
Verksamhetsberättelse 2016  
Miljö- och byggnämnden 

Under 2016 har nämndens verksamhet, likt ett flertal tidigare år, påverkats av hög 
personalomsättning samt vakanser inom i stort sett samtliga verksamheter. Under den senare 
delen av året har dock nyrekryteringar lett till att en stor del av förvaltningen är fullbemannad då 
vi går in i 2017. Nämndens positiva ekonomiska resultat beror till största delen på lägre 
personalkostnader till följd av vakanser inom verksamheterna.   

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Nettokostnader 2016  
Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 3 452 3 592 140 
Planering, granskning, mätning 2 599 3 248 649 
Miljö- och hälsoskydd 3 059 3 228 169 
Räddningstjänst 14 611 15 120 509 
Bygg 2 196 2 522 326 
Förändring semesterlöneskuld -215 0 215 
Summa 25 702 27 710 2 008 

    

Budgetavvikelser 

Miljö- och byggnämndens resultat för 2016 visar ett överskott om knappt 2,0 mnkr jämfört med 
budget. Nämndens nettokostnader är endast 450 tkr högre än 2015, jämfört med en budgeterad 
nettokostnadsökning om 2,3 mnkr. Det positiva resultatet och den begränsade 
nettokostnadsökningen beror uteslutande på att personalkostnaderna varit lägre än förväntat. 
Anledningen har varit hög personalomsättning samt vakanser inom i stort sett samtliga 
verksamheter. Under den senare delen av året har dock nyrekryteringar lett till att en stor del av 
förvaltningen är fullbemannad då vi går in i 2017. 

Verksamhet 

Verksamheten belastas av fortsatt hög personalomsättning i likhet med tidigare år. Situationen 
har succesivt förbättrats under senare delen av 2016, i takt med att förvaltningen lyckats tillsätta 
de flesta vakanserna. Det kan åter konstateras att det är problematiskt att bibehålla den 
kompetens verksamheten behöver.  

Servicenivån är acceptabel. Exempelvis har handläggningstiderna för bygglov förbättrats och är i 
nivå med uppsatta mål. Trots de problem som följer av personalomsättning har antalet öppna 
ärenden minskat. Arbete med processkartläggning och kvalitetssäkring har bedrivit inför och i 
samband med förvaltningens byte av verksamhetssystem. 

Händelser av betydelse  

Hög personalomsättning, personalbrist och svårt rekrytera och behålla kompetens. Fokus på 
rekrytering och utbildning av nya medarbetare och ny kompetens.  
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Fokus på administrativa rutiner, processkartläggning, kvalitetsstyrning samt byta av 
verksamhetsstöd i avsikt att förbättra nämndens effektivitet samt höjd servicegrad. 

Kvalitet och prestationer 

Trots de problem som följer av personalbrist har antalet öppna ärenden minskat. Till delar 
beroende på att antalet inkomna ärenden minskat.  

Välfärdsredovisning 

Nämnden har lagt extra fokus på prövning av serveringstillstånd samt att genomföra inspektioner 

Miljöredovisning 

Miljötillsyn sker utifrån planering kopplad till miljömålen. 

Energi och klimatrådgivning har skett i samverkan med våra grannkommuner.  

Verksamhet 10 nämnd och administration (EKAN) 

Ekonomi 

Förvaltningens centrala administration EKAN och nämndverksamheten uppvisar en positiv 
avvikelse om 140 tkr jämfört med budget. Resultatet förklaras av att personalkostnaderna för 
administrationen varit lägre än budget (160 tkr) på grund av sjukskrivningar och delårsvakanser. 
Även övriga kostnader har varit lägre (90 tkr) samtidigt som också intäkterna varit lägre än 
budgeterat (140 tkr) vilket kompenserar det positiva resultatet.  

Händelser av betydelse  

Tidigare har EKAN varit förskonad från större personalomsättning. Under 2016 har 
verksamheten dessvärre påverkats av såväl pensionsavgångar som sjukskrivningar vilket inneburit 
att ny personal rekryterats.  

Nytt verksamhetssystem har tagits i bruk under året. Systembytet har medfört att förvaltningen 
har fokuserat på att utveckla processer, rutiner samt mallar. 

Det nya kommuncentret har invigts under 2016. Miljö- och byggförvaltningen bemannar 
verksamheten med en heltidstjänst.  

Kvalitet och prestationer 

Trots personalomsättning och systembyte har verksamheten fungerat under året. Detta beror till 
stor del på personalens uppoffrande arbetsinsatser. Tack vare detta har administrationen bidragit 
till förvaltningens goda servicenivå exempelvis avseende handläggningstider.  

Verksamhet 11 Plan 

Ekonomi  

Plan- kart- och mätverksamhetens ekonomiska resultat är 649 tkr bättre än budget. Lägre 
kostnader för personal (960 tkr)samt övrig drift (90 tkr) förklarar det positiva resultatet som 
kompenseras av lägre intäkter (460 tkr). De lägre personalkostnaderna förklaras i huvudsak med 
föräldraledig personal samt personal som arbetar nedsatt tid. Även de lägre intäkterna beror 
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delvis på mindre arbetad tid under året, men även på att äldre planer samt kommunens 
översiktsplanering prioriterats. Arbetet med dessa områden ger en relativt sett lägre intäkt på 
grund av mindre fördelaktig ersättning än i arbetet med de detaljplaner som sker i enlighet med 
nyare planavtal.  

Händelser av betydelse  

Under 2016 har en av de större förändringarna på planenheten varit personalbyte inom 
administrationen. I samband med detta har den administrativa tjänsten minskats administrativa 
tjänsten minskats vilket har inneburit att många av de administrativa rutinerna har behövt ses 
över. I syfte att effektivisera planprocessen har antalet ärenden som behandlats i nämnd minskats 
till förmån för direkt handläggning på förvaltningen. 
 
För att underlätta planarbeten och framförallt för att kunna åskådliggöra planer bättre för 
allmänheten har ett stort arbete lagts ner under 2016 med att ta fram en 3D modell över staden i 
Sketch-up. I modellen kan det sedan läggas in olika projekt där det på ett överskådligt sätt går att 
se påverkan från olika vinklar i staden eller röra sig i visade områden. 
 
Som en del i arbetet med framförallt Fördjupad översiktsplan centrum/Skee, men även i andra 
planarbeten, har personal inom planverksamheten varit på utbildning på temat ekosystemtjänster. 
Ekosystemtjänster handlar om vilken nytta människor kan ha av natur i sin närmiljö. 
 
Under hösten har personal från planenheten deltagit i juryarbetet kring markanvisningstävlingen 
för Canningområdet. 
 
Inom kart- och mätverksamheten har 2016 i stor omfattning handlat om personalförändringar på 
grund av sjukskrivning och föräldraledighet samt inkörning i det nya karthanteringsprogrammet 
TopoCAD. I slutet av året kan konstateras att arbetet i programmet löper på bra och att det nu 
bara återstår mindre justeringar. På grund av personalbrist och inkörning av det nya systemet har 
direkta uppdrag prioriterats. Löpande ajourhållning har därmed blivit lidande vilket på sikt kan 
försämra vår produkt (primärkartan) om vi inte hinner ta igen arbetet under kommande år. 

Kvalitet och prestationer 

Under året har ca 20% av en tjänst lagts på översiktlig planering och drygt 40% av en tjänst på 
förhandsbesked. När det gäller detaljplanering har Miljö- och byggnämnden godkänt åtta planer 
för antagande under 2016. Fyra av dessa gällde nya bostäder och ger tillsammans möjlighet till ca 
90 nya bostadsenheter. Två planer gällde upphävande av äldre detaljplaner. 
 
Förhandsbesked för tolv nya bostäder har beviljats under året jämte ett förhandsbesked för tio till 
tolv boende i paviljong. 
 
Varken Myren- eller Canningplanen kom att antas under 2016. I fallet med Myren finns hopp om 
antagande under 2017 men problem med markföroreningar påverkar möjligheten att färdigställa 
planarbetet. När det gäller Canning avvaktar vi med planarbetet i väntan på utfallet av 
markanvisningstävlingen. 
 
Under 2016 har vi förberett och börjat lägga ut samtliga gällande detaljplaner på kommunens 
webbsida så att de blir mer tillgängliga för allmänheten. Arbetet kommer att fortsätta under 2017. 
 
I kart- och mätverksamheten hanteras också GIS (geografiska informations system). GIS-
verksamheten har inte varit berörd av de problem med karthanteringssystemet som övriga 
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enheten haft under ett par år. Istället har GIS fungerat och utvecklats mycket positivt de senaste 
åren. 
 
Under 2016 har uppdateringsintervallet för fastighetskartan blivit tätare (varje vecka istället för 
fyra gånger per år) vilket innebär att kommunens personal har löpande tillgång till färskare 
fastighetsinformation än tidigare. 
 
I pågående GIS-samarbete mellan fem kommuner i norra Bohuslän har olika hastighetstester 
genomförts under året. Det gäller exempelvis uppladdning av kartinformation och Strömstad var 
snabbast i nästan alla moment.  
 
Inom GIS-samverkan har 17 utbildningstillfällen erbjudits under året och cirka 130 personer har 
utbildats. 
 
Flera, både interna och externa, kartor har tagits fram under året för att underlätta arbetet för 
förvaltningarna och för att erbjuda service till medborgarna. Strömstads kommun har fått stå som 
positivt exempel på karthantering vid nationella GIS konferenser, vilket är ett gott betyg på vårt 
arbetssätt. 

Verksamhet 12 Miljö 

Ekonomi 

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens positiva resultat om 169 tkr förklaras av lägre kostnader 
för såväl personal (790 tkr) som övrig drift (250 tkr). De lägre kostnaderna beror på 
verksamhetens personalunderskott orsakat av föräldraledigheter, personal som arbetar nedsatt tid 
samt vakanser där nyrekrytering misslyckats. En mindre personalgrupp än budget har vidare 
inneburit att årets intäkt varit lägre än budgeterat (870 tkr) vilket kompenserat det positiva 
resultatet.   

Händelser av betydelse  

Personalomsättning inklusive byte av avdelningschef har gjort att verksamheten inte till fullo 
kunnat bedrivas i enlighet med nämndens ambitioner. Arbetet med att genomföra tillsyn enligt 
årets tillsynsplan har prioriterats. 
 
I övrigt är tillsyn och prövning av strandskydd ett viktigt ansvar som prioriteras.  
 
På naturvårdssidan har skötsel av befintliga reservat jämte stöd åt kommunens övriga 
verksamheter prioriterats. T.ex. har Strömstads kommun (via arbetslivsenheten, ALE) städat och 
fraktat bort närmare 13 ton med strandskräp under 2016. Av de 13 tonen har allmänheten hjälp 
till att samla ihop 4,5 ton där ALE bistått med bortforslingen.  
 

Kvalitet och prestationer 

Med anledning av föräldraledighet och personalomsättning har lagstadgat tillsynsarbete 
prioriterats. 
 
Avdelningen har genomfört en inventering av samtliga  enskilda avloppsanläggningar på 
Kosteröarna. 
 
Ett 80-tal kontrollköp av tobak och folköl utfördes under sommaren 2016. 
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Under året har avdelnings arbete med pågående planärenden ytterligare ökat. 
 
Strandstädarkartan har utvecklats och kartan har använts allt mer av privatpersoner, 
organisationer och kommuner längs Bohuskusten. Under 2016 överlämnade Strömstads 
kommun ansvaret för kartan till Västkuststiftelsen. 

Verksamhet 15 Räddningstjänsten 

Ekonomi  

Räddningstjänstens positiva resultat om 509 tkr beror på högre intäkter (720 tkr) än budgeterat 
samt lägre kapitalkostnader (70 tkr). Detta kompenseras av högre personalkostnader på 
deltidsstationerna (650 tkr). Den högre intäkten beror på fler felaktiga automatlarm samt lyckade 
försäljningar av fordon under året medan den lägre kapitalkostnaden beror på att planerade 
investeringar försenats. Antalet utryckningar under året har varit 422, vilket kan jämföras med de 
320 larm som budgeten baseras på. Det större antalet utryckningar samt ett stort behov av 
vikarier i deltidsverksamheten har bidragit till verksamhetens höga personalkostnader. 

Händelser av betydelse  

Svårigheten att rekrytera och behålla deltidspersonal kvarstår. Detsamma gäller dagtidspersonal. 
Rekrytering av ny ställföreträdande räddningschef har genomförts. Den sista rekryteringen av ny 
dagtidspersonal genomfördes under 2016 med avsikt att kunna tillträda tjänsten i början av 2017.   
 
Med fortsatt ökad larmfrekvens och svårigheter att bemanna verksamhetens funktioner följer 
svårigheter att fullgöra uppdraget samtidigt som det genereras extra personalkostnader för 
deltidsbrandmännen på grund av vakanser och vikariatsersättningar, främst i Skee. 
 
I januari togs en ny släckbil i bruk.  
 
I december började tillämpa vårt nya länsbaserade IVPA-avtal (I väntan på ambulans) för 
utförande av kriteriebaserad IVPA-verksamhet. Vid akuta sjukdomstillstånd kan larmcentralen 
larma ut räddningstjänsten i Strömstad. Grunden för IVPA är baskriteriet misstänkt eller 
konstaterat hjärtstopp.  

Kvalitet och prestationer 

2016 redovisar 422 larm. Det är det högsta antalet hittills. Trafikolyckor, Automatlarm och IVPA 
utgör en hög andel av årets räddningsinsatser. Räddningstjänsten har dock klarat sitt uppdrag 
utan att ovan nämnda problem fått konsekvens för tredje man. Verksamheten får vidare fortsatt 
goda betyg av kommuninvånarna vilket framgår av 2016-årsmedborgarundersökning.  

Verksamhet 17 Bygg 

Ekonomi 

Byggverksamhetens resultat är positivt (326 tkr) vilket förklaras av lägre personalkostnader (540 
tkr) samt högre intäkter (255 tkr) än budgeterat. Det positiva resultatet kompenseras något av 
högre övriga kostnader (470 tkr) vilket bland annat beror på att vakant personal ersatts med 
extern konsult under del av året. Trots den ansträngda personalsituationen har 
byggverksamhetens intäkter nått budgeterad nivå vilket förklaras av att ett antal större bygglov 
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hanterats under året. Av byggverksamhetens resultat framgår att intäkterna från åtta större 
bygglov och en byggsanktionsavgift står för ca 30 % av verksamhetens samlade intäkter under 
20161.  

Händelser av betydelse  

Byggenheten har under flera år slitit med en relativt hög personalomsättning på handläggarsidan 
vilket fortsatt under 2016. Samtidigt har även flera sjukskrivningar inom administrationen 
påverkat arbetet i stor utsträckning. Administration är en viktig del av ärendehanteringen och  
handläggningen blir lidande när de administrativa resurserna inte räcker till. Nyrekrytering har 
gjort att verksamheten ändå fungerat. 
 
Under hösten har ett nytt verksamhetssystem införts vilket också inneburit en stor påverkan på 
arbetet. Mycket tid har gått åt till att ta fram mallar och rutiner inför bytet. Efter införandet finns 
alltid en inkörningsperiod för att lära sig det nya systemet och detta kommer att fortgå även 
under 2017. Målet är att det nya verksamhetssystemet ska underlätta arbetet på sikt och det är 
positivt att ha gjort ett så stort arbete med att kvalitetssäkra verksamhetens mallar. Det är ett sätt 
att likrikta arbetet. 
 
För att öka kompetensen inom enheten har vi under året bjudit in en expert på 
tillgänglighetsfrågor som på plats i Strömstad utbildat personalen. 
 
Under 2016 har Strömstads kommun gått med i ”Byggsamverkan väst”. En samarbetsform 
mellan kommunerna i Västra Götaland med syfte att effektivisera bygglovsmyndigheternas arbete 
i länet genom organiserad samverkan. Målsättningen utöver effektivisering är att samverkan ska 
leda till ökad rättssäkerhet och likartade bedömningar.  
 
Under 2016 inrättades ett kommuncenter i Stadshuset. Som en del av servicen till våra 
medborgare finns nu möjlighet att via kommuncentret boka en tid med en bygglovshandläggare 
inför upprättande av bygglovsansökan. Här finns möjlighet att få hjälp att tyda en detaljplan och 
ställa frågor kring hur man fyller i sin ansökan. 
 
I slutet av 2016 har verksamheten tagit fram system för att få bättre överblick över överklagade 
ärende. Detta i syfte att framöver bättre kunna analysera utfallet i högre instans. 

Kvalitet och prestationer 

Under året har det fattats beslut om 270 startbesked och 338 slutbesked. Till det kommer  ca 10-
15 slutbevis enligt äldre PBL. Det fattades bygglov för 159 ny bostäder. 
Antalet färdigställda bostäder uppgick till 69, en lägre siffra än föregående år. 
 
Under 2016 har det inkommit fem överklaganden på byggärenden där nämnden beslutat. 
Av dem ligger tre ännu ej avgjorda hos länsstyrelsen. Och av de resterande två ett avslår 
länsstyrelsen ett överklagande, och upphäver ett (beslutet återlämnas till förvaltningen på grund 
av att en avvikelse ej omnämnts i beslutet). 
 
Kommunens handläggningstider avseende bygglov uppfyller såväl lagstiftaren krav som 
kommunens målsättning. Fram till oktober låg handläggningstiden på i genomsnitt dryga fem 
veckor. I samband med personaltapp har2 handläggningstiden därefter ökat till 5,5 veckor. 
Förvaltningen har under november bytt verksamhetsstöd och har under årets sista månadeder 
                                                 
1 Under 2016 fattades 253 bygglovsbeslut i förvaltningen.  
2 Avser beslut fattade på delegation. Nämndbeslut förlänger vanligtvis beredningen med 1 – 6 veckor. Nämnden 
sammanträder 10 ggr per år. 
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tillfälligt försämrat handläggningstiden till ett snitt på 6,8 veckor. Från och med februari 2017 
räknar vi med en genomsnittlig handläggningstid under fem veckor. 
 
Bygglov över disk kom inte att införas - MBN beslutade 2016-11-03 att avvakta med införande av 
”bygglov över disk” och istället fortsätta arbetet med att förbättra förvaltningens rutiner och 
möta kunder i ett tidigt skede för att på så sätt få in så kompletta ansökningar som möjligt. 
Handläggningstiden för samtliga ärenden hålls då så kort som möjligt 
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Verksamheten i siffor    
    
 2014 2015 2016 
Antal nämndbeslut 289 263 225 
Övriga ärenden, administration 65 68 55 
Miljöärenden 55 44 32 
Bygglovsärenden 114 84 86 
Förhandsbesked 15 12 16 
Planärenden 35 50 33 
Räddningstjänsten 5 5 3 
Antal AU beslut 3 27 21 
Övriga ärenden, administration 0 3 0 
Miljöärenden 1 23* 20* 
Bygglovsärenden 2 1 1 
Planärenden 0 0 0 
Räddningstjänsten 0 0 0 
Antal delegationsbeslut 1456 1373 1282 
Varav miljöärenden 391 328 262 
Byggärenden 898 914 936 
Planärenden 3 7 3 
Räddningstjänsten 107 124 81 
Tillsynsärenden  1535 1100 
Varav miljö  1421 1030 
bygg 48 56 48 
Räddningstjänsten 71 58 22 
Räddningsinsatser 361 361 422 
Räddningsinsattstimmar 3825 2161 3539 

 
*serveringstillstånd räknas som miljöärende. 

Som framgår av statistiken ovan har 2016 inneburit en nedgång av antalet hanterade ärenden. 
Samtidigt har antalet byggärenden och räddningstjänstinsatser ökat under året. 

Nämnden och dess arbetsutskott har fattat färre beslut avseende samtliga ärendetyper, 
undantaget bygglov och förhandsbesked. Samma trend gäller beslut fattade på delegation. Antalet 
miljöärenden har i huvudsak minskat med anledning av att antalet arbetade timmar varit färre än 
tidigare år (på grund av vakanser och personal som arbetar nedsatt tid). I syfte att snabba upp och 
effektivisera planprocessen har antalet ärenden som behandlats i nämnd minskats till förmån för 
direkt handläggning på förvaltningen. 

 

 



Måluppföljning av nämndmålen  
 
Kommunfullmäktiges  
fokusområde 

Kommunfullmäktiges mål Nämndsmål med bäring på Kf fokusområde och 
mål 

Måluppfyllelse med kommentarer 

Bygga, bo och 
miljö 

Bostadsbyggandet prioriteras under hela 
mandatperioden 
 
Strömstad skall vara en fossil oberoende kommun 
2030 

Byggrätter för 200 nya boendeenheter ska tillskapas under 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canning planen skall antas under 2016 
 
50 procent av bygglovsärendena ska avslutas inom åtta 
veckor från det att fullständiga ansökningshandlingar 
föreligger. 
 
 
 
 
 
Planarbete för centrum på samråd 
 
Areal mark i kommunen med områdesskydd ska öka 
 
 

Nej – nämnden har antagit 7 detaljplaner som tillsammans 
möjliggör 88 bostäder, förhandsbesked som 12 enbostadshus 
samt 10 – 12 boenden i paviljong. Det ger 112 nytillskapade 
byggrätter. 
 
Nämnden har fattat 253 bygglovsbeslut 25 fritidshus, 41 
enbostadshus och 93 lägenheter vilket ger 159  nya bostäder. 
 
Under året har 96 bostäder färdigställts. 
46 nya lägenheter (samtliga 1-rummare och 2-rummare), 1 
parhus samt 21 enbostadshus. 
 
 
Nej – avvaktar utfallet i markanvisningstävlingen 
 
Ja – Fram till oktober låg handläggningstiden på i 
genomsnitt dryga 4 veckor. I samband med personaltapp har 
handläggningstiden ökat till 5,5 veckor. Förvaltningen har 
bytt verksamhetsstöd och har under årets sita månadeder 
tillfälligt försämrat handläggningstiden till ett snitt på 6,8 
veckor. Fr.o.m. februari räknar vi med en genomsnittlig 
handläggningstid under 5 veckor. 
 
Nej – vilande 
 
Nej - vilande 

Uppleva och göra Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål 
 
 
Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och 
attraktiv fritids och kulturverksamhet 

Areal mark i kommunen med områdesskydd 
ska öka. Förbättrad skötsel av mark med kommunalt 
områdesskydd (medel avsatt/skötselfond). 
 
 

Nej 
 

Omsorg och 
Hälsa 
 
 
 

Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i 
sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR 
 
 
 
 
Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 
2018 
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Trafik och 
Infrastruktur 

Ett trivsammare centrum för gående och cyklister 
till stöd för handel, besöksnäring och 
kommunmedlemmar 
 
Säkrare cykeltrafik 
 
 
Säkrare skolvägar 
 

Istället för FÖP – planprogram för Södra infarten, 
Torskholmen, järnvägsstationen. 

Nej – förvaltningen har presenterat alternativ, inväntar 
beslut om vägval. 
 

Utbildning och 
barnomsorg 

Vi har en god strategisk planering av förskole- och 
skolverksamheten 

Utbilda skolelever i brandskydd 
Antal utbildade elever 250. 
 
 
 
 
 

Ja- Utbildningsdag Gymnasiet ca 300 elever. 

Näringsliv och 
arbete 

Strömstad kommun har ett brett näringsliv som 
säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt 
 
Myren-planen skall antas under 2016 

Bygglov över disk införs under 2016 
 
 
 
 
 
 
Myren-planen skall antas under 2016 
 

Nej –  MBN beslutade 2016-11-03 att avvakta med 
införande av ”bygglov över disk” och istället fortsätta 
arbetet med att förbättra förvaltningens rutiner och möta 
kunder i ett tidigt skede för att på så sätt få in så kompletta 
ansökningar som möjligt. Handläggningstiden för samtliga 
ärenden hålls då så kort som möjligt 
 
Nej – förseningar till följd av markföroreningar 
 

Medarbetare En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra 
samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar 
respekteras och diskriminering motverkas 

NMI – nöjd medarbetarindex mätning vara högre än 
motsvarande värde föregående år 
 
Full bemanning 
 
0 %  långtidssjukrivning 
 
Avsätta medel/resurser för att ”praktikanter” 
 
 
 

Mätning genomförd, avvaktar resultat 
 
 
Nej  
 
Nej  
 
Ja praktikanter på såväl miljöavdelning som plan- och 
byggavdelning. 
 
 

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

Nämndernas nettokostnad överstiger inte budgeterad nivå 
 
*Mätning av beslutade nyckeltal /avdelning, basår 2008. 

Ja 
 
Ja 
 

Processer Strömstad kommun ger en god service till invånare 
och näringsliv 

Implementera nytt verksamhetssystem Ja nytt system installerat och driftsatt 
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Nyckeltal för Miljö och 
hälsoskyddsavdelningen: 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

*Kostnad/kommuninvånare 164 161 152 176 183 - 141 148 153 
*Intäkt/bruttokostnad för hela 
avdelningen 

0,57 0,60 0,59 0,62 0,59 - 0,65 0,59 0,62 

*Intäkt/bruttokostnad för livsmedel 1,01 1,01 0,95 0,72 1,01 - 1,1 1,1 1,08 
*Intäkt/bruttokostnad för miljö och 
hälsoskydd 

0,57 0,62 0,55 0,56 0,42 - 0,64 0,39 0,43 

*Intäkt/bruttokostnad för 
miljöövervakning 

0,59 0,63 0,70 0,93 0,86 - 0,67 0,78 0,78 

Nyckeltal för Räddningstjänsten: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Antal larm (räddningsinsatser) 422 361 361 384 411 327 319 342 279 
*Kostnad exkl. 
lokalkostnader/kommuninvånare 

921 872 868 854 836 - 817 852 805 

*Antal externa deltagartimmar i 
information och utbildning  
*inkl skolelever 

*1312 810 750 651 *1747 *1380 609 354 261 

Nyckeltal för Plan- och kartavdelningen: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
*Antal inkomna ansökningar om 
planbesked 

8 17 7 18 14 7 16 16 31 

*Antal antagna detaljplaner 7  3 5  6    
*Antal antagna detaljplaner per 
årsarbetare 

1,75 1,6 0,55 0,91 - - 0,24 1,4 2,5 

*Antal förhandsbesked (inkomna ärenden 26 32 19 31 32 39 79   
*Antal producerade nybyggnadskartor per 
årsarbetare 

14,3 21,2 13,7 15,4 - - 13,7 16,7 16 

Antal beslutade boendeenheter i 
förhandsbesked 

12 + 
paviljong 
(10-12) 

        

Antal boendeenheter i DP 88         
          
Nyckeltal för byggavdelning 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Antal inkomna bygglovsansökningar 284 tom 

4/11 
390 383 418 375 307 370   

Antal bygglovsbeslut 253 391 404 466 411     
Antal bygglov för boendeenheter 159         
Antal slutbesked 338         
Antal inkomna Attefall 59 

tom 
4/11 

77 44       

Färdigställda bostäder/slutbesked **69         
* Mätning av beslutade nyckeltal /avdelning, basår 2008. 
** 46 nya lägenheter (samtliga 1-rummare och 2-rummare), 1 parhus, 21 enbostadshus 
 



Ekonomi 
 2014 2015 2016 
Verksamhetens intäkter, tkr 16 025 14 911 14 958 
Verksamhetens kostnader, tkr -38 607 -40 163 -40 660 
   varav personalkostnader*)  -28 758 - 29 969 -31 095 
Verksamhetens nettokostnad, tkr -22 582 -25 252 -25 702 
Budget, tkr -23 582 -25 385 -27 710 
Budgetavvikelse, tkr 1 000 133 -2 008 
    
*)varav förändring semesterlöneskuld  -209 55 215 
    
Nettoinvesteringar, tkr 600 1 858 3 070 

Kostnadsutveckling 

Nämndens nettokostnader är endast 450 tkr högre än 2015, jämfört med en budgeterad 
nettokostnadsökning om 2,3 mnkr. Det positiva resultatet och den begränsade 
nettokostnadsökningen beror uteslutande på att personalkostnaderna varit lägre än förväntat. 
Anledningen har varit hög personalomsättning samt vakanser inom i stort sett samtliga 
verksamheter. Under den senare delen av året har dock nyrekryteringar lett till att en stor del av 
förvaltningen är fullbemannad då vi går in i 2017. 

Investeringsverksamhet 

Under 2016 har räddningstjänstens nya släck- och räddningsbil levererats och investering i nytt 
räddningsmaterial har genomförts. Upphandlingen av nytt höjdfordon har försenats och leverans 
väntas först under senare delen av 2017. Även planerad investering i räddningsbåt har försenats 
och överflyttats till 2017. 

Nämnden har vidare slutfört investeringar i kartsystemet Geosecma samt påbörjat införandet av 
nytt ärendehanteringssystem.  
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Personal 
 2014 2015 2016 
    
Antal anställda 43 50 47 
   varav kvinnor 20 25 24 
   varav män 23 25 23 
Antal årsarbetare 42 49 45 
Medelålder 45,97 46,75 44,7 
Andel heltidsanställda  89,74 89,58 89,0 
   varav kvinnor 89,47 91,67 87,0 
   varav  män 90 87,50 90,0 
Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 3,29 3,75 7,84 
   varav kvinnor 3,65 4,54 11,77 
   varav  män 3,92 3,02 3,62 
Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 
 

35,62 52,52 75,5 
 

* Tabellen omfattar ej deltidsanställd personal inom räddningstjänsten.  

Personalstruktur 

Även om antalet anställda vid 2016-års slut var något färre än 2015 går det att konstatera att inga 
dramatiska förändringar skett sedan föregående år. Under årets gång har antalet anställda varit 
såväl något lägre än 2015 som något högre. Variationen visar att personalomsättningen likt 
tidigare år varit fortsatt hög (12 %). Rekrytering och upplärning tar därför fortsatt mycket tid från 
kärnverksamheten.  

Utöver tillsvidareanställd personal inom räddningstjänsten arbetade ytterligare 60 personer som 
deltidsanställda brandmän under 2016.  

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron i personalgruppen har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Framför allt är det 
ett flertal långtidssjukskrivningar som påverkat statistiken negativt. I början av 2017 återgår ett 
par personer succesivt i tjänst efter en längre tids sjukskrivning. Förvaltningen hoppas att 
genomförda anpassningar i arbetssituationen kan bidra till att förebygga ytterligare 
sjukskrivningar i personalgruppen.  

 

 

 

 

 


