avslutade. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 14 ungdomarna som deltog  i Steg1 Lysekil 2018 
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Åldersfördelning för de 14 ungdomarna som deltog  i Steg1 Lysekil 2018 
 

 
 

Genomsnittsåldern var 21,8 år, för kvinnor 21,8 år och för män 21,8 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 14 ungdomarna som som deltog  i Steg1 Lysekil 2018 

 
 
 

 

Steg1 liknande insatser i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och Färgelanda,  

ESF-projekt, ”En skola för alla”: 

Målet är sammanlagt 6 grupper/år och sammanlagt minst 50 nya deltagare/år. 

Rikatade sig till ungdomar som står står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller 

utan diagnos. 

Syftet är att motverka utanförskap, att vara aktivitets- och motivationshöjande samt att vara arbets- 

och/eller studieförberedande.  
 

Statistik för Steg1 i Strömstad april  – augusti 2018, första gruppen började den 11 juni.  

6 deltagare blev inskrivna tom augusti. En har avslutats. Ytterligare två skulle ha ingått i gruppen, men de 
har uteblivit. Genomsnittsåldern är 22,3 år 
 

 

Kommunvis fördelning av 39 unga med Aktivitetsersättning (21 kvinnor och 18 män) som under januari – 

augusti har deltagit i någon av Sof Väst insatser.  

 
22 av dessa, 9 kvinnor och 13 män har deltagit i någon av Steg1 insatserna. 
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2018‐10‐18 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Omsorgsnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526‐190 00  Fax: 0526‐191 10 
E‐postadress: on@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 138    Dnr SN/2018‐0104 
 
 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2018 
 
Socialnämnden beslutar  
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, 
och revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapport enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6 f § Socialnämnden ska till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till de revisorer som avses i 3 
kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande 
nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018‐10‐10 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, 
och revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
IVO, revisorer, KS diarie 
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Socialförvaltningen 2018-10-10  
Administrativ avdelning   
Lena Beltramin, 0526-191 55   
   

 

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:   Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-190 65 Org nr: 212000-1405 

 

 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2018 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6 f § Socialnämnden ska till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till de revisorer som avses i 3 
kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
beslutet.  
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ 
av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  
 
Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. 
 
 

Född Datum för 
gynnande beslut 

Beslut Orsak 

1919 2018-06-01 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 
paragrafen eller 5 kap. 7 
paragrafen SoL) 

Fått erbjudande 2018-08-16. Den enskilde 
har tackat nej till erbjudandet  

1925 2018-06-01 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 
paragrafen eller 5 kap. 7 
paragrafen SoL) 

Fått erbjudande 2018-08-16. Den enskilde 
har tackat nej till erbjudandet. 
 

1928 2017-10-18 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 
paragrafen eller 5 kap. 7 
paragrafen SoL) 

Fått erbjudande 2018-04-12. Den enskilde 
har tackat nej till erbjudandet och återtagit 
ansökan 2018-08-27. 

1937 2018-06-28 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 
paragrafen eller 5 kap. 7 
paragrafen SoL) 

Tackat ja till lägenhet säbo 2018-09-19 men 
ej flyttat in. 

1998 2018-05-30 9.9 § Bostad för vuxna Resursbrist, t ex saknar ledig bostad 
 
 
 
 

Socialnämnden 
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Socialförvaltningen 2018-10-10 Dnr: Klicka här för att 
ange text. 

Administrativ avdelning   
 

Lena Beltramin 
Nämndsekreterare 
0526-191 55 
lena.beltramin@stromstad.se 

Monica Birgersson 
Förvaltningschef 
0526-192 08 
monica.birgersson@stromstad.se 
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SVEA HOVRÄTT 

Mark- och miljööverdomstolen 

060102 

PROTOKOLL 

2018-10-18 

Föredragning i 

Stockholm 

Aktbilaga 17 

Mål nr P 6343-18 

 

 

 

Dok.Id 1449734     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2290 

103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 

08-561 675 50  

08-561 675 59 måndag – fredag 

09:00–16:30 

E-post: svea.avd6@dom.se 

www.svea.se 

 

 

RÄTTEN 

Hovrättsrådet Anna Tiberg, tekniska rådet Tommy Åström och tf. hovrättsassessorn 

Alexander Häggkvist, referent 

 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 

Föredraganden Carlos Leal 

 

PARTER 

 

Klagande 
1. Jonas Ekström 

Båtviksvägen 54 

452 90 Strömstad 

  

2. Louise Ekström 

Adress som 1 

  

3. Gunilla Georgsson 

Ringvägen 39 A 

118 63 Stockholm 

  

Ombud: Lars Georgsson 

Båtviksvägen 47 

452 90 Strömstad 

  

4. Jonas Georgsson 

3818 Del Monte, Houston, Texas 77019 

USA 

  

Ombud: Sören Eriksson 

Lilla Vatulandsgatan 26 

452 31 Strömstad 

  

5. Kebals vägförening ga:2 

c/o Per Thorsell 

Knektvägen 12 B 

196 30 Kungsängen 

  

Ombud: Advokat Stefan Andersson 

Bohusläns Advokatbyrå AB 

Junogatan 5 

451 42 Uddevalla 
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SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL 

 

P 6343-18 

Mark- och miljööverdomstolen  

 

6. Stein Rukin 

Svingvägen 32 

452 90 Strömstad 

  

7. Kjersti Skrolsvik 

Dalsveien 7 

N-0376 Oslo 

Norge 

  

8. Thomas Skrolsvik 

Adress som 7 

  

9. Gunvor Thorsell 

Knektvägen 12B  

196 30 Kungsängen 

  

10. Per Thorsell 

Adress som 9 

 

Motpart 
Strömstads kommun 

452 80 Strömstad 

  

 

SAKEN 

Antagande av detaljplan för fastigheten Kebal 1:38 m.fl. i Strömstads kommun; nu 

fråga om prövningstillstånd 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-06-18 i  

mål nr P 4775-17 

_______________ 

 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 

 

BESLUT (att meddelas 2018-10-19) 

 

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens 

avgörande står därför fast. 

 

Skälen för beslutet 

Det överklagade avgörandet får prövas av Mark- och miljööverdomstolen bara om 

Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd. 
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SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL 

 

P 6343-18 

Mark- och miljööverdomstolen  

 

                       

Prövningstillstånd ska ges om  

– det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen 

har kommit till, 

– det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har 

kommit till utan att prövningstillstånd ges,  

– det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre 

domstol, eller 

– det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

  

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte 

finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall. 

  

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

 

 

Carlos Leal 

Protokollet uppvisat/ 

  

 



Från:                                  "Ombudsval" <Ombudsval@skl.se>
Skickat:                             Tue, 10 Apr 2018 12:43:47 +0100
Cc:                                      "Särnå Karin" <Karin.Sarna@skl.se>
Ämne:                               Val av ombud till SKL:s kongresser 2019
Bilagor:                             Riktlinjer SKL ombudsval 2018.pdf, Skrivelse från SKL valnämnd till 
medlemmarna.pdf

Hej!
Sveriges Kommuner och Landstings valkongress äger rum 19 mars 2019 och ordinarie kongress 27-28 
november 2019. Inför kongresserna ska varje kommun, landsting och region förrätta val av de 451 
ombud som ska delta vid kongresserna.
Bifogat finner ni två dokument, dels en skrivelse från valnämndens ordförande Gunilla Svantorp, dels 
Riktlinjer och instruktioner inför ombudsvalet. Informationen kan ni även finna på www.skl.se/kongress.
För att informationen från SKL:s valnämnd ska nå ut till alla berörda önskar vi att en kontaktperson utses 
i varje kommun, landsting och region. Anmäl kontaktperson till SKL via den här länken senast den 31 maj 
2018. 
Med vänlig hälsning
Karin Särnå
Handläggare
Avdelningen för administration
_________________________________
Sveriges Kommuner och Landsting 
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 7264
+46 76 125 1980
www.skl.se

http://www.skl.se/kongress
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=12065&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=60345&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=12065&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=60345&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
http://www.skl.se/


 
Riktlinjer 1 

  

  
 

Riktlinjer  
FÖR VAL AV OMBUD TILL KONGRESS MED SVERIGES KOMMUNER 
OCH LANDSTING 2019 
Fastställda av valnämnden den 8 februari 2018 samt 9 april 2018 

 

 

 

 



 
Riktlinjer 2 

 
Riktlinjer för val av ombud till kongress med Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Innehållsförteckning 

1. Kongress 2019        3 

a. Valkongressen       3 

b. Ordinarie kongress       3 

2. Ombudsvalet         4 

a. Vad handlar det om?      4 

b. Så går det till        4 

i. Valkretsar       4 

ii. Nominering av ombud     4 

iii. Valsedel       4 

iv. Fördelning av ombudsplatser per valkrets  4 

v. Tidpunkt för ombudsvalet hos medlem   5 

3. Valnämndens ansvar       6 

4. Uppgifter för SKL:s medlemmar – kommuner/landsting/regioner 7 

a. Kontaktperson hos medlem     7 

b. Valet – när/var/hur?       7 

c. Vi har genomfört valet – vad gör vi nu?    7 

d. Information om valet till lokala/regionala partier utan riks-  8 

täckande organisation 

5. Uppgifter för de politiska partierna      9 

a. Partiet på riksplanet       9 

b. Partiet på regional/distriktsnivå och partigruppssekreterare                 
för SKL        9 

c. Om partiet inte har någon rikstäckande organisation?  9 

6. Vad händer efter ombudsvalet?      10 

a. Sammanräkning       10 

b. Valresultatet        10 

7. Kontaktuppgifter SKL       11 

8. Checklistor         12 

a. Checklista för kommun/landsting/region    12 

b. Checklista för politiska partier (regionala partiorganisationer) 12 

c. Checklista för partigruppssekreterare för SKL   13 

9. Bilagor          14
   

 
 

 
 



 
Riktlinjer 3 

1. Kongress 2019 

a. Valkongressen 

Valkongressen äger rum den 19 mars 2019 på Clarion Sign Hotel, Stockholm. 
 
Valkongressen behandlar val av: 

• kongresspresidium 
• valutskott för nominering av styrelseledamöter, revisorer, ledamöter i  

valnämnden och ersättare för dessa 
• ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen 
• valnämnd 
• revisorer och ersättare 
• fastställande av arvode och andra ersättningar till revisorer 

Valkongressen anger även riktmärke för förbundets arvodeskostnader under 
mandatperioden samt bemyndigar styrelsen att inom angivet riktmärke besluta om 
arvoden och ersättningar för förbundets förtroendevalda. 

 
b. Ordinarie kongress 

Ordinarie kongress äger rum 27-28 november 2019 på Linköping Konsert och  
Kongress, Linköping  
 
Vid ordinarie kongress behandlas följande ärenden: 

• Val av kongresspresidium 
• Avgivna årsredovisningar för de räkenskapsår som förflutit sedan närmast 

föregående ordinarie kongress 
• Styrelsens rapport över givna uppdrag från förbundskongress 
• Revisorernas berättelser 
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Styrelsens förslag till inriktning av verksamheten 
• Ram för förbundsavgiften 
• Styrelsens övriga förslag 
• Motioner och interpellationer 
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2. Ombudsvalet  

a. Vad handlar det om? 

Vart 4:e år håller Sveriges Kommuner och Landsting kongress för att 
bestämma inriktningen för förbundets arbete de kommande fyra åren. 
Medlemsinflytandet säkerställs genom 451 ombud, vilka återspeglar dels 
befolkningsmängden hos medlem per 31 december 2017, dels, rent 
partipolitiskt, resultatet i de allmänna valen till kommun och 
landstings/regionfullmäktige den 9 september 2018 (ev. omval hos medlem 
beaktas inte).  
b. Så går det till 

i. Valkretsar 

Valet av kongressombud och ersättare sker i länsvisa valkretsar, där varje 
län utgör en valkrets. Kommunerna och landstinget i respektive län bildar 
tillsammans en valkrets. Ombuden representerar hela valkretsen, inte enbart 
den egna kommunen eller landstinget. 
ii. Nominering av ombud 

Nominering av ombud till kongressen sker valkretsvis via de regionala 
partiorganisationerna (för lokala partier av den lokala organisationen).  
iii. Valsedel 

Efter genomförd nominering upprättas valsedel inför ombudsvalet av partiets 
regionala organisation. För lokalt eller regionalt parti gäller att dess 
organisation ansvarar för framtagandet av valsedel. 
Partier kan uppträda med egen valsedel eller samverka genom en 
gemensam valsedel eller under gemensam beteckning med skilda valsedlar 
för två eller flera partier. Även enskilt parti kan upprätta fler valsedlar under 
samma partibeteckning; erhållna mandat fördelas proportionellt mellan de 
olika valsedlarna. 
OBS! Val av ombud och ersättare för ombud sker samordnat. Det är därför 
viktigt att valsedlarna innehåller fler namn än antalet förväntade ombud för 
att undvika vakanta platser vid kongresserna. 
Ersättare för kongressombud blir de kandidater som står näst på tur i den 
ordning som följer av valresultatet och placeringen på valsedeln. Detta gäller 
också när partier samverkar, oavsett partibeteckning på samverkanslistan. 
Om man uppträder med gemensam beteckning men enskilda partivalsedlar, 
utses ersättare för respektive parti utifrån respektive partis valsedel.  
Det är inte möjligt att förrätta fyllnadsval av ombud/ersättare under 
pågående mandatperiod. Om något ombud lämnar sitt uppdrag under 
mandatperioden sker omräkning på så sätt att den person som står näst på 
tur på listan träder in som nytt ombud.  Om namnen på listan tar slut kan 
således en plats bli tom. 
iv. Fördelning av ombudplatser per valkrets 

Fördelningen av ombudplatser per valkrets sker utifrån länens 
befolkningssiffror per den 31 december 2017.  
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Ombudsfördelningen per valkrets redovisas i bilaga 3 och fastställdes av 
valnämnden den 9 april 2018. 
v. Tidpunkt för ombudsvalet hos medlem 

Valet av ombud i respektive kommun/landsting/region sker förslagsvis i 
anslutning till ett fullmäktigesammanträde och ska förrättas under november 
eller december månad 2018. Valnämnden rekommenderar att valet sker 
under november månad. 
Tidpunkten för val hos respektive medlem bör meddelas SKL samtidigt som 
namn på kontaktperson.  Informationen lämnas senast 31 maj via länk i 
e-postmeddelande till respektive medlem, skickat den 10 april 2018.  
Om datum för ombudsval inte kan lämnas före den 31 maj, går det bra att 
maila in uppgiften till ombudsval@skl.se vid ett senare tillfälle, dock senast 
1 september 2018.  
Se vidare avsnitt 4 ”Valet – när/var/hur?” 

  

mailto:ombudsval@skl.se
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3. Valnämndens ansvar 

Valnämnden utsågs vid SKL:s valkongress 2015.  Nämnden består av 
företrädare för de partier som finns representerade i förbundets styrelse. 
Valnämndens sammansättning framgår av bilaga 1. 
Valnämndens uppgift är att ansvara för genomförandet av ombudsvalet 
genom sammanräkning av valsedlar, fördelning och besättning av 
ombudsplatser i kongressen. Valnämnden ger också närmare anvisningar 
för valets genomförande och vid oklarhet tar ställning till en valsedels 
giltighet. 
Valnämndens slutliga sammanräkningsresultat kan inte överklagas. 
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4. Uppgifter för SKL:s medlemmar-kommuner/landsting/regioner 

a. Kontaktperson hos medlem 

För att informationen från SKL:s valnämnd ska nå ut till alla berörda önskar 
nämnden att en kontaktperson utses i varje kommun, landsting och region  
Namn och e-postadress ska meddelas valnämnden senast 31 maj 2018 via 
länk i e-postmeddelande till respektive medlem, skickat den 10 april 
2018. 
b. Valet – när/var/hur? 
När: Valet ska förrättas under november eller december månad 2018. SKL 
rekommenderar att valet sker i november månad.  
Var: Ombudsvalet ska förrättas hos samtliga medlemmar i Sveriges 
Kommuner och Landsting. Valet förrättas av medlems nyvalda fullmäktige i 
anslutning till ett ordinarie sammanträde. 
Ombudsvalet vid sammanträdet ska inte protokollföras i fullmäktiges 
protokoll och därför inte heller finnas med på fullmäktiges föredragningslista. 
Däremot ska informationen om valet finnas med på kallelsen till 
fullmäktigesammanträdet. Förslagsvis kan punkten i kallelsen rubriceras 
som ”xx kommun/landstings/regions medverkan i val av ombud till Sveriges 
Kommuner och Landstings kongress 2019”. 
Hur: Partiernas fastställda valsedlar kommer att skickas via e-post till varje 
utsedd kontaktperson  i slutet på vecka 42 och i början på vecka 43. Därefter 
har kommunen/landstinget/regionen ansvar för att trycka upp och säkerställa 
att samtliga valsedlar finns i minst samma antal som ledamöter i fullmäktige, 
att de finns tillgängliga vid valtillfället samt att det finns ”blanka” valsedlar för 
den som vill göra en egen valsedel. 
OBS! De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande 
organisation behöver få information på annat sätt om val av ombud. Se 
punkt d nedan.  
Valet sker genom sluten omröstning bland ordinarie/tjänstgörande 
fullmäktigeledamöter. 
Det är inte möjligt att göra tillägg, strykningar, kryssmarkeringar (alltså inget 
personvalsförfarande) eller andra ändringar i en valsedel. Sådana 
ändringar/markeringar kommer inte att beaktas vid sammanräkning. Det är 
däremot möjligt att vid valtillfället tillverka en egen valsedel. 
Valet bör ske under överinseende av en särskilt utsedd justeringsperson 
(exempelvis den eller de personer som fullmäktige utsett för att justera 
fullmäktigeprotokollet vid aktuellt sammanträde). 
Ett protokoll (se bilaga 5) ska upprättas där det framgår hur många röster 
som avgivits, kommunen/landstingets/regionens namn samt datum för 
ombudsvalet. Protokollet ska sedan bifogas när valsedlarna skickas till 
SKL:s valnämnd (se punkt c nedan) 
OBS – antalet valsedlar och antalet röstande skall överensstämma – om inte 
behöver valet göras om. 
Valet av kongressombud hos medlem kan inte överklagas. 
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c. Vi har genomfört valet – vad gör vi nu? 

Det är medlems ansvar att ta hand om de avgivna valsedlarna och skicka 
dem vidare till SKL:s valnämnd för sammanräkning. 
Ni kontrollräknar de avlämnade valsedlarna för att säkerställa att antalet 
valsedlar överensstämmer med antalet röstande. Felaktigt antal kan 
medföra att valet måste göras om. 
Efter kontrollräkningen läggs valsedlarna i original (ej vikta) i ett kuvert 
tillsammans med rösträkningsprotokollet (bilaga 5), försluts samt skickas, 
dagen efter ombudsvalet i fullmäktige, i rekommenderad försändelse till 
Valnämnden, att: Karin Särnå, Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82  
Stockholm. Ange också på kuvertet vilken kommun/landsting/region som är 
avsändare. 

d. Information om valet till lokala/regionala partier utan rikstäckande 
organisation 

De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande 
organisation behöver få information på annat sätt. Valnämnden ber om 
medlems hjälp för att förmedla information om ombudsvalet till de lokala 
partier som är företrädda i den nyvalda fullmäktigeförsamlingen.  
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5. Uppgifter för de politiska partierna 
 
De politiska partierna har ett betydande ansvar för att förmedla information 
om ombudsvalet. 
 
a. Partiet på riksplanet 
 
På riksplanet ansvarar partierna för att informationen om ombudsvalet 
förmedlas vidare till samtliga partidistriktsorganisationer.  
 
b. Partiet på regional/distriktsnivå och partigruppssekreterare för SKL 
 
Regionalt ansvarar den regionala partiorganisationen för nominering av 
ombud samt upprättade av valsedel och insamling av adressuppgifter för 
samtliga kandidater. När valsedlarna är färdiga distribueras de, helst med 
adressuppgifter, till partiets partigruppsekreterare för SKL, dock senast den 
12 oktober  2018, så att ombudsval kan hållas hos medlem under 
november alternativt december månad. 
 
Kontaktuppgifter till partigruppssekreterarna finns i bilaga 2. 
 
Partigruppssekreteraren skickar vidare fastställda valsedlar för respektive 
län till SKL via e-post ombudsval@skl.se och nationell partiorganisation för 
kännedom, senast 15 oktober 2018.  
 
Exempel på hur en valsedel kan utformas finns i bilagorna 6-8. Valsedeln 
bör vara i A4-format. Valsedlarna finns för nedladdning på 
www.skl.se/kongress  
 
Respektive partidistrikt ansvarar för att information om ombudsvalet från 
partiet på riksplanet, förmedlas vidare till sina representanter på kommun- 
och landstings/regionnivå.  
 
Senast då fastställandet av antalet ombud per parti och län är fastställt av 
valnämnden (vecka 3 2019) ska varje partidistriktsorganisation till 
partigruppssekreterarna nationellt sända över namn, adress och e-
postadress för det antal ombud partiet har i valkretsen samt minst lika 
många ytterligare namn som utses som ersättare. Sista dag att översända 
dessa uppgifter är den 31 januari 2019.  
 
Partigruppssekreterarna översänder senast den 5 februari 2019 ovan 
nämnda uppgifter till SKL valnämnd. 
 
c. Om partiet inte har någon rikstäckande organisation? 

Lokalt parti skickar sin valsedel och namn och adressuppgifter på 
nominerade ombud via e-post till ombudsval@skl.se , alternativt direkt till 
kommun/landstings/regionkansliet.  
  

mailto:ombudsval@skl.se
http://www.skl.se/kongress
mailto:ombudsval@skl.se
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6. Vad händer efter ombudsvalet? 

a. Sammanräkning 

SKL:s valnämnd ansvarar för sammanräkning av valsedlar som inkommit 
från medlemmarna. Sammanräkningen sker valkretsvis och särskilda 
röstprotokoll upprättas. 
Medlemmarnas inflytande ska stå i proportion till respektive 
kommuns/landstings/regions folkmängd per 31 december 2017 inom 
respektive valkrets. Vid sammanräkningen ges rösterna ett röstvärde. 
Kommunen/landstinget/regionens folkmängd divideras med antalet 
ledamöter i nyvalda fullmäktige. Kvoten avrundas uppåt till fullt tiotal. Om 
det t.ex. går 100 invånare per fullmäktigeledamot är röstvärdet 1,0. 
Röstvärdet anges med en decimal. Landstingen/regionerna har totalt lika 
stor röstvärde som samtliga kommuner har gemensamt. 
Mandatfördelningen mellan partierna och turordningen inom partierna 
bestäms i övrigt enligt de grunder som anges för proportionella val. 
b. Valresultatet 

Resultatet av ombudsvalet kommer att offentliggöras först när samtliga 
valkretsars valresultat föreligger. Resultatet för samtliga valkretsar beräknas 
föreligga under någon av de första veckorna i januari 2019. 
Resultatet kommer att presenteras på SKL:s hemsida, 
www.skl.se/kongress. Särskild information kommer även att skickas ut till 
medlemmarna och de valda ombuden. 
  

http://www.skl.se/
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7. Kontaktuppgifter SKL 

För ytterligare information om ombudsvalet och om kongresserna hänvisas 
till förbundets hemsida, www.skl.se/kongress.  
Ni är också välkomna att kontakta SKL på e-post: ombudsval@skl.se eller 
nedanstående personer vid förbundskansliet om ni har några frågor eller 
synpunkter: 

    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karin Särnå, tel 08-452 7264 
karin.sarna@skl.se 

 

  
Anna Wiitavaara, tel: 08-452 7865 
anna.wiitavaara@skl.se  
 

 

Joakim Hedenström, tel: 08-452 7784 
joakim.hedenstrom@skl.se  

 

http://www.skl.se/kongress
mailto:ombudsval@skl.se
mailto:karin.sarna@skl.se
mailto:anna.wiitavaara@skl.se
mailto:joakim.hedenstrom@skl.se
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8. Checklistor 

 
a. Checklista för kommun/landsting/region 

 
 1. Anmäla kontaktperson till SKL senast 31 maj 2018 via länk 

som finns i e-postmeddelandet skickat den 10 april 2018  
 2. Om inte datum för ombudsval meddelats via länken ovan, 

ska datum anmälas via mail till ombudsval@skl.se senast 
den 1 september 2018 

 3. Valsedlar (som skickas till kontaktperson från SKL i vecka 
42-43) trycks upp inför ombudsval. Glöm inte även blanka 
valsedlar! 

 4. Genomföra ombudsval genom sluten omröstning, 
förslagsvis i anslutning till ett fullmäktigesammanträde 

 5. Fyll i justeringsprotokoll, som ska undertecknas av utsedd 
justeringsperson  

 6. Kontrollräkning av valsedlar – ska överensstämma med 
antalet fullmäktigeledamöter 

 7. Skicka valsedlar och justeringsprotokoll som 
rekommenderad försändelse till SKL:s valnämnd dagen 
efter att valet skett, på följande adress: 
Valnämnden, att: Karin Särnå, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 118 82  Stockholm 

 
 

b. Checklista för politiska partier (regionala partiorganisationer) 
 
 1. Information om ombudsvalet förmedlas till representanter på 

kommun/landstings/regionnivå 
 2. Nominering av ombud och upprättande av valsedel (sker 

mellan 10 september-11 oktober) 
 3. Skicka valsedel till partigruppssekreteraren, (se lista i bilaga 

2 för partigruppssekreterare) med e-post senast 12 oktober 
2018 

 4. Översända adressuppgifter till samtliga nominerade på 
valsedeln till partigruppssekreterare senast 31 januari 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ombudsval@skl.se
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c. Checklista för partigruppssekreterare för SKL 
 
 1. Information om SKL:s ombudsval till partiet på riksnivå som i 

sin tur ska förmedla informationen vidare till samtliga 
regionala partiorganisationer 

 2. Insamling av valsedlar från samtliga regionala 
partiorganisationer (länsvis) 

 3. Översända valsedlar från samtliga län till SKL:s valnämnd 
(via e-post till ombudsval@skl.se) senast 15 oktober 2018 

 4.  Insamling av adressuppgifter till samtliga nominerade på 
egna partiets valsedlar och förmedla dessa till SKL:s 
valnämnd (via e-post till ombudsval@skl.se) senast den 5 
februari 2019 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ombudsval@skl.se
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9. Bilagor 

1. Valnämndens ledamöter 
2. Partigruppssekreterare 
3. Ombud per parti/valkrets/län 2019-2023 
4. Inför ombudsvalet – valsedelns utformning m.m 
5. Justeringsprotokoll fullmäktige 
6. Exempel valsedel – självständigt parti 
7. Exempel valsedel – samverkan mellan partier under gemensam 
beteckning 
8. Exempel valsedel – samverkan mellan partier med gemensam valsedel 
 
Samtliga bilagor finns även på www.skl.se/kongress  

http://www.skl.se/kongress
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VALNÄMND 
2018-04-09 

 
 

Bilaga 1 
Riktlinjer 
1 (1) 

    
    

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för administration 
Karin Särnå 
 

 

 
 

 

SKL:s valnämnd inför val av kongressombud 2019-2023 

 

Ledamöter 

Gunilla Svantorp (S), Årjängs kommun, ordförande 

Gunnar Lidell (M), Vänersborgs kommun, vice ordförande 

Caisa Lycken (MP), Uppsala kommun 

Yasmine Carlsson (V), Stockholms stad 

Göran Gunnarsson (C), Region Östergötland 

Thomas Olofsson (L), Luleå kommun 

Tommy Forsberg Bernevång (KD), Region Jönköping 

Patrik Jönsson (SD), Hässleholms kommun 

 

Ersättare 

Meit Fohlin (S), Gotlands kommun 

Joakim Larsson (MP), Region Västra Götaland 

Gunnar Friberger (V), Nacka kommun 

Roland Gustbée (M), Region Kronoberg 

Lena Reyier Ingman (C), Borlänge kommun 

Patrik Silverudd (L), Stockholms stad 

Marie Litholm (KD), Haninge kommun 

Maria Liljedahl (SD), Region Västmanland 

 

 

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/


 

 

 

  

PARTIGRUPPS- 
SEKRETERARE 
2018-04-09 
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för administration 
Karin Särnå 
 

 

 
 

 

 

Partigruppssekreterare 

 

Socialdemokraterna  
Malin Quick Oljelund malin.quickoljelund@skl.se, tel: 08-452 7890 

 

Moderaterna 
Eleonore Park-Edström eleonore.park-edstrom@skl.se, tel 08-452 7412 

 

Miljöpartiet 
Linda Eskilsson linda.eskilsson@mp.se, tel: 073-575 5597 

 

Vänsterpartiet 
Gustav Olofsson gustav.olofsson@vansterpartiet.se, tel: 08-617 5114 

 

Centerpartiet 
Heléne Lundberg helene.lundberg@centerpartiet.se, tel: 08-617 3807 

 

Liberalerna 
Anna Lundberg anna.lundberg@liberalerna.se, tel: 08-410 242 11 

 

Kristdemokraterna 
Tommy Forsberg Bernevång tommy.bernevang@kristdemokraterna.se, tel: 08-723 
2506 

 

Sverigedemokraterna 
Michael Rosenberg michael.rosenberg@sd.se 

 

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
mailto:malin.quickoljelund@skl.se
mailto:eleonore.park-edstrom@skl.se
mailto:linda.eskilsson@mp.se
mailto:gustav.olofsson@vansterpartiet.se
mailto:helene.lundberg@centerpartiet.se
mailto:anna.lundberg@liberalerna.se
mailto:tommy.bernevang@kristdemokraterna.se
mailto:michael.rosenberg@sd.se
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Ombud per valkrets 2018  

Kod  Valkrets  
Folkmängd 
171231  

Resultat 
2018  

Förändring 
2014-2018  

1  Stockholms län  2308143  102  1  

3  Uppsala län  368971  17  1  
4  Södermanlands län  291341  13  0  
5  Östergötlands län  457496  20  0  
6  Jönköpings län  357237  16  0  
7  Kronobergs län  197519  9  0  
8  Kalmar län  243536  11  0  
9  Gotlands län  58595  3  0  
10  Blekinge län  159371  7  0  
12  Skåne län  1344689  59  0  
13  Hallands län  324825  15  1  
14  Västra Götalands län  1690782  75  0  
17  Värmlands län  280399  13  0  
18  Örebro län  298907  13  -1  
19  Västmanlands län  271095  12  0  
20  Dalarnas län  286165  13  0  
21  Gävleborgs län  285637  13  0  
22  Västernorrlands län  245968  11  -1  
23  Jämtlands län  129806  6  0  
24  Västerbottens län  268465  12  0  
25  Norrbottens län  251295  11  -1  
   Summa riket  10120242  451  0  

  Antal invånare per ombud    22440    
  



 

 

 

  

INFÖR OMBUDSVALET 
2018-04-09 

 Bilaga 4 
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Valnämnden 
 
 

 

 
 

 

 

Inför ombudsvalet – valsedelns utformning m.m. 

 
Nedan följer förslag till hur en valsedel inför ombudsvalet kan utformas. I bilaga 6-8 
finner ni även tre exempel på valsedlar. Valsedlarna finns även på www.skl.se/kongress 
som ifyllbara dokument som kan laddas ner. 
 
Valsedlarna kan utformas på tre olika sätt  
 

1) Partiet uppträder självständigt eller  
2) Det sker samverkan mellan partier under en gemensam beteckning. Varje 
samverkande parti har en egen valsedel men också med den gemensamma 
beteckningen eller  
3) Det sker samverkan mellan partier på en gemensam valsedel. Partibeteckningen 
sätts ut för partiets kandidat/er.  

 
Generellt för utformningen av valsedel  
 

• Valsedeln bör vara i A4-format, på vitt papper och med tryck endast på framsidan  
• En kandidat företräder sitt parti, inte en enskild medlem  
• Utöver personnamn ska bostadsorten anges. Alltså inte den kommun eller det 

landsting/region där vederbörande kandidat är verksam. Övriga adressuppgifter 
ska inte noteras på valsedeln. Däremot ska samtliga kandidaters adress, telefon 
och e-postadress förtecknas och lämnas till den regionala partiorganisationen.  

• Den aktuella valkretsen (länet) anges nederst på valsedeln  
• Eftersom personvalsförfarandet inte är tillåtet i samband med ombudsvalet, ska 

det inte finnas några ”kryssrutor” på valsedeln  
• Antalet kandidater på valsedeln bör vara så många att det räcker till att även utse 

ersättare. Genom att ställa det totala antalet ombudsplatser i valkretsen i relation 
till partiets preliminära utfall i allmänna val (kommun – och landstingsvalet) 9 
september 2018, kan en överslagsmässig bedömning göras om behovet av antal 
kandidater på en valsedel. Fyllnadsval av ombud kan inte förrättas under 
mandatperioden.  

 
För att enklast skapa valsedeln hänvisas till de ifyllningsbara valsedlarna som finns på 
www.skl.se/kongress. 
 

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
http://www.skl.se/kongress
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Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress  

 

 

Protokoll  

fört vid sammanräkning av röster avgivna vid ombudsval förrättat av fullmäktige-le-
damöter i 
 

……………………………………………………………………………………. 
kommun/landsting/region 

 

……………………………………………………………………………………. 
län (valkrets) 

 

Ombudsvalet genomfördes den ………………………………………………….. 

 

……………………………………………………... 
Antal ledamöter i fullmäktige (nyvalda fullmäktige) 
 

……………………………………………………... 
Antal avgivna röster vid ombudsvalet 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
Justeringsperson vid ombudsvalet 

 

 

 
Sammanräkningsprotokollet skickas tillsammans med avgivna röster 
i original som en rekommenderad försändelse till 

Valnämnden 
Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm 

Ange avsändare (kommunens/landstingets namn) utanpå kuvertet. 
 



VAL AV OMBUD TILL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KONGRESS 
2019-2023 

 

KRONOBERGS LÄN 
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Exempel 1 –partiet uppträder självständigt  

 

Partinamnet 

1. Anna Andersson, Alvesta 
2. Bo Bengtsson, Braås 
3. Carla Carlsson, Tingsryd 
4. David Davidsson, Ljungby 
5. O s v 

 

 

 

OBS! Tänk på att ange så många kandidater att det räcker till att även utse ersättare 

 • I detta exempel uppträder partiet självständigt 
 

• Valsedeln trycks på vitt papper i A4-format 
 

• Valsedeln trycks endast på en sida 

 



VAL AV OMBUD TILL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KONGRESS 
2019-2023 

 

VÄSTMANLANDS LÄN 
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Exempel 2 – samverkan under gemensam beteckning 

 

Gemensam beteckning 

 

 

Partinamnet 

1. Erik Eriksson, Västerås 

2. Filippa Filipsson, Kungsör 

3. Göran Göransson, Köping 

4. Hans Hansson, Arboga 

5. o s v 

 

 

 

 

OBS! Tänk på att ange så många kandidater att det räcker till att utse även ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I detta exempel sker samverkan mellan partier under gemensam 
beteckning 
 

• Varje samverkande parti har en egen valsedel där såväl den 
gemensamma beteckningen som det egna partinamnet anges 
 

• Valsedeln trycks på vitt papper i A4-format 
 

• Valsedeln trycks endast på en sida 

 



VAL AV OMBUD TILL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KONGRESS 
2019-2023 
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Exempel 3 – samverkan med gemensam valsedel  

  

 

Gemensam beteckning 

 

1. Lisa Larsson (M), Luleå 
2. Knut Kristersson (S), Kiruna 
3. Maria Månsson(C), Jokkmokk 
4. Nils Nilsson (V), Överkalix 
5.  O s v 

 

 

OBS! Tänk på att ange så många kandidater att det räcker till att även utse ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORRBOTTENS LÄN 

• I detta exempel sker samverkan mellan partier med gemensam valsedel 
 

• Partibeteckningen sätts ut för partiets kandidater 
 

• Vid förfall av ordinarie ombud kallas ersättare in i den ordning som följer av 
valresultatet och ordningen på valsedeln 
 

• Valsedeln trycks på vitt papper i A4-format 
 

• Valsedeln trycks endast på en sida 

 





Från:                                  ombudsval@skl.se
Skickat:                             Fri, 13 Apr 2018 10:02:18 +0100
Till:                                     "Ulrika Haugland" <ulrika.haugland@stromstad.se>
Ämne:                               Anmälningskvitto

 

 
  

Ombudsval - kontaktperson

Tack för att du registrerat dig som kontaktperson inför SKL:s ombudsval 2019

Din anmälan
Din anmälan är mottagen. Kontrollera att dina uppgifter stämmer och meddela oss 
eventuella ändringar via e-post.

Information
För frågor om ombudsval och kongress 2019 kontakta oss på ombudsval@skl.se

 

Reg datum 2018-04-13 11:02
 
Förnamn Ulrika
Efternamn Haugland
Telefon 0526-196 78
E-post ulrika.haugland@stromstad.se
 
 
OrderNo 2021226

Ange Län/Valkrets Västra Götalands län
Ange Kommun/Region/Landsting Strömstad
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