
Miljö- och byggnämnden 

Verksamhetsberättelse 2017  

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens arbete med fysisk planering, prövning och 
tillsyn inom plan- och byggområdet samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  Nämnden 
ansvarar även för kommunens övergripande naturvårdsarbete och räddningstjänst. 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. 

 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Nettokostnader  
Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 6 242 6 785 543 

Planering, granskning, mätning 1 925 2 822 897 

Bygg 1 321 1 341 20 

Miljö- och hälsoskydd 2 536 2 995 459 

Räddningstjänst 15 768 15 465 -303 

Förändring semesterlöneskuld -141 0 141 

Summa 27 792 29 408 1 758 

Budgetavvikelse och ekonomisk översikt 

Miljö- och byggnämndens resultat (exklusive semesterskuldsförändring) 2017 visar ett överskott i 
förhållande till budget om ca 1,6 mnkr. Under året har fler semesterdagar tagits ut än vad som sparats vilket 
innebär att semesterlöneskulden har minskat. Det samlade resultatet för nämnden innebär därmed ett 
överskott jämfört med budget om ca 1,8 mnkr.  

Nämndens nettokostnader har ökat med 7,6 procent eller ca 1,9 mnkr jämfört med utfallet föregående år. 
Dock är årets nettokostnader 60 tkr lägre än 2016 års budget. 

Årets positiva ekonomiska resultat beror, liksom tidigare år, till största delen på lägre personalkostnader än 
budgeterat (1,5 mnkr). Även lägre kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) än budgeterat (0,6 mnkr) på 
grund av försenade investeringar stärker nämndens resultat. Något högre driftskostnader än budgeterat (0,2 
mnkr) samt lägre intäkt (0,3 mnkr) sänker det samlade resultatet.  

Samtliga verksamheter undantaget räddningstjänsten visar en positiv budgetavvikelse avseende helåret 2017.  

En närmare resultatanalys per verksamhet presenteras nedan under rubriken ”Verksamhet”.  

 

 

 

 

  

 2015 2016 2017 
Verksamhetens intäkter, tkr 14 911 14 958 14 986 
Verksamhetens kostnader, tkr -40 163 -40 660 -42 636 
   varav personalkostnader*)  - 29 969 -31 095 -33 311 
Verksamhetens nettokostnad, tkr -25 252 -25 702 -27 650 

Budget, tkr -25 385 -27 710 -29 408 
Budgetavvikelse, tkr 133 2 008 1 758 
*)varav förändring semesterlöneskuld  55 215 141 
    
Nettoinvesteringar, tkr 1 858 2 640 9 348 



Investeringar 

De samlade investeringarna i nämndens verksamhet under 2017 uppgår till 9,3 mnkr. Största delen av 
investeringsvolymen utgörs av nyinvestering i ny stegbil (7,2 mnkr) samt förstainsatsfordon (1,1 mnkr) till 
räddningstjänsten. Övriga investeringar avser nytt ärendehanteringssystem till nämndens verksamheter (0,8 
mnkr), reinvestering i räddningsmaterial (0,1 mnkr) samt inköp av ny skrivare till förvaltningen (0,05 mnkr). 

Begärda överföringar av medel från 2017 till 2018-års investeringsbudget avser slutförande av investering i 
förstainsatsfordon till räddningstjänsten (0,5 mnkr) samt reinvestering i räddningsmaterial (0,01 mnkr). I 
övrigt budgeterades för investeringar om ytterligare 1,7 mnkr under 2017. Dessa har inte nyttjats och 
samtliga investeringar skjuts på framtiden varför dessa medel inte förs över till 2018-års 
investeringsverksamhet.  

 

Verksamhet 

Under året har förvaltningen slutfört arbetet med att införa ett nytt verksamhetssystem vilket bland annat 
inneburit att utveckling av rutiner och ärendeflöden utgjort huvuddelen av verksamhetens utvecklingsarbete 
under året. I övrigt fortsätter personalomsättning och nyrekrytering vara en stor utmaning för miljö- och 
byggförvaltningen. 

Arbetet med de två stora detaljplanerna på Myren och Canning har intensifierats under 2017 När det gäller 
Myren har mycket tid gått till att få ihop alla olika utredningar som genomförts.  Planen skickades ut på 
granskning i slutet av året och ett antagande beräknas i början av 2018. En projektgrupp har gjort ett stort 
arbete med att driva Canningplanen vidare utifrån den markanvisningstävling som avgjordes 2016. Planen 
kommer att vara färdig för samråd i början av 2018. 

Nämnd och administrativ avdelning 

Ekonomi 

Förvaltningens centrala administration och nämndens samlade ekonomiska resultat är 543 tkr bättre än 
budget. Resultatet förklaras av lägre personalkostnader (156 tkr), kapitalkostnader (239 tkr) samt för övrig 
drift (239 tkr) än budgeterat. Det positiva resultatet minskas av en lägre intäkt (100 tkr) än budgeterat. De 
lägre personalkostnaderna beror i huvudsak på sjukskrivingar och personal som arbetar nedsatt tid samt 
lägre arvoden för nämndens politiker än budgeterat. De lägre kapitalkostnaderna orsakas av att 
investeringen i ärendehanteringssystem inte blev helt klart enligt plan (investeringen aktiverades först i per 
förste september) medan det huvudsakliga skälet till lägre driftkostnader är att ökade licenskostnader dröjt 
och får full effekt först 2018. 

Händelser av betydelse 

Under året har vi infört vårt verksamhetssystem Vision på hela förvaltningen. All personal har fått 
utbildning i programmet. Rutiner och ärendeflöden har granskats för att skapa gemensamma processer vid 
registrering, enhetliga mallar, en delegationsserie med mera. 

En omorganisation av all administrativ personal har genomförts där de flyttats till en nyskapad administrativ 
avdelning där förvaltningen även tillsatt en avdelningschef. Personalstyrkan har utökats med en anställd för 
att förbereda inför pensionsavgångar, personal som vill gå ned i tid och för att kunna bemanna 
kommuncenter med 100 procent. 

Avdelningen har också medverkat i projektet ”ordning och reda” genom exempelvis att ta fram en 
gemensam dokumenthanteringsplan, förberedelser inför E-arkiv, ärendehandbok och i flera 
kommunövergripande projekt. 



Kvalitet och prestationer 

Trots systembyte, processförändringar och tidvis kort om personal har verksamheten fungerat vilket beror 
till stor del på personalens uppoffrande arbetsinsatser. Tack vare detta har administrationen bidragit till 
förvaltningens goda servicenivå exempelvis avseende handläggningstider. 

Plan- och byggavdelningen 

Planenheten 

Ekonomi 
Plan-, kart- och mätverksamheterna uppvisar en positiv budgetavvikelse om 897 tkr. Resultatet är en följd 
av lägre personalkostnader än budget (758 tkr) samt en högre intäkt än förväntat (380 tkr). Överskottet från 
personalkostnadssidan förklaras i huvudsak av flera föräldraledigheter som inte till fullo ersatts. Största 
delen av den positiva avvikelsen avseende intäkter härör från en intern ersättning för nyttjade medel från det 
statsbidrag för ökat bostadsbyggande som kommunen tilldelades 2016 (269 tkr). Nyttjandet av denna bonus 
är vidare det som förklarar att kostnaderna för övrig drift (konsultkostnader) varit högre än budgeterat 
under året (241 tkr).  

Händelser av betydelse  

Under 2017 har ett stort arbete inom planverksamheten varit att forma rutiner inom administrationen. En 
viktig förändring under året har varit att hanteringen av större planbesked har flyttats från Miljö- och 
byggnämnden till Kommunstyrelsen. Fortfarande hanterar miljö- och byggförvaltningen ärendet men beslut 
fattas i Kommunstyrelsen.  
 
Under andra halvan av 2017 har planverksamheten haft en vakans då förvaltningen inte lyckats fylla platsen 
vid en föräldraledighet. Detta har inneburit att arbetet med ett par detaljplaner i princip avstannat under 
hösten. 
 
I början av juni deltog personal från planverksamheten i ett öppet hus på Skagerack där flera stora projekt 
som rör stadskärnan presenterades för allmänheten. Detta som en del av ”Stadens år” där representanter 
från olika förvaltningar under året arbetat tillsammans för att samköra olika projekt som alla berör 
stadskärnan. Kvällen på Skagerack var välbesökt och många positiva reaktioner kom på projekten som 
presenterades. 
 
Även mätverksamheten har haft en föräldraledighet under hela 2017. Under våren ersattes tjänsten av en 
praktikant på deltid och under hösten ett vikariat på ca 60 procent. Det löpande arbetet har därmed kunnat 
hanteras på ett tillfredsställande sätt men större utvecklingsarbeten som t ex en ajourhållningsplan för 
primärkartan har fått stå åt sidan under året. 
 

Kvalitet och prestationer 

Under året har ca 20 procent av en tjänst, av planverksamhetens personal, lagts på översiktlig planering och 
drygt 30 procent av en tjänst på förhandsbesked. När det gäller detaljplanering har Miljö- och byggnämnden 
godkänt två planer för antagande under 2017. En gällde en översyn av en befintlig detaljplan i syfte att 
bekräfta befintlig bebyggelse och den andra var ett upphävande av en tomtindelning.  
 
Mycket av planverksamhetens resurser har under året gått till arbetena med de två stora planerna Canning 
och Myren. När det gäller Myren har mycket resurser lagts på att få ihop alla utredningar som gjorts. Planen 
skickades ut på granskning i slutet av året och ett antagande beräknas i början av 2018. När det gäller 



Canningplanen har en projektgrupp gjort ett stort arbete utifrån den markanvisningstävling som avgjorts i 
området. Samrådshandlingar har producerats under hösten och är färdiga för samråd i början av 2018. 
De förhandsbesked som lämnats under året ger byggrätter för ca 60-100 nya bostäder i flerfamiljshus och 15 
stycken enbostadshus. 
 
Under 2017 har förvaltningen publicerat alla gällande detaljplaner på kommunens webbsida så att det är 
möjligt att söka fram gällande detaljplan för en viss fastighet. Även andra kartor har skapats för att 
underlätta för allmänheten att ta del av geografisk information, exempelvis gällande vandringsleder. 
 
Inom GIS-området i norra Bohuslän pågår mycket samverkan med andra kommuner och vi deltar i ett 
gränsöverskridande projekt med Norge om utbyte av erfarenheter. Ett annat utvecklingsarbete har varit att 
ta fram appar så att personalen i fält kan använda kartor för inventering t ex i samband med oljesanering 
eller i planeringsarbete för nya VA-dragningar. 

Byggenheten 

Ekonomi 

Byggverksamhetens ekonomiska resultat är 20 tkr bättre än budgeterat. Lägre personalkostnader än 
budgeterat (331 tkr), beroende av en vakans under våren, orsakar ett överskott. Högre övriga kostnader för 
övrig drift (27 tkr) än budgeterat (konsult för att ersätta vakansen) och lägre intäkt (284 tkr) sänker den 
positiva avvikelsen. Den lägre intäkten reflekterar väl byggintäkternas natur som är mycket beroende av 
både antalet och omfattningen av större bygglov. Sådana lov har varit färre och mindre än föregående år1. 

Händelser av betydelse  

Byggenheten har under flera år slitit med en relativt hög personalomsättning på handläggarsidan. 2017 har 
dock varit ett undantag där vi haft en stabil personalstyrka på plats, med endast en vakant tjänst under 
våren, vilket gett positivt resultat i att handläggningstiderna sjunkit och att vi har kunnat börja jobba bort 
gamla ärenden som tidigare inte hunnits med. Under sista månaden 2017 drabbades enhet dock av flera 
uppsägningar och 2018 påbörjas med en mycket ansträngd personalsituation med flera vakanser vilket 
kommer få en stor påverkan på verksamheten. 
 
Under 2016 gick kommunen med i nätverket ”Byggsamverkan Väst” där syftet är att kommuner i länet ska 
samverka i kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter. Under 2017 har ett par träffar med olika teman 
hållits. 
 

Kvalitet och prestationer 

Under året har det fattats beslut om 435 startbesked och 542 slutbesked. Det fattades 287 beslut att bevilja 
bygglov. 
 
Under 2017 har tre bygglovsbeslut överklagats. Två av dem har avgjorts i högre instans där förvaltningens 
bedömning har hållit. Vid ett av tillfällena hade nämnden en annan uppfattning än förvaltningen. Ett av 
överklagandena är ännu inte avgjort. 
 
Även ett nekande av ett startbesked för ett attefalls-ärende överklagades under året men förvaltningens 
bedömning höll. 
 

                                                 
1 2016 utgjorde åtta större bygglov och en byggsanktionsavgift om sammanlagt ca 1,9 mnkr 30 procent av intäkterna. Samma år fattades 

253 bygglovsbeslut av förvaltningen. 2017 utgjorde de åtta största byggloven drygt 20 %, ca 1,1 mnkr, av intäkterna.  



Kommunens handläggningstider avseende bygglov uppfyller såväl lagstiftaren krav som kommunens 
målsättning. Verksamheten har en handläggningstid på strax under 5 veckor under 2017 (andra halvåret) för 
kompletta ärenden. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 

Ekonomi 

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse om 459 tkr för helåret 2017. Lägre 
personalkostnader (1 035 tkr), med anledning av vakanser (livsmedelsinspektör, kommunekolog) och flera 
medarbetare som arbetat nedsatt tid under året, är hela orsaken till överskottet. Lägre intäkter än budgeterat 
(554 tkr) minskar den positiva avvikelsen. De lägre intäkterna beror dels på den mindre personalstyrkan, 
dels på att medel för energirådgivning från staten genom avtal betalas direkt till Uddevalla kommun som 
förvaltningen samverkar med på området.  

Händelser av betydelse 

Under året har totalt 1151 st nya ärenden registrerats och 1056 st ärenden har avslutats. Det omfattar 
tillstånd, anmälan, externa remisser, tillsyn och rapportering, enkäter och dylikt från andra myndigheter. 
Dessutom har 209 remisser från byggavdelningen besvarats. Under året har i genomsnitt 9 handläggare 
handlagt ärenden och remisser. Under året har vi varit underbemannade främst inom områdena livsmedel 
och hälsoskydd. Inom områdena naturvård och alkoholhandläggning har vi också saknat tillräckliga resurser. 
Det har lett till att vi fått omprioritera och till viss del inte kunnat utför de aktiviteter eller tillsyn som vi 
planerade för året.  
 
Nedan presenteras en del av det arbete som utförts på respektive område och vad som inte utförts enligt 
plan. 

 

Miljöskyddsverksamheten 

 

 Framtagande av dagvattenpolicy har pågått under året. Dock har det tagit längre tid än beräknat då 
personer i arbetsgruppen varit tvungna att prioritera andra arbetsuppgifter. 

 Den planerade inverteringen av enskilda avlopp har genomförts.  

 Pågående planarbetet för Myren och Canning har tagit mycket tid. 

 Ett flertal omfattande nedskräpningsärenden har handlagts. 

 Ett flertal ärenden angående felaktig hantering och upplag av massor har handlagts. 

 Av 90 planerade tillsynsbesök genomfördes 67 st. 11 st utav de som inte besöktes är mindre 
fritidsbåtshamnar. 

 
Planerade aktiviteter/tillsyn som inte prioriterats under året på grund av resursbrist är: 

 

 Att uppdatera vägledning och rutiner för agerande vi olyckor och tillbud. 

 Kompetensutveckla och planera för tillsyn inom kemikalieområdet. 

 Att uppdatera tillsynsregistret över verksamheter som bedriver lantbruk. 

 
Hälsoskyddsverksamheten 

 

 Mätningar av tungmetaller och andra kemiska ämnen i mark och material på utegårdar till förskolor 
har genomförts. Detta föranledde behov av åtgärder på de flesta utegårdarna.  

 Påbörjat tillsyn av rökfria miljöer har, företrädesvis på skolor. 



 Provköp av tobak och folköl har genomförts på 83 st verksamheter för att kontrollera att 
åldersgränsen för köp efterlevs. 

 Börjat handlägga ärenden angående E-cigaretter, som omfattas i en ny lag. 

 Omfattande och resurskrävande ärenden gällande många inneboenden i enfamiljshus har handlagts.  

 Uppföljning av mätningar och föreläggande om åtgärder vid behov gällande radon har genomförts. 

 Dricksvattenfrågan på Koster har under året varit mycket aktuell och tar mycket resurser. 

 Drygt 100 ärenden har handlagts varav ungefär hälften planerad tillsyn och resten inkomna ärenden, 
företrädesvis klagomål. 

 
Planerade aktiviteter/tillsyn som inte prioriterats under året på grund av resursbrist är:  
 

 Kompetensutveckla och planera för tillsyn inom kemikalieområdet. 

 Tillsynsprojekt om tobak i skolmiljöer. 
 

 

Livsmedelsverksamheten 
 

 Följande kontrollområde har prioriterats vid kontrollen: infrastruktur (underhåll och 
lokalutformning), personlig hygien, rengöring, förpackningsmaterial, spårbarhet och märkning samt 
HACCP. 

 På flera anläggningar har underhållet varit eftersatt så att underhållsplaner har begärts in.  

 Det har också varit brister i märkning och spårbarhet på flera ställen. Några av dessa ärenden har 
tagit extra mycket tid i anspråk. Ett av ärendena ledde till beslut om föreläggande med vite.  

 Tillsyn har genomförts på samtliga kommunala dricksvattenverk samt större verk för restauranger. 
Information har genomfördes muntligt om kommande uppdatering i lagstiftning. 

 Kontroller av verksamheters avfallsrutiner och utrymmen har skett.  

 Det har genomförts 12 st extra offentliga kontroller för att följa upp allvarliga brister. Totalt under 
året har 181 st tillsynsbesök utförts. 

 
Planerade aktiviteter/tillsyn som inte utförts under året är:  

 

 Delta i Miljösamverkans kontrollprojekt ”Redlighet med kött” på restauranger. Utgick på grund av 
både resursbrist och projektets upplägg. 

 

Alkoholhandläggning  
 

 Utbildning i ansvarsfull alkoholservering har genomförts, 9 personer med koppling till verksamheter 
i Strömstad deltog. 

 Två krögarträffar har genomförts 

 Handlagt ärenden vad gäller ålderskotroll där detta inte följts 

 Samordnade inspektioner med räddningstjänst, polisen, länsstyrelsen, skatteverket och 
arbetsmiljöverket har genomförts. Internt har tillsyn för livsmedel och alkohol och tobak etablerat 
samverkan.  

 Totalt har ca 54 inspektioner utförts och 41 tillstånd harmeddelats. 
 

Planerade aktiviteter/tillsyn som inte utförts under året på grund av resursbrist är:  

 

 Prioritera ålderskontroller och tillsyn av verksamheter med ung publik 

 

 



Naturvårdsverksamheten 
Under hela året har tjänsten som kommunekolog varit vakant. I huvudsak har planarbete och handläggning 
av inkomna ärende, exempelvis remisser och strandskyddsdispenser utförts. 

 

 60 st strandskyddsdispenser har handlagts 

 Deltagit i gruppen Kommunal grönytor 

 Medverkat i Strömsåns vattenråd. 

 Tillsyn har utförts på de kommunala naturreservaten. 

 Nya informationsskylart för reservatet Capri har tagits fram. 

 Haft viss tillsyn på skötsel av ”skyddsvärda träd”. 

 Kalkning av sjöar och våtmarker har genomförts planenligt med spridning av cirka 180 ton kalk i 
sjöar och cirka 100 ton på våtmarker.   

 
Planerade aktiviteter/tillsyn som inte utförts under året på grund av resursbrist är: 
  

 Inventering ”artrika vägkanter” 

Räddningstjänsten 

Ekonomi  

Räddningstjänstens underskott beror på högre personalkostnader inom de utryckande 
deltidsverksamheterna på räddningsstationerna i Strömstad och Skee (946 tkr) och högre övriga kostnader 
än budgeterat (158 tkr). Den negativa avvikelsen kompenseras av lägre kapitalkostnader än budgeterat (353 
tkr), en försäljning av fordon i samband med ny investering (170 tkr) samt lägre personalkostnader i 
administrationen och på räddningskåren på Koster (180 tkr). Verksamhetens höga personalkostnader beror 
dels på ett nytt lokalt avtal för deltiden, dels på ett fortsatt stort behov av vikarier i deltidsverksamheten. 
 
Händelser av betydelse 
Svårigheten att rekrytera och behålla deltidspersonal kvarstår. Med fortsatt hög larmfrekvens 
och problem att rekrytera deltidspersonal (främst till station Skee) följer mycket extra arbete med att fylla 
alla vakanser. En organisationsförändring har tillfälligt gjorts i deltidsstyrkan i Skee under senare hösten 
2017 och för ett halvår framåt. Förändrnigen innebär att stationen bemannas med 1+2 (en styrkeledare och 
två brandmän) i tre av fyra grupper (istället för 1+3 enligt handlingsprogram) och förstärkningslarm med 
tankbil och två brandmän då Skee har litet larm. 
 
I december 2017 levererades ny maskinstege och gick i tjänst omgående efter utbildning. 
 
IVPA-larm (i väntan på ambulans) Hjärtstoppslarm, har nu varit aktivt under ett år, och under 2017 har det 
varit 23 stycken hjärtsoppslarm totalt där räddningstjänstens medverkan i några av larmen givit positivt 
resultat. 

         
Kvalitet och prestationer 
Antalet larm (391 st totalt) har minskat med 31 st mot 2017. Trafikolyckor, automatlarm och IVPA-larmen 
utgör även 2017 hög andel av larmen totalt. Glädjande är att antalet felaktiga automatlarm minskat med 39 
st under 2017 där aktiva insatser under året gjorts för att minska de felaktiga automatlarmen, samt att brand 
i byggnad i Strömstads kommun under 2017 var 13 färre än 2016.  Räddningstjänsten har 2017 klarat sitt 
uppdrag i såväl beredskap som larm utan att ovan nämnda problem med bemanning fått konsekvens för 
tredje man. 

  



Måluppföljning av nämndmålen 
Av nämndens 16 mål har endast fem till fullo uppnåtts. Av målen bedöms vidare fem som delvis uppfyllda 
och övriga sex har dessvärre inte uppnåtts.   
 
Nämndens högst prioriterade mål om att skapa 200 nya byggrätter under året har inte uppnåtts. Under året 
har nämnden antagit två detaljplaner som inte givit några nya byggrätter för bostäder. Då både Canning- och 
Myrenplanerna beräknas gå till antagande 2018 förväntas dock cirka 700 nya byggrätter under nästa år. 
Under 2017 har vidare 33 förhandsbesked beviljats vilka ger byggrätter för 64-98 nya bostäder i 
flerfamiljshus och 15 byggrätter för enbostadshus. Nämnden har fattat 287 bygglovsbeslut vilka tillsammans 
ger bygglov för 15 enbostadshus, 34 fritidshus och 95 lägenheter fördelat på 2 projekt. 
 
Trots den låga måluppfyllelsen har kvalitet och effektivitet i flera delar av verksamheten stärkts under året. 
Exempelvis har den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov varit under fem veckor andra halvåret 
2017 (att jämföra med lagstiftningens krav på 10 veckors handläggningstid). 
 

Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse 

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

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa 

Moderna och 
ändamålsenliga lokaler 
med god inne och 
utemiljö inklusive 
tillgång till natur. 

 

  
 

 

  
 

Nämnden och dess förvaltning har under året 
arbetat tillsammans med Strömstadslokaler samt 
barn- och utbildningsverksamheten för att 
säkerställa en samordnad planering. Arbetet är på 
god väg och har stärkt samarbetet mellan olika 
inblandade aktörer. Ett flertal nya förskolelokaler är 
under byggnation och planering. Detaljplanearbetet 
avseende bojarskolan pågår. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen upptäckte 
skadliga ämnen som arsenik, koppar, krom och 
kreosot vid en tillsynskampanj på förskolornas 
utegårdar i våras. En källa till dessa ämnen visade sig 
vara gammalt tryckimpregnerat trä. Strömstads 
kommun har sedan dess tagit ett samlat grepp för att 
förbättra utemiljön för våra förskolebarn och har på 
flera ställen tagit bort gammalt tryckimpregnerat trä, 
som gamla gungställningar och sandlådor, för att 
minska exponeringen av skadliga ämnen som kan 
påverka människors hälsa negativt. 

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa 

God planberedskap 

 

  
 

 

  
 

Planreserv (planlagda områden för skola): Mål: 2, 
Utfall: 0, Aktuella FÖP:ar: Mål: FÖP Strömstad-Skee 
antagen, Utfall: Nej 
 
För tillfället finns inga planlagda områden för skola. 
Nämnden har dock påbörjat arbete med en 
detaljplan för skola (Bojarskolan) och det pågår 
ytterligare två planer där byggnation av skola och 
förskola möjliggörs. FÖP Strömstad-Skee har inte 
antagits men arbetet går framåt och förvaltningen 
har deltagit genom att avsätta resurser till stöd för 
KS. 



Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet 

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

Varierat utbud av 
ändamålsenliga lokaler 
med god inne och 
utemiljö inklusive 
tillgång till natur. 

 

  
 

 

  
 

Under året har nämnden påbörjat planering för 
Mällbygård där utrymme för särskilt boende ska 
studeras. Andra lokaliseringar har studerats under 
året men av olika anledningar valts bort. 

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

God planberedskap 

 

  
 

 

  
 

Planreserv (planlagda områden för "äldreboende): 
Mål: 1, Utfall: 1, Aktuella FÖP:ar: Mål: FÖP 
Strömstad-Skee antagen, Utfall: Nej 
 
I dagsläget finns ett område med byggrätt för 
serviceboende och ytterligare byggrätt för 
äldreboende utreds i arbetet med detaljplanen 
för Mällbygård. FÖP Strömstad-Skee har inte antagits 
men arbetet går framåt och förvaltningen har 
deltagit genom att avsätta resurser till stöd för KS. 

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts 

2030 är Strömstad en 
välkänd arrangör av sport- 
och kulturarrangemang 

Skydda vår biologiska 
mångfald 

 

  
 

 

  
 

Mål: Andelen areal mark med områdesskydd ska 
öka, Utfall: Ingen förändring 
 
Under året har andelen areal mark med 
områdesskydd inte ökat, varför målet bedöms som 
inte uppfyllt. Under 2017 har dock miljö- och 
byggnämnden lämnat förslag till Tekniska nämnden 
att föreslå Länsstyrelsen att utreda möjligheterna för 
reservatsbildning på fastigheten Skogar 1:6. Tekniska 
nämnden har beslutat enligt detta förslag. Miljö- och 
byggnämnden är även projektansvarig i en Lona 
ansökan vad gäller naturvårdsåtgärder i Kilen 
Backeleran, Rossö 

Bygga, bo och miljö: Plats för alla - på naturens villkor 

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

Byggrätter för nya 
boendeenheter ska 
tillskapas under 2017 
(200 stycken). 

 

  
 

 

  
 

Nämnden har inte antagit några detaljplaner som 
möjliggör nya bostäder. Minst två större 
bostadsplaner beräknas dock gå till antagande under 
2018 vilket skulle innebära cirka 700 nya byggrätter. 
Under 2017 har även 33 förhandsbesked beviljats 
vilka ger byggrätter för 64-98 nya bostäder i 
flerfamiljshus och 15 byggrätter för enbostadshus. 

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

God planberedskap 
(bostäder) 

 

  
 

 

  
 

Planreserv (antal kommunala boendeplaner): Mål: 2 
(2018), Utfall: 0, Aktuella FÖP:ar: Mål: FÖP 
Strömstad-Skee antagen, Utfall: Nej 
 
Nämnden har som mål att det ska finnas minst två 
planlagda områden för kommunala bostäder före 
2019. Under 2017 har inga sådana planer antagits. 
Dock finns möjlighet för tre boendeplaner på 
kommunal mark - Korsnäs, Lilla Åseröd och Canning - 
att antas under 2018. Vidare bedöms måluppfyllelse 
utifrån huruvida nya FÖP:ar antagits. FÖP Strömstad-
Skee har inte antagits under året men arbetet går 
framåt och förvaltningen har deltagit genom att 
avsätta resurser till stöd för KS. 



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

Skydda vår biologiska 
mångfald 

 

  
 

 

  
 

Mål: Andelen areal mark med områdesskydd ska 
öka, Utfall: ingen förändring 
 
Under året har andelen areal mark med 
områdesskydd inte ökat, varför målet bedöms som 
inte uppfyllt. Under 2017 har dock miljö- 
och byggnämnden lämnat förslag till Tekniska 
nämnden att föreslå Länsstyrelsen att utreda 
möjligheterna för reservatsbildning på fastigheten 
Skogar 1:6. Tekniska nämnden har beslutat enligt 
detta förslag. Miljö- och byggnämnden är även 
projektansvarig i en Lona ansökan vad gäller 
naturvårdsåtgärder i Kilen Backeleran, Rossö 

Trafik och infrastruktur: Hållbara trasporter - effektiva förbindelser 

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

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

 

  
 

 

  
 

För att nämndmålet ska anses som uppnått har 
nämnden tidigare valt att sätta antaget planprogram 
för södra infarten som delmål för 2017. Arbetet med 
planprogrammet har upphört och istället införlivats i 
pågående detaljplanearbete, bland annat i 
anslutning till färjeterminalen vid Torskholmen. 
Vidare har nöjd-regionindex angivits som styrtal till 
målet. Då detta följer av medborgarundersökningen 
som inte genomförts 2017 finns inget aktuellt utfall. 
Utifrån styrtalen bedöms målet delvis uppfyllt då 
planprogrammet övergått i andra pågående och idag 
prioriterade projekt. 
 
Nämnden och dess förvaltning har under 2017 stärkt 
arbetet med att ta aktiv del i och bevaka 
centrummiljön i pågående ombyggnationer och 
planprocesser. 

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum  

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

Tillhandahålla 
praktikplatser inom 
förvaltningens 
kompetensområde 

 

  
 

 

  
 

Mål: Minst en praktikant per avdelning och år, Utfall: 
Tre praktikanter (plan, mät samt räddningstjänsten) 
 
Målet bedöms som uppfyllt även om alla avdelningar 
inte tagit emot praktikanter. Detta då verksamheten 
tagit emot praktikanter såväl i stadshuset som på 
räddningstjänsten. 

Interna mål: Medarbetare 

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare. 

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

 

  
 

 

  
 

Nöjd-medarbetarindex, Mål: Förvaltningens resultat 
ska vara bättre än föregående år, Förvaltningens 
resultat ska vara bättre än kommunens genomsnitt, 
Utfall: På tio av tolv områden är förvaltningens 
resultat bättre än genomsnittet i kommunen, vilket 
är bättre än föregående år då tre av fyra områden 
var bättre än genomsnittet. 

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare. 

Fulltalig personalstyrka 

 

  
 

 

  
 

Andel långtidssjukskrivna: Mål: 0 %, Utfall: 62 % (54 
% 2016), Sjukfrånvaro: 6,5 % (7,8 % 2016), 
Personalomsättning: Mål < 7 %, Utfall: 9,4 % (12,5 
%) 
 
Inget av de styrtal som definierats för att mäta 
måluppfyllelse uppnås under året. Avseende 
långtidssjukskrivningen är trenden dessvärre negativ 
samtidigt som den samlade sjukskrivningen minskat 
med föregående år. Personalomsättningen är lägre 



2017 än 2016, dock väntar ett flertal avgångar under 
första delen av 2018. 

Interna mål: Ekonomi 

2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning och 
ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för 
framtiden. 

God ekonomisk 
hushållning 

 

  
 

 

  
 

Nämndens nettokostnad: Mål: ska inte överstiga 
budgeterad nivå, Utfall: + 1,8 mnkr 

Interna mål: Processer 

2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun. 

2020 ska samtliga våra 
processer vara 
kartlagda i ett 
kvalitetsledningssystem 
(ensolution) 

 

  
 

 

  
 

Andel kartlagda processer: Mål: 75 %, Utfall: Ingen 
bedömning (se nedan) 
 
Styrtalet avseende antal kartlagda processer är svårt 
att följa upp då det samlade antalet processer som 
ska kartläggas är okänt. Förvaltningen har påbörjat 
arbetet med processkartläggning samt att tydliggöra, 
dokumentera och effektivisera processer. Under året 
har det samlade arbetet med processkartläggning 
avstannat då andra projekt och personalbrist tagit 
fokus. Dock har förvaltningen inlett ett arbete med 
att stärka rutiner och processer i 
alkoholhandläggning samt deltagit i arbetet med 
kommunens gemensamma 
dokumenthanteringsplan. I arbetet med att 
implementera nytt verksamhetssystem har vidare 
processer för till exempel hantering av 
nämndärenden stärkts. Det långsiktiga arbetet att 
kartlägga, kvalitetssäkra och stärka våra processer 
pågår fortsatt i förvaltningen. 

2030 har Strömstads 
kommun höga betyg i årliga 
servicemätningar. 

Ökad kundservice 

 

  
 

 

  
 

Antal besökare på hemsidan: Mål: antalet ska öka, 
Utfall: -, Placering NKI (insiktsmätning): Mål: Ska 
klättra på rakningen, Utfall: Förvaltningens resultat 
har ökat 
 
Under året har vi bland annat publicerat samtliga 
gällande detaljplaner på hemsidan via en sökbar 
karta, initierat arbete med en dagvattenpolicy, 
genomfört utåtriktade aktiviteter, och infört en ny 
tjänst som kommunvägledare. Förvaltningens 
resultat i insiktsmätningen (servicemätning avseende 
kontakten med företag) har stärkts. 

2030 har Strömstad 
nominerats till Sveriges 
kvalitetskommun. 

Hög rättssäkerhet 

 

  
 

 

  
 

Mål: Andelen vunna överprövade beslut ska vara 
över 85 %, Utfall: 65 % 
 
Under 2017 har 20 överklagade ärenden avgjorts. Av 
dessa har 13 avslutats till nämndens fördel medan 7 
dömts till den klagandes favör. Målet är därför inte 
uppfyllt. Dock har andelen vunna överprövningar 
ökat med knappt 10 procentenheter sedan 
delårsbokslutet per 31 augusti. 

 

  



Verksamheten i siffor     
     
 2015 2016 2017 
Antal nämndbeslut 263 225 206 
Övriga ärenden, administration 68 55 60 
Miljöärenden 44 32 46 
Bygglovsärenden 84 86 54 
Förhandsbesked 12 16 21 
Planärenden 50 33 23 
Räddningstjänsten 5 3 2 

Antal AU beslut 27 21 26 
Övriga ärenden, administration 3 0 0 
Miljöärenden 23* 20* 25* 
Bygglovsärenden 1 1 1 
Planärenden 0 0 0 
Räddningstjänsten 0 0 0 

Antal delegationsbeslut 1373 1282 1274 
Varav miljöärenden 328 262 268 
Byggärenden 914 936 932 
Planärenden 7 3 3 
Räddningstjänsten 124 81 71 

Tillsynsärenden 1535 1100 -** 
Varav miljö 1421 1030 ** 
Bygg ** 
Bygg from 2017*** 

56 48 ** 

- Inkomna 57 39 33 
- Avslutade 37 21 19 

Räddningstjänsten 58 22 55 

Räddningsinsatser 361 422 391 
Räddningsinsattstimmar 2161 3539 2377 

Miljöärenden***    
- Inkomna 972 1192 1151 
- Avslutade 1160 1593 1056 

 
*serveringstillstånd räknas som miljöärende. 
** från och med 2017 rapporteras inte denna statistik längre. Istället rapporteras inkomna och avslutade tillsynsärenden för bygg, 
och inkomna och avslutade ärenden (samtliga ärenden) för miljö.  
*** observera att byte av ärendehanteringssystem och förändrade rutiner 20176 innebär att jämförelser åren emellan bör göras 
med försiktighet   

 
Den samlade bilden av statistiken ovan och nedan är att antalet hanterade ärenden i miljö- och 
byggnämndens verksamhet totalt sett är något färre än tidigare år. Antalet delegationsbeslut inom 
miljöområdet är dock fler än 2016 och antalet delegationsbeslut inom byggverksamheten är fortsatt högre 
än tidigare. Statistiken som avser miljöärenden samt tillsynsärenden inom byggverksamheten rapporteras på 
ett nytt sätt från och med i år. Då detta följer av nytt verksamhetssystem, och nya rutiner vid registrering av 
ärenden, bör försiktighet iakttas i jämförelser med data från föregående år.    



 
Nyckeltal för Miljö och 
hälsoskyddsavdelningen: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Kostnad/kommuninvånare 190 164 161 152 176 183 - 141 148 153 

Intäkt/bruttokostnad för hela 
avdelningen 

0,62 
 

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

Intäkt/bruttokostnad för livsmedel 1,19 1,01 1,01 0,95 0,72 1,01 - 1,1 1,1 1,08 

Intäkt/bruttokostnad för miljö och 
hälsoskydd 

0,54 0,57 0,62 0,55 0,56 0,42 - 0,64 0,39 0,43 

Intäkt/bruttokostnad för 
miljöövervakning 

0,6 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 391 422 361 361 384 411 327 319 342 279 

Kostnad exkl. 
lokalkostnader/kommuninvånare 

1016 921 872 868 854 836 - 817 852 805 

Antal externa deltagartimmar i 
information och utbildning  
inkl kommunal personal och 
skolelever 

*3147 *1312 810 750 651 *1747 *1380 609 354 261 

Nyckeltal för Plan- och 
kartavdelningen: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Antal inkomna ansökningar om 
planbesked 

6 8 17 7 18 14 7 16 16 31 

Antal antagna detaljplaner 2 7  3 5  6    

Antal antagna detaljplaner per 
årsarbetare 

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

Antal förhandsbesked (inkomna 
ärenden) 

33 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 

15 enbostad 
+ 64 - 98 i 
flerfamiljshus  

12 + 
paviljong 
(10-12) 

        

Antal boendeenheter i DP 0 88         

Nyckeltal för byggavdelning 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Antal inkomna bygglovsansökningar 309 284 tom 
4/11  

390 383 418 375 307 370   

Antal bygglovsbeslut 287 253 391 404 466 411     

Antal bygglov för boendeenheter 144 159         

Antal slutbesked 296 338         

Antal inkomna Attefall 59 59 
tom 
4/11 

77 44       

Beslut Attefall 37 ?         

Färdigställda boendeenheter 
(slutbesked) 

41 **69         

 

  



Personal 

 2015 2016 2017 
    
Antal anställda 50 47 50 
   varav kvinnor 25 24 26 
   varav män 25 23 24 
Antal årsarbetare 49 45 48 
Medelålder 46,75 44,7 45,4 
Andel heltidsanställda  89,58 89,0 89 
   varav kvinnor 91,67 87,0 88 
   varav  män 87,50 90,0 91 
Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 3,75 7,84 6,48 
   varav kvinnor 4,54 11,77 8,66 
   varav  män 3,02 3,62 4,24 
Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 
 

53 % 76 % 
 

62 % 

 

Personalstruktur 

Under 2017 har personalstrukturen inte förändrats i någon väsentlig omfattning. Antal anställda är något 
fler än föregående år men färre än 2015.  

Sjukfrånvaro 

Den samlade sjukfrånvaron har minskat under 2017 jämfört med 2016, men är samtidigt klart högre än 
tidigare år (både 2014 och 2015 var sjukfrånvaron mellan tre och fyra procent). Det är främst sjukfrånvaron 
bland kvinnliga anställda som minskat medan den ökande trenden (från 2015) bland män fortsatt under året. 
Andelen långtidssjukskrivna minskade under 2017-års första tertial (den var 54 % i perioden jan-aug) men 
har dessvärre ökat under årets sista fyra månader.  

Övrigt 

Miljö- och byggförvaltningen har under flera år påverkats av hög personalomsättning och delvis svårt att 
rekrytera ny personal. Utöver vakanser innebär detta att rekrytering, introduktion och upplärning tar mycket 
tid från kärnverksamheten. Av statistiken går att utläsa att personalomsättningen varit lägre än föregående år 
(9 % 2017, 12 % 2016). Ett flertal uppsägningar under vintern innebär dock att omsättningen under 2018-
års första tre månader kommer att vara hög. Därmed kvarstår problemet med kompetensförsörjning vilket 
kommer att bli ett huvudfokus för förvaltningen kommande verksamhetsår.  

 

 


