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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
En attraktiv kommun!
Utveckling är Strömstads väg framåt. Budget 2018 är en
budget för utveckling och tillväxt – detta med oförändrad
skattesats. Med utveckling avses inte bara investeringar i nya
verksamhetslokaler, utan här finns också satsningar på ökat
kundfokus, digitalisering, strategisk kompetensförsörjning och
samverkan med andra kommuner. Möjligt tack vare förstärkt
stöd i centrala funktioner för kommunikation, kompetensförsörjning och satsningar på verksamhetsutveckling.
Strömstad ska fortsätta att vara attraktivt för inflyttare och
nya företag. Utveckling och framåtanda stärker vårt varumärke och bidrar till att göra skola, äldreomsorg och andra
kommunala verksamheter till attraktiva arbetsplatser. Det
borgar i sin tur för att vi fortsätter att växa.
Satsning på skola, kultur och fritid
2018 års budget innehåller en rad prioriteringar som är
viktiga för Strömstadsborna. Hit hör kultur- och fritidsverksamhet med sikte på en aktiv och meningsfull fritid för barn
och vuxna. Engagemanget för kulturhuset Skagerack har
varit och är stort. Nya kulturhuset är prioriterat i budget för
2018 och medel avsätts för att på bästa sätt fylla det tidigare
societetshuset med ett färgstarkt innehåll till glädje för både
Strömstadsbor och besökare. Vi satsar också för att bygga ett
starkt föreningsliv i Strömstad. En ny organisation för drift
och underhåll av våra anläggningar för kultur och fritid ska
sjösättas under 2018.
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Kvalitet i våra tjänster är viktigt. Vi kompetensutvecklar och
förbättrar både utemiljön och lärmiljön på Strömstiernaskolan med målet att alla ska lyckas i skolan. Vi ska underlätta för
de som behöver komma i kontakt med oss, det gör vi bland
annat genom att fortsätta att utveckla vår kundmottagning
och ta fram fler och bättre e-tjänster för invånare och leverantörer. Nyttan ökar allt eftersom fler och fler hushåll ansluts
till höghastighetsfiber i både tätorten och på landsbygden.

Den viktiga dialogen

Digitalisering

Dialogmöten har också ordnats inom arbetet med Fördjupad
översiktsplan, i kulturfrågor och i arbetet med ny näringslivsstrategi. Ett varumärkesprojekt har engagerat intresserade
entreprenörer och boende. Synpunkter och underlag har
också hämtats in via en stor mängd företagsbesök och öppna
möten om allt från vattenförsörjning på Koster till kommundelsutveckling och lokalförsörjning på Rossö.

Fiberutbyggnaden går vidare och målet om att 90 procent
av kommunens invånare ska vara uppkopplade senast år
2020 är inom räckhåll. Kommunala bolaget AB Strömstanet
inleder under 2018 bygget av ett stamnät upp till Knarrevik
på Hogdalsnäset för att kunna ansluta abonnenter i Nordby
och delar av Näsinge som idag inte har tillgång till fiber. Investeringen öppnar för fiberföreningar i norra delen av kommunen, och kan på sikt göra det möjligt att sammanföra svenskt
och norskt fibernät från Hvaler. Utvecklingen är intressant
inte minst eftersom många av framtidens välfärdstjänster
kommer att förmedlas via kraftfull it-länk.
En kommunövergripande förstudie för ökad digitalisering
liksom samverkan med andra kommuner öppnar för användning av it-teknik inom nya områden. Vi utnyttjar också tekniken i vår egen verksamhet. 2018 går Strömstad först ut som
pilotkommun i ett regionalt samarbete för e-arkivering.

De många dialogtillfällen som hållits under 2017 har varit
vägledande för 2018 års satsningar, inte minst i fråga om
kultur- och fritidsverksamheten. Även utvecklingsområden
för näringslivet har identifierats i samråd med företrädare
för det lokala näringslivet. Arbetet fortsätter i kompetensråd,
inom varumärkesarbete och i samband med idéarbete för
stadsutveckling.

Fler och bättre lokaler och bostäder
Inflyttning och ökat invånarantal sätter press på vår kapacitet
att bygga bostäder, utöka barnomsorgen och skolan med
mera. Allt med bibehållen eller bättre kvalitet i verksamheten. Nya bostäder är fortsatt högt prioriterat. Projekteringen för nya bostäder på Canning i centrala Strömstad går
vidare och detaljplanen närmar sig färdigställande. Byggnation i kvarteret Magistern i centrala Strömstad bör kunna
inledas under 2018, och i Mellbyområdet finns flera byggplaner i startskedet. Detaljplanerna för Myren och Rådhusberget behöver slutföras för att skapa förutsättningar för att
centralorten ska fortsätta att växa.

Många unga hushåll och höga födelsetal gör att våra förskolor
och skolor fylls. Vi bygger ut och bygger nytt för att ge fler barn
och unga en bra uppväxt- och lärmiljö. Bojarskolan byggs till,
ny förskola planeras på Ånneröd, vi satsar på Skee skola och
förskola liksom på en tillbyggnad av Mellegårdens skola.
Vid Österröd byggs ett nytt reningsverk för att klara rening av
vatten och avlopp för långt fler invånare än idag. Tekniken är
grön för att klara framtidens krav på effektiv energianvändning
och rening. Till andra investeringsområden hör bassängen i
Strömstads badanstalt som ska renoveras. Vi utvecklar också
stadskärnan som mötesplats och handelsplats.
Under 2018 förbereds för investeringar i färjeläget och södra
infarten för att kunna ta emot trafik från de nya och miljöanpassade färjor som 2019 och 2020 sätts in på rutten Sandefjord-Strömstad.

Vi stöttar också föreningslivet för att jobba med mångfald med
vetskap att mycket av integrationen sker på fritiden, bland barn
och unga. Förutsättningarna för en god integration får trots
allt ses som goda, Strömstad är näst bäst i landet när det gäller
möjligheter för nya svenskar att hitta jobb enligt arbetsförmedlingens ranking. Inte desto mindre finns utmaningar, vi hör till
de kommuner som tar emot störst antal så kallade egenbosättare.
Mitt varma tack!
Tack alla som under 2017 bidragit till bättre service och som
skapat goda planeringsförutsättningar inför framtiden. 2018
fortsätter vi på den inslagna vägen!

En inkluderande kommun
Integration av våra nya invånare med utländsk bakgrund är
en av våra viktigaste uppgifter på kort och lång sikt. Arbetslöshet med åtföljande behov av försörjningsstöd kan påverka ekonomin negativt och öka utsattheten hos redan hårt
prövade medborgare. Vi utvecklar därför ett nytt jobb- och
integrationscenter under 2018 med sikte på att nyanlända i
etableringsprogram ska hitta jobb och bli självförsörjande så
snart som möjligt. Samarbetet med det lokala näringslivet är en
viktig del av det arbetet.

Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande

Peter Dafteryd, Kommunstyrelsens ordförande
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Organisationsplan
Kommunrevision
Överförmyndare

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Valnämnd
TEKNISK NÄMND

BOLAG

KOMMUNSTYRELSEN

Teknisk förvaltning
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND
Miljö- och byggförvaltning
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

AB Strömstadsbyggen
Personalutskott

AB Strömstadslokaler

Kultur- och fritidsutskott

AB Strömstads Badanstalt

Folkhälsorådet

Barn- och utbildningsförvaltning
SOCIALNÄMND
Socialförvaltning

AB Strömstanet
AB Strömstadsgaragen

KOMMUNCHEF
Kommunledningsförvaltning
Förvaltningschef - Teknisk förvaltning
Förvaltningschef - Miljö- och byggförvaltning
Förvaltningachef - Barn- och utbildningsförvaltning
Förvaltningschef - Socialförvaltning
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Vision 2030
En ny vision och övergripande mål har beslutats av kommunfullmäktige som 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 Strömstad 16 000 invånare.
• 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun.

KOMMUNÖVERGRIPANDE
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Långsiktiga mål

Styrtal

Måltal/indikator

Uppföljning

2030 har Strömstad 16 000 invånare.

Genomsnittlig befolkningsökning.

1,7% per år

Årsbokslut

2030 är Strömstad en
fossiloberoende kommun.

Andel fossildrivna bilar.

2016
97,4%

2017
91%

2018
84%

2019
78%

Årsbokslut

Antal ton CO2/årsarbetare utifrån
tjänsteresor, Ekokommunerna.

2015
0,2%			

2017

2018

2019
0,15

Årsbokslut

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.
BARN OCH UTBILDNING - LÄRA FÖR LIVET - ALLA SKA LYCKAS I SKOLAN
Långsiktiga mål

Styrtal

Måltal/indikator

Uppföljning

2030 rankas Strömstads förskolor och
skolor bland landets bästa.

Andel elever som går ut 9:an med
godkända betyg.

2015
67%

2017
75%

2018
80%

2019
85%

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

Ungdomar som studerar på högskola/
universitet 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning.

2015
18%

2017
25%

2018
30%

2019
35%

Andelen niondeklassare från
Strömstiernaskolan som söker till
Strömstad Gymnasium.

2017
75%

2018
80%

2019
85%

Årsbokslut
Årsbokslut

Årsbokslut

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.

STÖD OCH OMSORG - DET GODA LIVET - HELA LIVET
Långsiktiga mål

Styrtal

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

Antal personer med hemsjukvård

2015 2017
308 320

2018
330

2019
345

Årsbokslut

Uppdrag samverkande hemsjukvård

2015 2017
135 140

2018
145

2019
155

Årsbokslut

Nöjd-medborgar-index
(medborgarundersökning)

2014 2016
57
60

2018
63

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

Uppföljning

2020
Bland 25% bästa

Årsbokslut

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.
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 mötesplaster.

Nöjd-med-borgar-index-kultur.
(medborgarundersökning)

2014
57

Nöjd-medborgar-index-kultur
fritidsmöjligheter.
(medborgarundersökning)

2014
55

Antal arrangemang som kommunen
organiserar per år.

Kultur
2016
(Lok)
10
Fritid
2016
(int.nat) 9(2)

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

2016
62
2016
60

Uppföljning
2018
70

2020
Bland 25% bästa

Årsbokslut

2018
65

2020
Bland 25% bästa

Årsbokslut

2017
11(5)
2017
13(3)

2018
12(6)
2018
17(5)

Årsbokslut

2019
15(6)
2019
23(8)

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.
BYGGA, BO OCH MILJÖ - PLATS FÖR ALLA - I HELA KOMMUNEN
Långsiktiga mål

Styrtal

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

Antal nya bostäder (mål enligt
bostadsförsörjningsplan, ackumulerat värde
basår 2017, enskilt år inom parantes).

2017
105
(105)

2018
110
(5)

2019
244
(134)

2020
395
(151)

Årsbokslut

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

Nöjd-medborgar-index miljöarbete
(medborgarundersökning).

2014
56

2016
60

2018
70

2020
75

Årsbokslut

2016
21,63%

2017
+10%

2018
+10%

2019
+10%

Årsbokslut

Andel ekologisk mat i komunens
verksamheter.
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Måltal/indikator

Uppföljning

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.
TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR - HÅLLBARA TRANSPORTER - EFFEKTIVA FÖRBINDELSER
Långsiktiga mål

Styrtal

Uppföljning

2015
192 118		

2017
+10%

2018
+10%

2019
+10%

Årsbokslut

Antal kollektivresor per invånare
(Västtrafik).

2015
17

2017
18

2018
25

2019
30

Årsbokslut

Antal avgångar per vecka StrömstadGöteborg (buss o tåg). Utgångspunkt
höstens tidtabell (Västtrafik).

2016
107

2017
107

2018
130

2019
130

Årsbokslut

Förkorta restiden Strömstad-Göteborg
(fler direktbussar). Varierar tiden mellan
2.20 med buss till över tre timmar med
tåg. Andel med restid under tre timmar
(Västtrafik).

2016
75%

2017
75%

2018
80%

2019
85%

Årsbokslut

2030 är Strömstad ett lättillgängligt
Antal besökare (gästnätter).
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.

Måltal/indikator

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
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Långsiktiga mål

Styrtal

Måltal/indikator

2030 har Strömstad ett varierat
näringsliv med högre andel
kunskapsföretag.

Antal nyetableringar utöver handel/
turism.

2016
58

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

Antal arbetstillfällen.

2016
7000

2017
60
2017
+10%

Uppföljning
2018
62

2019
64

Årsbokslut

2018
+10%

2019
+10%

Årsbokslut

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 resursutnyttjande, 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 2018 och plan 2019-2021
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren 2019-2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15
mnkr vilket utgör 2,0 procent av skatter och bidrag.
Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 730,4
mnkr. Budgetanslagen till nämnderna fördelas enligt
följande:
Kommunstyrelsen 75,3 mnkr, Socialnämnden 246,3
mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 334,2 mnkr,
Miljö- och byggnämnden 29,9 mnkr, Tekniska nämnden,
skattefinansierad verksamhet 15,3 mnkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 29,4 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 139,8 mnkr, varav 78,5 mnkr inom Tekniska nämnden, taxekollektiven.
Budgeten fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 5,4 mnkr, Socialnämnden 1,6 mnkr,
Barn- och utbildningsnämnden 4,5 mnkr, Miljö- och
byggnämnden 5,9 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 23,8 mnkr, VA-verksamheten
75,0 mnkr samt Avfallsverksamheten 3,5 mnkr.

11

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan
2019-2021 enligt underlag:
1) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget
för 2018 samt plan för åren 2019-2021,
3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt
sammandrag driftbudget,
4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt
sammandrag investeringsbudget,
5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för
2018,
6) internränta för år 2018:
• Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt
rekommendation SKL,
• Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 %för
nya investeringar som driftsätts 2018,
7) politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i
enlighet med arvodesbilaga,
8) taxor att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med
taxe- och avgiftsbilagor,
9) skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under
år 2018 upp till totalt högst 200 mnkr för
finansiering av taxekollektivens investeringar.
Plan för återbetalning av upplånat belopp ska
upprättas.
Att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB
Strömstadslokaler avseende år 2018 till 5,0 procent
av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets
resultat för samma år,
Att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta
om omdisponering av beslutad budget för
investeringsprojekt, inom nämnd.

Finansiella mål
Resultatmål

Riktlinjer

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

1

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

2

Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska
användas för att finansiera investeringar 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 återbetalning som möjligt. Amortering ska
minst ske enligt avskrivningstakten.

4

Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och
fjärrvärmeverksamheterna ska till 100 % täckas inom
respektive taxekollektiv, samt följa självkostnadsprincipen.
Finansiering av investeringar kan ske genom lån

5

Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den
allmänna prisutvecklingen.

Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för balanskravsjusteringar
och netto från exploateringsverksamhet.
Balansmål
Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 50 %.
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EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS
Konjunkturen i omvärlden har fortsatt att stärkas och återhämtningen omfattar allt fler länder och sektorer. Indikatorer tyder på ett positivt stämningsläge hos
hushåll och företag, samtidigt som världshandeln växer och arbetsmarknaden förbättras i många länder. Uppgången i världsekonomin blir således allt tydligare. Trots
konjunkturuppgången blir dock de globala tillväxttalen relativt måttliga, eftersom de hålls tillbaka av bland annat åldrande befolkningar och svag underliggande
produktivitetstillväxt. Osäkerhetsfaktorer finns kring utvecklingen inom EU med Brexit och splittring i flyktingfrågan. Världspolitiken i övrigt är mer osäker, när delar av
USA:s utrikespolitik förmedlas genom twitter.
Konjunkturen i Norge
Statistisk centralbyrå i Norge bedömer i sin senaste konjunkturrapport att nedgången i den norska ekonomin bröts vid
årsskiftet 2016/2017. Under 2017 har en tillväxt skett liknande
den vid tidigare uppgångar under 2000-talet. Uppgången nu är
dock svagare än vid tidigare uppgångar och återhämtningen går
långsamt. Uppgången stärks av en expansiv penningpolitik med
låga räntor samt en svag norsk krona.
Uppgången dämpas av det fortsatt låga oljepriset samt en
måttlig tillväxttakt i den globala ekonomin.
Återhämtningen i den norska ekonomin bedöms fortsätta
kommande år.
Konjunkturen i Sverige
Konjunkturinstitutets bedömning av konjunkturläget i augusti
är att högkonjunkturen fortsätter. BNP-tillväxten för 2017 revideras upp till 3,0 procent. En stor del av revideringen förklaras
av att investeringar i näringslivet inklusive bostäder utvecklats starkare. Även fortsatt positiva omdömen och optimism
från företag och hushåll i Konjunkturbarometern pekar på
en fortsatt stark konjunktur. Högkonjunkturen ger avtryck på
arbetsmarknaden och sysselsättningen fortsatte att öka snabbt
andra kvartalet. Men stor brist på arbetskraft med efterfrågad
kompetens hämmar den ekonomiska utvecklingen framöver.
Rekryteringsproblemen gör dock inte att löneökningarna tar
fart enligt historiskt mönster, vilket är samma bild som vid
juniprognosen. Trots något högre löneglidning når löneökningarna inte upp till 3 procent nästa år. Ett bekymmer för den
ekonomiska utvecklingen är att många företag har brist på
arbetskraft samtidigt som arbetslösheten för vissa grupper är
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hög. Bristande matchning på arbetsmarknaden bidrar därmed
till att sysselsättningsökningen mattas av nästa år.

riskerar det den starka högkonjunktur vår region för närvarande befinner sig i.

En hög andel sysselsatta behövs framöver för att klara det ökade trycket på offentligt finansierade tjänster från allt fler äldre
och yngre i befolkningen.

SKL kommenterar i sin senaste rapport att svensk ekonomi
har utvecklats överraskande starkt under första halvan av i år.
Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som
en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst
bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb takt. Under fortsättningen av i år väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också utvecklingen för svensk ekonomi i stort dämpas. För helåret
ger det en BNP-ökning på 3,1 procent. Nästa år beräknas BNP i
kalenderkorrigerade termer öka med 2,3 procent.

Konjunkturinstitutets Barometerindikator föll från 112,3 i
juli till 110,7 i augusti. Trots nedgången indikerar nivån ett
betydligt ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi.
Den främsta orsaken till nedgången i barometerindikatorn är
tillverkningsindustrin vars konfidensindikator föll något mellan
juli och augusti. Det är trots fallet femte månaden i rad som
tillverkningsindustrin ligger högst av de ingående sektorerna
i företagsbarometern och bilden är även fortsatt att det är
ett ovanligt starkt läge i tillverkningsindustrin. Detaljhandeln
bidrar också något till nedgången i barometerindikatorn liksom
hushållen vars optimism har dämpats till en historiskt genomsnittlig nivå.
Industrin redovisar dock god ordertillväxt och har en fortsatt
mycket positiv syn på orderstockarnas storlek. Produktionsplanerna på tre månaders sikt är förhållandevis optimistiska och
anställningsplanerna visar på betydligt starkare sysselsättningsutveckling än normalt framöver.
Västsvenska handelskammaren rapporterar att konjunkturen i Västsverige är fortsatt stark. De västsvenska företagen
ser fortsatt mycket ljust på framtiden. En hög konsumtion i
kombination med låga varseltal och konkurser får Västsvenska
Handelskammarens konjunkturindikator att fortsätta uppåt.
Det finns dock en ökad risk för kompetensbrist som kan påverka utvecklingen framöver. Näringslivet går för högtryck och det
investeras för fullt, men hittar inte företagen rätt kompetens

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att
sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter växa i relativt
snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas tillbaka
och når mot slutet av i år ner mot 6,5 procent. Trots ett alltmer
ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli
fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått
över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten
gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till nästa höst.
Resursutnyttjandet i svensk ekonomi stabiliseras på en hög
nivå nästa år. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget
normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas
dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas
till 1,4 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den
svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns
del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven
av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.

Utvecklingen i Strömstad
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 fortsatt inflyttning negativt. Kommunen planerar
och arbetar för att få fram nya detaljplaner för bostäder på
både kortare och längre sikt. Under 2017 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 den politiskt antagna bostadsförsörjningsplanen för Strömstad. Däremot medför de ännu höga
byggkostnaderna att det är svårt att förverkliga byggprojekt
till en rimlig kostnad.

det sannolikt att gränshandeln fortsätter vara stark. Osäkerheter kommande år är t ex införande av olika skatter i Sverige
som kan inverka på förutsättningarna för gränshandeln.
SKL:s prognos i augusti över kommunens skatteintäkter och
bidrag visar att dessa kommer ha en årlig ökningstakt på 3,6
% för 2018-2021. Resultatutvecklingen för åren beskrivs i resultatbudgeten och visar att resultatet är betydligt bättre än
förra årets bedömning av den senare delen av perioden. Det
är främst utvecklingen av skatteintäkterna som är högre. Beräkningarna för kostnadsökningar bygger på SKL:s prognos.

Det är fortsatt viktigt att kommunen fokuserar sitt arbete på
att integrera alla tilldelade flyktingar 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. Andelen öppet arbetslösa bland utlandsfödda är högt
och ökar jämfört med tidigare år.
Näringslivet i Strömstad har en stark koppling till handel och
turistnäringen. Den svaga norska kronan och utvecklingen
inom oljeindustrin har påverkat handeln i Strömstad under
de senaste fem åren. Handeln ökar varje år, men ökningstakten har planat ut och 2016 var ökningen 2,9%. Det är dagligvaruhandeln som står för hela ökningen medan sällanköpsvarorna har en något vikande trend från en hög nivå. Med
tanke på utvecklingen den senaste tiden med en stärkt norsk
krona och att nedgången i den norska ekonomin bottnat är
Dialog om skatepark kan ge resultat 2018. Foto: Terese Lomgård

14

Kommunen står även inför stora investeringar inom VA-verksamheten som kommer att kräva en upplåning av kommunen. Upplåningen kommer påverka kommunens soliditet negativt och göra det svårt att nå målet om en soliditet på 50 %
eller högre. Kommunen kommer således ha svårt att uppfylla
alla de finansiella målen kommande år om inte finanserna
stärks. Det kan ske genom att kommunen får utökade statsbidrag under planperioden. På grund av osäkerheten kring de
ekonomiska förutsättningarna för kommunen kommande år
måste merparten av nya satsningar finansieras genom omprioriteringar i befintliga verksamheter.

Årets resultat
Mnkr

Skatteintäkter och bidrag ( Mnkr)		
Resultat ( Mnkr)		
Marginal		
Genomsnittlig marginal 4 år					

Utfall
2015

Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

637,3
14,4
2,3%

689,1
37,6
5,5%

718,5
18,3
2,5%

743,8
15,0
2,0%
3,1%

771,9
16,4
2,1%
3,0%

801,0
17,4
2,2%
2,2%

827,1
18,2
2,2
2,1%

När indexberäkningar och politiska prioriteringar är gjorda enligt
budgetförslaget kommer 2018 års budgeterade resultat bli 15 mnkr,
vilket överensstämmer om målet att 2 procent ska vara kvar efter skatt
och statsbidrag. Utifrån nuvarande förutsättningar kommer denna resultatnivå att bibehållas för 2019-2021. Beräkningar av skatteintäkter
och bidrag samt verksamheternas nettokostnader är gjorda utifrån de
befolkningsprognoser, uppräkningar av skatteunderlaget och kostnadsindexförändringar enligt SKL:s cirkulär med budgetförutsättningar för
planperioden 2018-2021.
I SKL:s septemberrapport beskrivs förutsättningarna för kommunerna
de kommande åren. Högkonjunkturen förstärks till 2018. Skatteunderlaget kommer öka men inte i samma takt som kostnaderna. SKL
har nedreviderat skatteunderlagstillväxten för åren 2018-2019 samt
uppreviderat 2020 sedan augustiprognosen lämnades. Förklaringen är
bland annat en ändrad syn på sysselsättningsutvecklingen. Kostnaderna kommer öka på grund av demografi. Alltså fler barn och äldre samt
en minskande andel i arbetsför ålder. Även den stora invandringen
kommer bidra till kostnadsökningar inom välfärdssektorn. Det finns
tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att
besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men
där är det till stor del också ett strukturellt problem. Trots ett allt mer
ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt
dämpad. Kommunen har även stora investeringsbehov under året
samt kommande år.
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Ett normalt konjunkturläge förväntas enligt SKL kommande år. År
2021 är det flyktingvariabelberäknade bidraget helt utfasat. Det gäller
för kommunen att öka sysselsättningsnivån framförallt hos personer
som flyktinginvandrat till Sverige. SKL skriver också i sin rapport att
regeringen enligt budgetpropositionen kommer tillföra ökade resurser
till välfärden genom generella statsbidrag år 2019 och år 2020. I övrigt
kommer stimulansmedel och särskilt riktade medel tillföras inom ett
antal områden under 2018.

Förändring av ramar mellan år 2017 och 2018
Mnkr

Budget
2017

Verksamhets
förändringar

Omdisponeringar

Indexjusteringar

Budget
2018

% förändring
verksamhet

Kommunstyrelsen		
Socialnämnden		
Barn- och utbildningsnämnden		
Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh.		
Miljö- och byggnämnd		
Finansförvaltning		

-71,4
-243,6
-328,1
-15,4
-29,3
-9,0

-2,7
-2,3
-5,1
1,0
-0,5
-0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-1,1
-0,4
-1,0
-1,0
-0,1
-20,3

-75,3
-246,3
-334,2
-15,3
-29,9
-29,3

5,1%
1,1%
1,8%
-0,1%
2,0%

Verksamhetens nettokostnad		

-696,8

-9,6

0,0

-23,0

-730,4

4,6%

Nämndernas ramar har räknats upp med totalt 33,6 mnkr
varav 9,6 mnkr avser tillskott för verksamhetsförändringar. Inga
omdisponeringar har gjorts. 21,9 mnkr avser löne-, hyre- och
kapitalkostnadsförändringar.
Kommunstyrelsens tillskott på 2,7 mnkr avser utökade anslag
hyra och drift av kulturhus, fritidsverksamhet, valnämnd, revision,
kommunledningsförvaltningen samt driftbidrag till AB Strömstads
badanstalt.
Socialnämndens tilldelade medel (2,3 mnkr) kommer att
användas för placeringar inom LSS, Försörjningsstöd, våld i nära
relationer sant bemanning chefre på kvällar och helger.
Barn- och utbildningsnämnden budgettillskott på (5,1 mnkr)
riktas i huvudsak till två delar inom organisationen. Förskola,
grundskola och fritidshemsverksamheten tillförs medel till följd av
volymökningar. Måltidsenheten har under flera år visat
underskott mot budget och för 2018 kommer enhetens budget att
justeras så att budgeten bättre är anpassad till dess verksamhet.
Dessutom görs en översyn av hela organisationens budget och
verksamhet i syfte att kunna effektivisera där det är möjligt.
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Tekniska nämndens ram minskas med (-1,0 mnkr) på grund av
ökad intäktsbudget. En timma gratis parkering vintertid kommer att
inarbetas i budgeten.
Miljö- och byggnämndens tillskott på (0,5 mnkr) avser projektering
brandövningsfält, överföring av investeringar till drift samt tillskott
till miljö och hälsa.
Finansförvaltningens övriga justeringar med (20,3 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 kommer att fortsätta då 2,5 mnkr kommer att avsättas
under 2018. Under perioden 2011-2013 har totalt 8 mnkr fonderats
samt 2,5 mnkr under 2017.

Skatter, utjämningsbidrag och övriga statsbidrag
Skattesatsen ska vara oförändrad 21,91 kronor. Skatte- och statsbidrag är beräknade i budgeten utifrån SKL:s rekommendationer
och med Strömstads befolkningsprognos. Beräkningen bygger på
cirkulär nr 42, 20170817 för 2018 samt cirkulär nr 47, 20170928
för 2019-2021. 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

Mnkr
		

Egna skatteintäkter		
Beräknad slutavräkning skatt		
Skatteintäkter före utjämning		
Inkomstutjämningsbidrag		
Kostnadsutjämningsavgift		
Regleringsbidrag/-avgift		
Strukturbidrag		
LSS-utjämningsavgift		
Generella bidrag från staten		
Intäkt från Kommunal fastighetsavgift		
Utjämning, statsbidrag o fastighetsavg.
Summa skatter och statsbidrag		
förändring i procent			
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i riket. Detta innebär att med Strömstads strukturella förutsättningar bör de faktiska kostnaderna vara lägre än i genomsnittskommunen. Intäkterna ökar med 3,5 procent mellan 2017 och
2018, främst kopplat till den goda befolkningsutvecklingen, vilket
framgår i ökningen av inkomstutjämningen 2018. 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”.

Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan		
2021

499,3
-2,1
497,2
167,3
23,1
-0,4
10,1
-8,8
15,1
31,8
191,9
689,1

526,6
-4,0
522,6
175,2
-24,4
0,1
10,2
-8,7
9,1
34,6
195,9
718,5
4,3%

537,5
0,0
537,5
186,2
-23,5
-2,4
10,3
-8,5
6,8
37,4
206,3
743,8
3,5%

553,5
0,0
553,5
191,2
-22,7
6,0
10,4
-8,8
4,9
37,4
218,4
771,9
3,8%

574,5
0,0
574,5
198,5
-23,0
9,0
10,6
-8,9
2,9
37,4
226,5
801,0
3,8%

596,9
0,0
596,9
206,2
-23,2
8,0
10,7
-8,9
0,0
37,4
230,2
827,1
3,3%

Ålderssammansättning 2016
Ålderssammansä0ning	
  
2015	
  
Ålder

						
2019

0		
1-5
6 - 12
13 - 15
16 - 19
20 - 64
65 - 74
75 - 79
80 - 84
85 -

Summa
Förändring i procent

Prognos

Prognos

Prognos

168
838
977
414
535
7 262
1 653
537
318
377

81
837
1 025
397
536
7 275
1 668
557
350
399

165
834
1 100
397
534
7 262
1 620
574
357
348

167
850
1 126
394
556
7 299
1 591
542
374
354

169
868
1 160
411
538
7 363
1 579
630
388
350

172
867
1 200
433
528
7 417
1 593
656
407
340

13 079

13 125

13 207

13 340

13 475
1,0%

13 613
1,0%

22%	
  

56%	
  

0-‐19	
  

Verkligt utfall för 2016 och 2017 är hämtat från SCB och för 2018-2021 utifrån SKL:s befolkningsprognos

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Prognosen för perioden 2018-2021 är att skatter och statsbidrag ökar med cirka 3,6 procent i genomsnitt per år. Nettokostnaderna
för skattefinansierad verksamhet beräknas öka med 3,3 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.
Mnkr		

Skatter, statsbidrag och kommunal utjämning		
Utveckling i procent				
Nettokostnader skattefinansierad vsh			
Utveckling i procent				
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Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

689,1

718,5
4,3%
-704,8
5,0%

743,8
3,5%
-730,4
3,6%

771,9
3,8%
-752,3
3,0%

801,0
3,8%
-777,9
3,4%

827,1
3,3%
-802,0
3,1%

-671,5

22%	
  

20-‐64	
  

65-‐	
  

Finansiella rapporter
Resultaträkning
Resultatbudgeten avser den kommunala verksamheten exkluderat de kommunala bolagen. Det ekonomiska resultatet för 2018 är beräknat
till 15 mnkr med en marginal på 2,0 procent. Under 2018 förväntas skatteintäkterna öka med 32,5 mnkr och nettokostnaderna med 33,6
mnkr jämfört med beslutad ram för 2017. De tre taxekollektivens resultat nollställs mot respektive utjämningsfond i balansräkningen och
påverkar inte resultatet. SKL:s skatteprognoser och prisindex har använts för beräkningarna.

Mnkr

Utfall
2016

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

283,4
-925,0
-29,9
-671,5

301,8
-969,3
-29,3
-696,8

299,3
-974,8
-29,3
-704,8

315,8
-1010,6
-35,6
-730,4

329,8
-1040,9
-41,2
-752,3

344,0
-1076,3
-45,6
-777,9

356,3
-1109,7
-48,6
-802,0

Skatter, generella statsbidrag och
kommunal utjämning		
Finansnetto		
Resultat före extraordinära poster		

689,1
20,0
37,6

711,3
2,5
17,5

718,5
4,6
18,3

743,5
1,6
15,0

771,9
-2,9
16,7

801,0
-5,3
17,8

827,1
-6,4
18,7

Årets Resultat		
Marginal		

37,6
5,5%

17,0
2,4%

18,3
2,5%

15,0
2,0%

16,7
2,2%

17,8
2,2%

18,7
2,3%

Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader		
Avskrivningar		
Verksamhetens nettokostnader		
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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

Ingående likvida medel
Årets resultat		
Justering avskrivningar		
Justering avsättningar		
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Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

38
30
-4

16
18
29
5

0
15
36
7

0
17
41
4

35
18
46
9

94
19
49
11

0
0
47
0
-15
89
-119
-119

0
0
-3
0
0
59
-131
-131

0
0
-3
0
0
70
-83
-83

0
0
-3
0
0
76
-15
-15

0
30
30
0
0

0
107
107
35
35

0
73
73
60
94

0
13
13
74
168

Förändring rörelsekapital
+/- Finansiella anltillg			
+/- Övriga korta fordringar		
+/- Placeringar			
+/-utnyttjad checkkredit		
+/- korta skulder		
Kassaflöde från verksamheten		
Investeringar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2
33
72
-141
-141

-7
21
-0
0
-9
57
-164
-164

Finansiering
Förändring kredit			
Förändring långa skulder		
Kassa flöde från finansieringverksamheten
Årets kassa flöde		
Utgående likvida medel

13
13
-56
16

0
91
91
-16
0
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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 2018-2021. För planperioden 2019-2021 är soliditeten
lägre än målet på 50 procent.
Balansräkning
Mnkr

Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

974
-438
53
590

1 138
-467
61
731

1 257
-503
61
815

1 388
-544
61
905

1 471
-590
61
942

1 485
-638
61
907

Omsättningstillgångar
Placeringar		
Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och Bank 		
Summa Tillgångar		

174
141
16
920

174
120
0
1 026

127
120
0
1 062

130
120
35
1 190

133
120
94
1 289

135
120
168
1 331

Eget Kapital		
		 varav årets resultat		
Avsättningar		

506
38
67

524
18
72

539
15
79

556
17
83

573
18
92

591
19
103

Långa skulder taxekollektiv		
Långa skulder kreditinstitut		

123
0

130
84

128
116

126
225

124
300

122
315

0
224
920
55,0%

0
215
1 026
51,1%

0
200
1 062
50,8%

0
200
1 190
46,7%

0
200
1 289
44,5%

0
200
1 331
44,4%

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar							
Anskaffningsvärde		
Avskrivning		
Finansiella anläggningstillgångar		
Summa Anläggningstillgångar		

Utnyttjad checkkredit		
Övriga korta skulder 		
Summa skulder och Eget Kapital		
Soliditet

21

Investeringar
Investeringsnivån för 2018 är 139,8 mnkr. Av dessa ligger 78,5 mnkr på taxekollektivet varav 75 mnkr avser VA-verksamheten och därav
63 mnkr utbyggnad Österröd med avloppsledningar till och från.
Stora investeringar inom skattefinansierad verksamhet, Tekniska förvaltningen, är Kaj Kustbevakningen 8 mnkr, centrumplan, utbyte
parkeringsautomater, utbyte lastbil med kran samt utbyte bryggor.
Andra större investeringar är inköp av skärsläckare och brand- och räddningsfordon Sydkoster inom Räddningstjänsten samt investeringar i
kulturhuset Skagerack.
Mnkr		

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan		
2021

Kommunstyrelsen			

8,9

5,4

2,2

1,7

1,7

Socialnämnden			

0,7

1,6

2,2

1,2

0,0

Barn- och utbildningsnämnden			
Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh.			

5,7

4,5

4,5
7,5

3,0
6,0

0,0
4,5

Miljö- och byggnämnd			

9,8

5,9

5,5

4,9

0,1

21,9

16,7

6,3

83,0

58,5

3,5

26,1

7,7

4,7

109,1

66,2

8,2

131,0

82,9

14,5

Totalt skattefinansierad Verksamhet			
Tekniska Tax VA			
Tekniska Tax Avfall			
Totalt Taxefiansierad verksamhet			

96,5
2,9

3,5

99,4

TOTALT			
För detaljerad information se respektive nämnds investeringsredovisning på sidorna 25-44.
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Exploatering
Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningställer mark för bland annat bostäder och verksamheter. Ansvaret
för exploateringsverksamheten ligger i första hand hos Tekniska förvaltningen förutom ett fåtal projekt som ligger hos Kommunstyrelsen.
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.
De två största exploateringsområden för bostäder som pågår nu är Canning och Rådhusberget. Därutöver finns Bastekärr 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.
Canning som ligger centralt i Strömstad har potential att bli en attraktiv stadsdel med bostäder, verksamheter och offentliga ytor.
Markanvisningstävlingen som utlystes 2016 har avgjorts. Till vinnande anbud utsågs Riksbyggens förslag. Därefter har arbete med
detaljplanarbete påbörjats. Detaljplanen beräknas kunna antas hösten 2018. Iordningställandet av exploateringsområdet kommer pågå
under några år. De framtida kostnaderna är i dagsläget svåra att bedöma då det pågår olika utredningar inom mark, geoteknik, trafik och
dagvatten och därför har en uppskattning av dessa kostnader fått göras.
Planläggning på Rådhusberget pågår och ett planprogram har ställts ut under året. På Hjältsgård i Skee finns ett planlagt område för ca 25
bostäder där tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna till start av byggnation av infrastruktur. Övriga framtida
möjliga exploateringsområden för bostäder är bland annat Mällbydalen södra och Mällbyhöjden.

Exploatering 		
Mnkr		

Skeppsbron-Canning
Bastekärr			
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Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

-2,0

-10,0

-30,0

-80,0

-20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrig exploatering			

-4,8

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

TOTALT			

-6,8

-13,0

-33,0

-83,0

-23,0

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. Målet är att soliditeten ska vara över 50 procent.
Detta mål kommer inte uppfyllas för budgetperioden på grund av att vi måste uppta lån för att finansiera de investeringar som ska
genomföras under från 2018 till 2021.
Mnkr
		

Soliditet		
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Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

55,0%

51,1%

50,8%

46,7%

44,5%

Plan		
2021

44,4%

KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande: Peter Dafteryd
Kommunchef: Maria Reinholdsson
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 2018 och
kortfattad plan för 2019-2021

Avdelningen ansvarar för upprättandet och uppdateringen av
kommunens alla styrdokument i form av planer, strategier,
policys, riktlinjer och rutiner inom ekonomiområdet.

Politisk verksamhet
Verksamheten omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, valnämnd/valberedning, överförmyndare
och revision.

Arbetet ska ske i enlighet med kommunens fastställda vision,
mål och strategier samt gällande lagar, relaterade styrdokument, policys och rutiner.

Verksamheten under år 2018
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. Under 2018 planeras även ett ungdomsfullmäktige. Val
kommer att hållas under året vilket tar både personella och
ekonomiska resurser i anspråk.
Plan för åren 2019-2021
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.
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen är del av kommunledningsförvaltningen och ingår i kommunchefens direkta ansvar. Ekonomiavdelningen ansvarar för upprättandet av förslag till budget,
månads- delårs- och årsbokslut, finansförvaltning samt
upphandling.
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Verksamheten under år 2018
Under 2017 överfördes Controllers från Bun och Tekniska till
ekonomiavdelningen. Detta för att underlätta samordning och
bidra till en positiv utveckling av de ekonomiska processerna.
En fortsatt utvecklig av arbetsformer ska ske under 2018. Under 2018 ska lokalerna på infocenter lämnas om det är möjligt
att bereda plats för de två medarbetarna i stadshuset. Om
det kan genomföras leder det till 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.
En kundreskontraportal planeras att införas under 2018. Det
ska effektivisera processen med kundfakturor. Införandet och
utbildning ska om möjligt samordnas med Lysekils kommun.
I kommunens systemstöd till verksamhetschefer (Hypergene)
ska en ny modul för budget och prognos införas under 2018.
Det ska underlätta uppföljningen av ekonomin och kommer
tillsammans med befintliga moduler underlätta uppföljning
av ekonomi, verksamhet och mål. Ansvariga chefer kommer
därmed att ha ett heltäckande verksamhetsstöd för sin uppföljning.

Under 2018 är det även aktuellt att inleda en översyn inför en
upphandling av ekonomisystem.
Plan för åren 2019-2021
En upphandling av ekonomisystem är aktuellt att genomföra
under 2019.
Utveckla e-handeln med inriktning att vi ska kunna handla
elektroniskt från fler mindre företag.
Utveckla vår modell för internbank.
Införa fler digitala tjänster inom ekonomiområdet
IT-enheten
IT-enhetens placering i nya lokaler vid stadshuset har fungerat
bra. Det har underlättat informationsutbyte och samordning i
det dagliga arbetet.
Inför 2018 fokuseras arbetet främst kring att säkra driften av
nätverket samt att förbättra säkerheten mot hackerattacker
och olika sorters virus/malware. Kostnader för licenser kommer också att öka ju fler användare som ansluts till nätet.
Under året kommer en övergång till Windows 10 genomföras.
Planering sker för att delar av administrationen ska gå över till
Office 365. Det ska underlätta för dom som har behov att samverka med andra personer inom och utom organisationen.
Ett stort projekt som löper under 2018 är införandet av E-arkiv.
Detta kommer ta i anspråk både resurser i form av arbetstid
men även investeringsmedel.
En omstrukturering av licenser ska 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 vilket kommer
minska våra nuvarande kostnader per användare.

Plan för åren 2019-2021
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 folkhälsorelaterade-, miljöstrategiska och näringslivsfrågor.
Inom avdelningen bedriver man även ett drogförebyggande
arbete samtidigt som enheten också har ansvar för kommunens översiktsplanering samt utveckling av kultur- och fritidsfrågor inom kommunen. Kommunens säkerhetssamordnare
ingår också i arbetsgruppen.
Verksamheten under år 2018
Under 2018 planeras en halvtidstjänst för ljud- och ljustekniker till kulturhuset Skagerack. Behovet av en sådan tjänst
är dock avhängig utfallet av den driftsutredning som pågår.
Frågan kan eventuellt lösas inom ramen för en gemensam
driftsorganisation för Badbolaget, Aktivitetshallen, Lokstallet
och Kulturhuset. Vid dags dato är det inte taget något beslut
i frågan om driftsorganisation, men en utredning finns framtagen.
Ytterligare planeras en utökning av befintlig kulturansvarigs
tjänst från halvtid till heltid. Inom ramen för heltidstjänsten
skapas då utrymme för en halvtidstjänst som verksamhetsledare för kulturhuset Skagerack. Verksamhetsledaren roll blir
att ansvara för övergripande verksamhetsfrågor inom kulturhuset, driva den fortlöpande verksamhet, såväl övergripande
som den dagliga ruljangsen. Arbetet kommer att bedrivas
i tätt samarbete med kulturaktörer, föreningsliv samt med
andra berörda kommunala förvaltningar.
Fortsatta investeringar i kulturhuset är nödvändiga. De kommande kultur- och fritidsstrategierna samt allmänhetens och
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föreningslivets intresse i verksamheten kommer att påverka
behoven och inriktningarna på investeringarna. Det krävs en
grundmöblering i lokalen, gradänger (sittplatser) samt att en
viss grundläggande teknik finns på plats.

Inom fritidsverksamheten ska samarbetet med de olika
aktörerna inom verksamhetsområdet stärkas. Det ska leda
till goda förutsättningar för ett rikt och brett föreningsliv i
kommunen.

En utökning av befintlig fritidsansvarigs tjänst planeras för
vidare hantering av fritidsfrågor, föreningsutveckling, evenemang etc. Utökningen möjliggör en kontinuerlig samverkan
och en mer tydlig stödfunktion för såväl föreningslivets aktörer som för andra externa aktörer inom fritidsområdet.

Under kommande år kommer utvecklingsavdelningen bidra i
arbetet att förverkliga idéer och förslag som presenteras och
antagits i den digitala strategin (Digital stadsplan) under 2018.
Kommunikationsavdelningen

Syftet bakom utökningen av båda nämnda tjänster är att
detta ska leda till bättre måluppfyllnad och där evenemangsstrukturen kommer att komma i ett nytt skede där vi går från
att ”ta det som kommer” till en medveten strategi för vilka
evenemang vill vi ha, vid vilken tid samt vilka evenemang som
vi vill/ska jobba för att få till Strömstad.

Kommunikationsverksamheten är i en uppbyggnadsfas där
nya arbetssätt och stödfunktioner successivt etableras. Målet
är ett effektivt och strategiskt kommunikationsarbete med fokus på ökad tillgänglighet och förbättrad service för invånare
liksom på kommunikationsstöd till verksamheterna. Avdelningen svarar också för administrativt stöd i kommunövergripande frågor som ärendehantering och arkivering.

Med anledning av den kommande lagstiftningen kring Barnkonventionen kommer hälsostrategen under året att belysa
och definiera begreppet barnkonsekvensanalys. Utvecklingsstrategen kommer att bistå i att realisera införandet av e-arkiv
inom kommunen och arbetet med vidare processkartläggning
kommer fortgå.

Backup-funktioner och möjligheterna till mottagande i receptionen är idag väsentligt bättre än före omorganisationen av
KLF 2015. Organisationen är dock sårbar då avdelningen med
relativt små personella resurser bemannar sex funktioner
där daglig drift behöver säkras (webb, registratur, turistbyrå,
posthantering, kansli och kommuncenter/reception).

Kompetensfrågor kommer få en viktig roll inom näringslivsarbetet i och med det nybildade lokala kompetensrådet. Vidare
kommer miljöstrategen arbeta med att förverkliga kommunens antagna miljöstrategi och bryta ner den till aktiviteter
och evenemang.

Verksamheten under år 2018

Utvecklingsavdelningen kommer att ansvara för att man
under året får fram en förstudie och plan för framtida
digitalisering av kommunal verksamhet (omsorg, skola och
övriga förvaltningar). Arbetet görs i samverkan med samtliga
förvaltningar.
Plan för åren 2019-2021
Kommande år ska arbetet inriktas på att utveckla verksamheten vid kulturhuset. Verksamheten i Lokstallet ska under
perioden samordnas mer med verksamheten i kulturhuset.

Flera stora utvecklingsarbeten för effektiv administration och
säker hantering av handlingar fortsätter under året. Hit hör införande av e-arkiv samt omvandling av kommunens blanketter
till e-tjänster. E-arkiv medför driftkostnader för kommande år.
Stromstad.se ska fortsätta att utvecklas mot en plattform
för service. Utveckling av mallar och nya servicefunktioner behöver därför ha kostnadstäckning. Rutiner för bättre
synpunktshantering ska etableras och arbetet vid Kommuncenter ska utvecklas för god service till allmänhet och företag.
Färdigställande av den grafiska profilen från 2014 ska omsättas
till nya mallar för olika dokumenttyper. Avdelningen driver ett
kommunövergripande varumärkesprojekt för Strömstad.

En åtföljande varumärkesstrategi ska genomföras under
2018. Turistbyråverksamheten och destinationsutvecklingen drivs med små resurser via Infocenter, målet är att söka
utökad samverkan med det lokala näringslivet för en starkare
organisation och bättre värdskap för evenemang. Processen
behöver hitta sina former under året.
Plan för åren 2019-2021
Fortsätta arbetet med att bygga varumärket Strömstad samt
utveckla kommunens närvaro på sociala medier. EU:s kommande Tillgänglighetsdirektiv väntas ställa krav på utveckling
av stromstad.se
Utveckla kommunens kundcenter för bästa möjliga service
till invånare och företag. Verka för att kommuninvånarna kan
erbjudas ett brett serviceutbud av digitala tjänster.
Utveckla och stärka formerna för en aktiv medborgardialog.
HR-avdelningen
Inom HR fortsätter arbetet 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 2018
Under hösten 2017 kommer kommunen ha sin första gemensamma introduktion för nyanställda. Denna introduktion
kommer i fortsättningen genomföras fyra gånger per år. Ett
program för chefsintroduktion startas upp under våren 2018.
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HR arbetar också med arbetsgivarvarumärket som en del av
kommunens varumärkesarbete. Detta innefattar rekrytering,
annonsering, introduktion, medarbetarenkät mm.
Den omfördelning av budget som gjordes inför 2017 förväntas täcka kostnader för introduktion samt arbetsmiljöutbildningar. Investeringskostnader för utveckling av HR systemet
finns med i investeringsbudgeten.
Plan för åren 2019-2021
För övrigt fortsätter arbetet med målsättningen att 2030 ha
Sveriges friskaste medarbetare vilket handlar bland annat om
arbetsmiljöutbildningar, rehabiliteringsrutiner samt friskvård
och förebyggande arbete.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

0.4
4.0
4.6
9.0

0.0
2.3
3.6
6.0

0.0
2.3
3.6
6.0

Kostnader (-)
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Kapitalkostnader
S:a kostnader

-37.0
-12.8
-24.6
-3.2
-77.7

-36.4
-8.5
-29.6
-2.9
-77.3

-37.6
-8.9
-30.9
-3.8
-81.2

Utfall
Budgetram
Avvikelse

-68.7		
-68.1
-0.6

-71.4

-75.2				

Intäkter (+)				
Avgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

Investeringar
Mnkr
KOMMUNSTYRELSEN
IT - Nätsäkerhet
IT - Förbrukningsinv
och utveckling
Kultur - Konstärlig utsmyckning
KLK - E-arkiv
KLK - Systemutvekling centrala system
Kopieringsmaskiner
Kulturhuset Skagerack
Verksamhetsrelaterade invest i
hyrda lokaler
Aktivitetsyta Skee
TOTALT:

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2
0,2
0,4
0,9
0,1
2,5

0,2
0,2
0,3
0,6

0,2
0,2
0,0
0,6

0,2
0,2
0,0
0,6

0,5
0,5
5,4

0,5
0,2
2,2

0,5

0,5

1,7

1,7

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Anna-Lena Carlsson
Förvaltningschef: Monica Birgersson
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).
Översiktlig verksamhetsplan för 2018 och kortfattad plan för
2019-2021
Vård och omsorg arbetar med insatser och stöd till äldre och
deras anhöriga, till exempel hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, korttidsvård, särskilt boende för äldre, dagverksamhet
för personer med demenssjukdom samt anhörigstöd.
Verksamheten under år 2018
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 och kommer fortsätta, liksom arbetet
med att minska sjukfrånvaron genom utbildning hot och våld,
lyftteknik och systematiskt rehabiliteringsarbete.
Aktivitetsombuden kommer att finnas kvar, finansierade av
Socialstyrelsen.
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 2019-2021
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• 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.

• Behov av kompetensutveckling anpassad för stora
personalgrupper, för att möta kraven från Socialstyrelsen
och för att säkerställa en trygg och säker vård.
• Implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum)
kommer att fortsätta under 2019-2021.
• Digital teknik är ett växande område som kommer vara
en del av omsorgsarbetet i framtiden, främst som ett stöd
i arbetet där exempelvis kameror kan användas för
nattillsyn, IT-baserade hjälpmedel osv.
• Omställning av befintliga boenden med särskild service
för att tillgodose dagens krav på utrymme per lägenhet
(minst 32 kvm). Det finns även behov av att se över
personalens arbetsutrymmen
• Arbete med och implementering av Titulatur samt
kompetens inom området.

för myndighetsutövning, bistånd till äldre, till människor med
funktionsnedsättningar och till personer som har behov av
färdtjänst eller bostadsanpassning.

Individ och familjeomsorg

Förväntat fortsatt rekryteringsbehov av socialsekreterare.

Socialtjänsten är organiserad i tre olika enheter som alla
arbetar med myndighetsutövning, tar emot ansökningar eller
anmälningar, utreder behov, fattar beslut om olika insatser
samt följer upp dessa.
Detta görs ofta i samverkan med andra myndigheter och
organisationer.
Barn och ungdomsenheten arbetar med barn som far illa
och deras familjer, med ensamkommande barn och med
familjerätt. Vuxenenheten arbetar med människor som
behöver stöd och hjälp med sin ekonomi, med missbruksoch beroendeproblematik, eller våldsutsatthet samt delar av
kommunens flyktingmottagning. Biståndsenheten ansvarar

Verksamheten under år 2018
Kartläggning av resurser och behov av tidiga förebyggande
insatser kommer att fortsätta i samverkan med Stöd och
service och Resurscentrum, BUN (Barn och utbildningsnämnden). Samverkan sker också gällande sysselsättning för olika
målgrupper och när det gäller våld i nära relationer. Prioriterade områden är sysselsättning i syfte att undvika långvarigt
beroende av försörjningsstöd, kartlägga behov och resurser
avseende tidigt förebyggande insatser. Ny betalansvarslag
gällande utskrivningar från sjukhusen kan påverka antalet
betaldagar.

Plan för åren 2019-2021

Verksamheten under år 2018

• Analys/kostnadskontroll av försörjningsstödet. Samverka
över verksamhets- och förvaltningsgränser för att främja
möjligheter till god integration och hitta strategier för att
underlätta nyanländas inträde på arbetsmarknaden.

Ett fortsatt arbete med planering av en samlad daglig verksamhet som ger brukarna möjlighet till en större individuell
anpassning och effektivare resursutnyttjande. Översyn av
lokalbehov har påbörjats och beräknas fortgå under 2018.

• Behovet av skyddsplaceringar ökar runt om i de flesta
kommuner och Uddevalla kommun håller just nu på att
utreda behovet av ett gemensamt skyddat boende för de
kommuner som inte redan har avtal med Trollhättan.
Bedömningen är att Strömstad kommer vara med i detta
samarbete.

Antalet kommunanvisade flyktingar beräknas uppgå till ca 50
personer 2018, dessutom tillkommer personer som flyttar till
Strömstad utan att ha blivit kommunanvisade (EBO). För att
möta dessa personer som ökar i antal behövs en vidareutveckling av Jobb- och Integrationsenheten.

• Strategier för att rekrytera och behålla personal
• Nytt verksamhetssystem kommer upphandlas under
2017/2018, implementering kommer ske under 2019 och
blir det annan leverantör än den nuvarande kommer det
att krävas resurser för utbildning.
• Utifrån kartläggning av behov och resurser avseende tidigt
förebyggande insatser för barn och unga, planeras för
verksamhet tillsammans med Stöd och Service.
• Migrationsverkets prognos gällande anhöriginvandring
varierar stort mellan 300 000 och 374 000 ärenden fram
till och med 2020. Med all säkerhet kommer den att
påverka antalet nyanlända. Som det ser ut kommer detta
att ställa krav på långsiktig planering när det gäller arbete,
bostäder, skola, vård och omsorg.
• Implementera IBIC framförallt på biståndsenheten.
Stöd och service
Tillhandahåller tjänster inom flera områden riktade till barn
och vuxna enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen särskilt
stöd). Verksamheten består av arbetslivsenhet, boende LSS,
insatser LSS, personlig assistans, boendestöd SoL samt två
boenden för ensamkommande barn.
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Utökning av personal görs för att kunna erbjuda alla samhällsorientering och för att kunna lotsa nyanlända in i det svenska
samhället. Utökningen beräknas till viss del finansieras av
sökta statliga medel.
Ett förändringsarbete pågår och fortsätter 2018 med att
skapa olika stödboendeformer för de ensamkommande
ungdomar som fyllt 18 år, fått uppehållstillstånd och bedöms
redo för eget boende med stöd.
Inom verksamheten pågår flera utvecklingsarbeten bl a kompetensutveckling av personal, ny titulatur inom LSS-området samt utveckla insatserna för barn och unga.
Plan för åren 2019-2021
• Implementera IBIC (Individens behov i centrum) inom hela
verksamheten.
• Samla daglig verksamhet med effektivt resursutnyttjande
och hög grad av individuell anpassning.
• Möta framtida behov inom LSS-boende utifrån
utredningsarbetet 2018. Planera och implementera
nödvändiga förändringar i en femårsplan från 2020 och
framåt, i enlighet med förvaltningens boendeplan antagen
2015-02-19.

• Om vi byter leverantör av verksamhetssystem genom den
upphandling som skall göras under 2018 så kräver det
utbildningsinsatser för att implementeras.
• Kompetensutveckling utifrån framarbetad kompetensplan
för att möta verksamhetens behov.
• Ställa om verksamheten för ensamkommande barn för att
möta en förväntad minskning av antalet placerade barn.
• Fortsatt arbete med att möta ökande volymer deltagare på
Jobb- och Integrationscentrum. I samverkan med IFO,
Arbetsförmedling och andra aktörer bidra till att etablera
nyanlända på arbetsmarknaden.

Förvaltningsledningen

Plan för åren 2019-2021

Avdelningen arbetar med förvaltningsgemensamma uppgifter
och att vara ett stöd till verksamheterna, kvalitetssäkra ekonomiska och administrativa uppgifter och processer. IT-support,
dokument och ärendehantering samt bereda och stödja det
politiska arbetet. Processansvar för att implementera den av
kommunstyrelsen antagna ”Handlingsplan för Strömstads
kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/
flyktingar 2017-2018”. Fr.o.m. 2017-01-01 ansvar för integrationssamordnaren som har till uppgift att hålla ihop arbetet.

• Fortsatt arbete med att implementera handlingsplanen för
Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete
av nyanlända/flyktingar övergripande handlingsplan för
integration.

Verksamheten under år 2018
Migrationsverkets prognos gällande anhöriginvandring för
landet varierar stort. Med största säkerhet kommer den att påverka antalet nyanlända till Strömstad. Som det ser ut kommer
det att ställa krav på långsiktig planering när det gäller arbete,
bostäder, skola, vård och omsorg.
Den ekonomiska och administrativa hanteringen av hyror
(blockförhyrda lokaler), som övertagits från Strömstadsbyggen/-lokaler, behöver effektiviseras, eftersom det är en tidskrävande administration kring detta.
Arbetet med att omstrukturera boendena för ensamkommande barn kommer att fortsätta även år 2018.
Implementering av vision 2030 med målarbete fortsätter vilket
hänger samman med arbetet kring styrning och ledning, med
focus på ledarskap, struktur och kvalitet.
Nytt verksamhetssystem kommer att upphandlas och det kommer att medföra kostnader för implementeringen.
Strategisk it-planering som t ex digitala lösningar såsom
”Nattro”.
Fortsätta arbetet med framtida rekryteringsbehov tillsammans
med HR-avdelningen (Human Resources) och övriga förvaltningar.
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• 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.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

11,1
66,8
18,9
96,8

11,9
67,2
17,7
96,9

11,9
67,2
17,7
96,9

Kostnader (-)
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Kapitalkostnader
S:a kostnader

-224,3
-27,8
-77,1
-0,7
-329,8

-236,2
-28,5
-75,0
-0,7
-340,4

-235,8
-28,8
-77,4
-0,7
-342,8

Utfall
Budgetram
Avvikelse

-233,0		
-236,1
3,0

-243,6

-245,9				

Intäkter (+)				
Avgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

Investeringar
Mnkr
SOCIALNÄMNDEN
Wifi Solbo, Beateberg, Össby
Digitala lösningar t ex “Nattro”,
Robot försörjn.stöd
Skrivare/kopiatorer
(val köp istället för leasing)
Takliftar, sängar, madrasser osv
Ombyggnad säbolägenheter
p.g.a storleksnorm
Nytt verksamhetssystem
(prisuppgift saknas)
TOTALT:

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

0,3

0,0

0,0

0,3

0,5

0,5

0,3
0,3

0,0
0,2

0,0
0,2

0,4

0,5

0,0

0,0
1,6

1,0
2,2

0,5
1,2

Plan
2021

0,0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Karlsson
Förvaltningschef: Nicklas Faritzon

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, annan pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola (årskurs
1-9), gymnasiesärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, resurscentrum, kulturskola, bibliotek, kommunens gemensamma måltids- och
städenhet samt skolskjutsar
Översiktlig verksamhetsplan för 2018 och kortfattad plan för
2019-2021
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 i uppdrag att utveckla kulturverksamheten inom
bibliotek och kulturskola, utveckla måltid- och städverksamheten, samt fritidsgården. Uppdragen ska kopplas samman
med kommunens vision 2030.”Det livslånga lärandet – 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 kommunens värdegrund ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet.
Den övergripande målsättningen för barn- och utbildningsförvaltningen under åren 2018-2021 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 vision och mål och 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.
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Medarbetarnas kompetensutveckling ska förbättra samtliga
verksamheters resultat och vara en grund för kommande
verksamhetsutveckling, måluppfyllelse och god ekonomisk
hushållning. Genom detta arbetssätt skapas en kultur för
ständiga verksamhetsförbättringar utifrån ett systematisk
kvalitetsarbete.

Ett led i detta arbete är det utvecklingsprojekt som förvaltningen påbörjade hösten 2015 tillsammans med Tomas
Kroksmark, professor i pedagogik. Syftet har varit och är fortsättningsvis att utveckla en utbildning på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet för att öka elevernas måluppfyllelse.
Utvecklingsprojektet kommer att fortsätta under nästa läsår
med fokus på skolnära forskning.
En annan viktig del i det strategiska arbetet de närmaste åren
är att säkerställa att personalen har tillgång till och använder
digitala verktyg för undervisning och administration. Detta
är en för-utsättning för att den genomförda ”en till en”satsningen i grundskolan ska få avsedd effekt på elevernas
måluppfyllelse.
Strömstads kommun är en tillväxtkommun med inflyttning av
många nya familjer och höga födelsetal. Detta sammantaget
medför ett ökat behov av kommunala tjänster och service.
För barn- och utbildningsförvaltningen innebär det ett ökat
krav på strategisk planering gällande
• Utveckling av förskole-, skolverksamheten samt
fritidsverksamheten
• Utveckling av särskilt stöd inom förskola, grundskola
och gymnasium
• Undervisning i svenska som andraspråk (SVA), modersmål,
förberedelseklass för nyanlända, studiehandledning och
svenska för invandrar (SFI)
• Framtidens tillagningskök
• Utveckling av kulturverksamhet inom bibliotek och
kulturskola
• Förskole- och skollokaler
• Rekrytering av personal

Förskola
Strömstads kommun bedriver förskoleverksamhet för åldrarna 1 till 5 år. Förskolan är en egen skolform och styrs utifrån
skollag och läroplan. Förskolan ska stimulera barns utveckling
och lärande, men också erbjuda barnen en trygg och säker
omsorg.
Verksamheten under år 2018
De senaste årens utbyggnad av förskoleverksamheten har
lett till att kommunen idag kan erbjuda förskoleplats inom
lagstadgad tid. Ett fortsatt högt födelsetal och inflyttning gör
dock att kommunen även fortsättningsvis behöver bygga ut
verksamheten.
Förskolans kvalitetsarbete kommer under 2018 att vara
inriktat på tidig matematisk inlärning och knyta an till den förvaltningsövergripande utvecklingssatsningen med professor
Tomas Kroksmark. En del av kompetensutvecklingen kommer
att ske i samverkan med förskoleteamet.
Behörighetskrav/lärarlegitimation är en förutsättning för
utveckling och lärande i förskolan.
Utvecklingsområden:
• Matematisk inlärning
• Rekrytering av förskollärare och vikarier
• Fortsatt utbyggnad av förskolan (Skee och Ånneröd)
Förväntat resultat:
• Ökade kunskapsresultat gällande matematiken i
grundskolan
• Fler förskollärare i verksamheten

Plan för åren 2019-2021
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.
Fritidshem
Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen,
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 2018
Utvecklingsarbetet under 2018 kommer att handla om att
omsätta läroplanens nya syfte och centrala innehåll för fritidshemmet i verksamheten. Fritidshemmets lärare kommer att
planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån
läroplanens syfte och centrala innehåll:
• Språk och kommunikation
• Skapande och estetiska uttrycksformer
• Natur och samhälle
• Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Elevantalet i fritidshemmen har ökat markant läsåret
2017/2018. 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.
Uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet visar att
fritidshemmet behöver utveckla användningen av digitala
lärverktyg. Detta kräver utöver teknisk utrustning också riktad
kompetensutveckling inom IKT. Uppföljningen visar också att
fritidsverksamheten behöver utveckla det särskilda stödet så
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att stödet omfattar hela elevens skoldag.
En annan 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
genomföra kompetensutveckling, och systematiskt
planera, genomföra och utvärdera undervisningen
• Förvaltningsgemensam rekryteringsstrategi
• Kompetensutveckling inom digitala verktyg och IKT
• Skapa tekniska förutsättningar i form av utrustning för
digitala verktyg och IKT i undervisningen
• Strategisk planering gällande personalplanering och
lokalanvändning utifrån det ökade elevantalet
• Utveckling av det särskilda stödet

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.

Förväntat resultat:
• att fritidshemmen kan hantera och rymma det ökade
elevantalet
• att lärarna i fritidshemmen har tillgång till digital
utrustning
• att lärarna i fritidshemmen har relevant kompetensens i
förhållande till digitala lärverktyg och IKT
• att det särskilda stödet i fritidshemmet hanteras enligt
bestämmelserna i förordningen utifrån gemensamma
riktlinjer och former
Plan för åren 2019-2021
Antalet barn som har fritidsplats 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 behörig personal till fridshemmen. Idag är det svårt att
rekrytera personal och detta kräver, på samma sätt som inom
förskolan, en strategisk rekryteringsplan. Det är också viktigt
att personalen i fritidshemmen får kompetensutveckling som
utgår från fritidshemmens uppdrag och behov.

Närkontakt med naturen i grundsärskolan. Foto: Maria Kvarnbäck

Verksamheten under år 2018
Från och med 1 juli 2016 gäller nya skrivningar i läroplanen
(LGR 11) om förskoleklassens pedagogiska uppdrag. Syftet
med det förändrade uppdraget är framför allt att öka likvärdigheten i utbildningen och härigenom stödja elevers utveckling och lärande. Förändringen har också till syfte att stärka
övergången mellan förskoleklass och skola så att förskoleklassen blir en länk mellan förskola och skola.
Utvecklingsarbetet under 2018 kommer därför att handla om
att omsätta det nya pedagogiska uppdraget i praktiken.
Uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet visar
att det finns behov av kompetensutveckling för personal
i undervisningsmetoder för språk och matematik. Utöver
detta visar uppföljningen att det också finns ett stort behov
av kompetensutveckling när det gäller digitala lärverktyg i
under-visningen.
Allt fler elever har ett annat modersmål än svenska, vilket
ställer krav på språkutvecklande undervisning för att stärka
både språket och lärandet hos eleverna.
Ett fortsatt ökat elevantal i förskoleklass inför läsåret
2017/2018 leder till större elevgrupper i förskoleklass vilket
innebär ökat behov av lokaler.
Förskollärarna behöver ha förutsättningar inom sina uppdrag
att genomföra kompetensutvecklingen och systematiskt
planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Samtidigt
finns en brist på behöriga förskollärare och det blir allt svårare att rekrytera behöriga förskollärare till förskoleklasserna.
Utvecklingsinsatser
• Kompetensutveckling inom språk, matematik, digitala
lärverktyg och IKT
• Verksamhetsutveckling utifrån läroplanen via förskolans
nätverk
• Utveckling av modersmålsstöd
• Strategisk rekryteringplan
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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
kartläggningar enligt styrdokumenten
Plan för åren 2019-2021
Fortsatt arbete för att omsätta förskoleklassens förstärkta
pedagogiska uppdrag i praktisk verksamhet. 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. 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 2018
Under kommande år kommer grundskolans rektorer, förstelärare och pedagogiska personal att fortsätta det systematiska
kvalitetsarbetet utifrån de krav och mål som finns i skollag
och läroplan.
Ett tydligt uttalat mål med utvecklingsarbetet och den
löpande utbildningsverksamheten 2018 är att öka elevernas
måluppfyllelse utifrån uppdraget att alla ska lyckas i skolan.
Uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet visar att
grundskolans samtliga årskurser behöver utveckla metoder

och arbetssätt kopplade till framför allt språk, matematik och
IKT. Analysen visar att grundskolans undervisning behöver
genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt. 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.
De stora barnkullarna som idag finns inom förskolan kommer
de närmaste åren att börja i grundskolan. Detta tillsammans
med en stor inflyttning ställer stora krav på våra skollokaler.
Modersmålsundervisning bedrivs idag på 9 olika språk fördelat på 37 grupper och studiehandledning ges på 12 språk.
I och med det stora antalet nyanlända barn och ungdomar
ökade också behovet av studiehandledning på modersmål.
Utvecklingsinsatser:
• Kompetensutveckling inom områdena IKT, särskilt stöd,		
värdegrundsarbete, språk och matematik genom kollegialt
lärande mellan skolenheterna
• Deltagande i Skolverkets utbildningssatsning Läslyftet
• Utveckla och förstärka elevhälsans hälsofrämjande och 		
förebyggande arbete
• Omsätta förstelärarnas forskningsresultat i undervisningsverksamheten
• Fortsatt strategisk lokalplanering utifrån den demografiska
statistiken
• Förstärkt modersmålsundervisning och studiehandledning
Förväntat resultat:
• Ökade kunskapsresultat i grundskolan
• Samtliga elevhälsateam inom grundskolan arbetar
hälsofrämjande och förbyggande
• En lokalutvecklingsplan för Strömstiernaskolan
• Att samtliga elever som har rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning kan erbjudas detta

Plan för åren 2019-2021

Gymnasieskolan

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.

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

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 2018
Utifrån ett ökat elevantal inom inriktning träningsskola krävs
personellt stöd och fler anpassade lokaler. Det finns därför
ett behov av att starta grundsärskoleverksamhet för elever i
årskurs 1-3.
Plan för åren 2019-2021
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.
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Verksamheten under år 2018
Klart uttalade mål är att fler elever ska få godkända betyg i
samtliga ämnen, att fler elever ska avsluta sina gymnasiestudier på tre år och att samtliga elever ska utvecklas så långt
som möjligt i sin kunskapsutveckling. Ett led i detta arbete
är bland annat att gymnasiet deltar i förvaltningens utvecklingssatsning för en utbildning på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.
Under kommande läsår kommer utvecklingsarbetet att vara
inriktat på framförallt ökad ämnesintegration. Inför läsåret
2016/2017 omorganiserades programlagen och består nu av
fyra programgrupper med en programledare som ansvarar för respektive grupp. Syftet med förändringen var att
stimulera samarbete mellan lärare så att kursövergripande
undervisning i mycket högre grad skulle kunna genomsyra
verksamheten och därigenom höja elevernas motivation
och måluppfyllelse. För att ytterligare höja måluppfyllelsen
kommer vi att fortsätta med arbetet i ”ämnesstugor” där
samtliga elever vid skoldagens början erbjuds stöd i framförallt matematik, engelska, svenska och övriga språk.
Som ett led i att eleverna i än större utsträckning tar ansvar
för att driva sin egen lärprocess och känna sig delaktiga i
planering av sina studier kommer varje elev att ha en planeringskalender. Under veckomötet med mentor kommer
eleverna med stöd av kalendern att utvärdera innevarande
vecka och planera kommande. Vidare har vi skapat möjlighet

för samtliga elever att under håltimmar gå till studiesalen,
rummet ovanför biblioteket, och arbeta med det eleven behöver. Salen kommer alltid att vara bemannad med en lärare.
På det här sättet har vi skapat en verksamhetstid som är mer
än den garanterade undervisningstiden. Vi kallar håltimmar
för studietimmar.
Utvecklingsområden:
• utveckla det pedagogiska arbetet utifrån kollegialt lärande
och digital kompetens
• öka elevdemokratin och delaktigheten genom ännu tätare
samarbete mellan skolledning och elevrådets styrelse
• utveckla GLU (gymnasial lärlingsutbildning) för att öka 		
attraktionskraften på yrkesprogrammen samt möjliggöra
ett bredare programutbud så fler elever väljer att
genomföra sin yrkesutbildning i Strömstad
• höja medvetenheten och aktiviteten för elever med höga
ambitioner och tydligt förbereda för högre studier
• fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet
• arbeta vidare med en trygg skola i samarbete med polis
och andra myndigheter för tydlig gränsdragning och
nolltolerans mot droger och kränkningar
Förväntat resultat:
• Öka elevernas kunskapsresultat och öka andelen elever 		
som erhåller gymnasieexamen inom tre år

Plan för åren 2019-2021
Under innevarande år har stora insatser gjorts för att höja
Strömstad Gymnasiums attraktivitet. Skolan har i dagsläget 431 elever. Det är ett arbete som behöver fortsätta de
närmaste åren. Grundskolan utgör rekryteringsbasen för
gymnasiet och är därför av stor betydelse när det gäller att
fånga upp elevernas behov och intressen. 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. I utvecklingsarbetet ingår att undersöka möjligheten att förlägga
vissa kursmoment på distans i realtid i syfte att attrahera
ungdomar i kranskommunerna och genom detta skapa vissa
dagar/perioder med minskad transporttid som istället kan
läggas på studier.
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 stimulera vuxna i deras lärande. Vuxna ska ges möjlighet att 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 2018
Fortsatt utveckling av vuxenutbildningen och Strömstad
Lärcentrum kommer att ske under 2018, bland annat genom
samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
En tydligare marknadsföring av vuxenutbildningens samtliga
utbildningar kommer att påbörjas under sen höst 2017.
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Inom yrkesvux erbjuder vuxenutbildningen vård- och omsorgsutbildning. Regional certifiering för vård- och omsorgscollege är klar och arbetet med lokal certifiering påbörjas
hösten 2017. Yrkesutbildningar i kombination med SFI och
svenska som andraspråk kommer att fortsätta att byggas ut
ytterligare i den mån statliga bidrag tillhandahålls. Orienteringskurser i yrkessvenska ges för dessa elever.
Inför hösten 2017 erbjuder vi lärlingsutbildningar för vuxna
elever, de utbildningar som påbörjas är barn och fritid, bygg
och el.
Under 2018 erbjuder den kommunala vuxenutbildningen
SFI -kurser inom studieväg 1, 2 och 3 dag och kväll samt
grundläggande vuxenutbildning och gymnasiekurser. Särvux
erbjuder såväl kurser på grundläggande som gymnasial nivå.
Ett arbete för att nå och motivera elever inom särvux att söka
utbildningar pågår.
Vuxenutbildningen och framför allt svenska för invandrare kommer att arbeta språkutvecklande för att snabba på
elevernas språkliga kunskaper i svenska och därigenom öka
genomströmningen.
På universitets- och högskolenivå fungerar Strömstad som
distansort för Karlstads Universitet gällande grundlärarprogrammet via lärcentrum.
Plan för åren 2019-2021
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
fler individer får uppehållstillstånd. Detta ställer krav på vår
verksamhet, att den är flexibel både beträffande organisation, val av arbetssätt och arbetsformer. En flexibel vuxenutbildning som kan genomföra utbildningar som är behovsanpassade och att språkutbildningen inom SFI och svenska

som andraspråk kan kombineras med yrkesutbildning, andra
studier, praktik eller arbete. De som har akademisk examen
behöver få möjlighet att studera i hög studietakt och få god
vägledning för att ges möjlighet att så snabbt som möjligt
nå ut i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning kommer att
vara en viktig och central funktion i detta arbete. Utbildning
inom särvux behöver också breddas för att svara mot kraven i
styr-dokumenten.
Allt detta kräver bland annat politiska diskussioner om innehåll och omfattning samt samarbete med arbetslivsenhet,
arbetsförmedling, det lokala näringslivet och regionen.
Resurscentrum
Resurscentrum är barn- och utbildningsförvaltningens samlade elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande
och hälsofrämjande; elevhälsan har också ett särskilt ansvar
för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga
uppväxtvillkor. Dessutom arbetar elevhälsan med åtgärdande
insatser på olika nivåer inom skolan. Resurscentrum ansvarar
också för fritidsgården, kuratorsuppdrag i ungdomsmottagningen samt öppna förskolan inom familjecentralen.

Verksamheten under år 2018
Utöver ordinarie verksamhet, kommer hela resurscentrum
att arbeta med ett gemensamt förhållningssätt, genom boken
”Problemskapande beteende i skolan” av Bo Hejlskov Elvén
och sprida detta inom hela organisationen för att bl.a. skapa
likvärdighet.
Elevhälsan arbetar fortlöpande med förbättringar för utveckling av resurscentrum. Det innebär bla större tillgänglighet för
basorganisationen och transparens inom hela organisationen. Vi
bevakar att elevhälsan och resurscentrums övriga verksamheter
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
Utifrån beslut i barn- och utbildningsnämnden kommer berörda
att arbeta med förbättringar, förändringar och större tillgänglighet av fritidsgården.
Plan för åren 2019-2021
Att behålla och utveckla samarbetet med kringaktörer. (Bla med
Socialtjänst, BUP, Habilitering, primärvård, BVC, BMM, Ungdomsmottagning, Vuxenpsyk, missbruk vuxen)
Vi kommer att arbeta utifrån skolinspektionens beslut (2017)
samt granskningen av elevhälsan utförd av Ernst & Young AB
(2017)
Kulturskolan
Kulturskolans verksamhet omfattar den frivilliga undervisningen
i musik, dans, drama och film. Kulturskolan genomför också ordinarie musikundervisning i grundskola, grundsärskola och gymnasium. Under 2018 kommer Kulturskolan också att genomföra
undervisning i ny verksamhet med stöd från statens Kulturråd.
Verksamheten under år 2018
Under 2018 fortsätter kulturskolan att utveckla kursverksamheterna i konstformerna: musik, dans, drama och media. Ett
utvecklingsarbete kommer att starta under våren 2018 med
fokus på hur man når fler med kulturskolans verksamhet, samt
utveckling av ny kursverksamhet och inkluderingen av funktionsnedsatta.

36

Utöver detta kommer kulturskolan att fortsätta arbetet med att
basera undervisningen i ämnet musik i skolan på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet.
Plan för åren 2019-2021
De närmaste åren behöver Kulturskolan fortsätta det påbörjade
utvecklingsarbetet gällande kursverksamheternas innehåll och
former för inkludering av fler. Kulturskolan ska fortsätta samarbetet med skolan och övriga kulturaktörer i kommunen som
ett led i att utveckla kommunens kulturliv i linje med Strömstad
kommuns vision för 2030.
Biblioteket
Folkbiblioteket är en kunskaps- och informationsbank för
invånarna i kommunen som erbjuder media i olika former. I ansvaret ingår även skolbiblioteken på Strömstad Gymnasium och
Strömstiernaskolan. Folk- och skolbibliotek har olika uppdrag.
Skolbiblioteken ska skapa goda förutsättningar för det livslånga
lärandet och folkbiblioteket ska främja personlig utveckling och
bildning på fritiden.

Verksamheten under år 2018
Biblioteken fortsätter 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, lättlästa böcker, ljudböcker och e-böcker. Tillsammans med kommunens rektorer arbetar biblioteken för att
säkerställa skolbiblioteksverksamheten på samtliga skolor.
Biblioteken i Strömstad och Tanum kommer att genomföra gemensamma utbildningsdagar för personalen och arbeta för ett
utbyte av personal för att förstärka båda enheterna.
Plan för åren 2019-2021
För att ge ytterligare service till medborgarna planeras självbetjäningsautomater och införande av Meröppet. Genom dessa
åtgärder får medborgarna tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider.

Kommunerna är enligt lag skyldiga att tillhandahålla skolbibliotek. En kostnadseffektiv lösning är att inrätta en skolbibliotekscentral. I samband med detta anställs en skolbibliotekarie och
litteraturpedagog som tillsammans med bibliotekspersonalen
blir en pedagogisk resurs för kommunens skolor. Vi kommer
också att gå över till att bli ett LIBRIS-bibliotek.

Måltider och Städ
Måltider

Städ

Den kommunala måltidsenheten driver samtliga verksamhetskök inom Strömstads kommun, undantaget köken i LSS-omsorgens gruppbostäder och Össbygården i Näsinge.

Städenheten städar ca 39 500 m² inom barn- och utbildningsförvaltningen. Städning genomförs även till viss del inom
socialförvaltningens verksamheter, Stadshuset, Fjällskivlingen
samt räddningstjänstens lokaler, totalt ca 46 000 m².

Uppdraget är att ansvara för måltidsförsörjningen till förskolor,
skolor, särskilda boenden samt matdistribution.
Tre tillagningskök utgör basen i organisationen: Beatebergsgårdens kök, Strömstiernaskolans kök och Sjukhusköket. I
tillagningsköken lagas den mat som äts på respektive enhet
samt huvudkomponenten till måltider som distribueras och äts
i övrig verksamhet. Koster och Rossö förskola/skola är också
tillagningskök av geografiska skäl.
Utvecklingsområden
• utveckla två-rättssystem inom skola och äldreomsorg
• implementera kostdataprogram som stöd i verksamheten
• måltidsplanering inom förskola, skola och äldreomsorg
Förväntat resultat
• att med fler val kunna uppleva att man kan påverka
måltiden
• att med en ökning av antal portioner ändå kunna producera
vällagade måltider i måltidsenhetens kök
• att tillsammans med matgästen planera måltiden och
måltidsmiljön
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Verksamheterna under år 2018
Under 2016 fick måltid- och städorganisationen ny ledningsstruktur med ett mellanchefsled som sorterar under en
verksamhetschef för måltid- och städenheten. Förändringen
förväntas ge möjlighet till en effektivare personalplanering och
utrymme för verksamhetsutveckling. Parallellt med detta kommer måltidsorganisationen fortsatt att arbeta med att omsätta
den antagna kostpolicyn i verksamheten.
Under våren 2017 har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Strömstadslokaler utrett den framtida organisationen gällande tillagningskök.
Det växande elevantalet inom förskola, fritidshem och skola
innebär att antalet tillagade portioner ökar. Detta innebär för
måltidsverksamhet behov av personalförstärkningar inom såväl
tillagningskök som mottagningskök.
Plan för åren 2019-2021
Målsättningen är att både valmöjligheter och utbud ska ökas
såväl för barn och ungdomar som för äldre. Ambitionen är att
ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel skall
användas i större grad. Kraven på den kommungemensamma
måltidsenheten är, att fortsatt finna samordningsvinster när
det gäller personal, inköp och transporter.

Resultatbudget
Bokslut
Budget
Budget
Mnkr
2016
2017
2018
			
Intäkter (+)				
Avgifter
12,3
12,6
13,2
Bidrag
22,4
14,7
22,5
Övriga intäkter
15,7
14,4
16,0
Summa intäkter
50,5
41,6
51,7
				
Kostnader (-)
Personalkostnader
-259,1
-264,8
-276,0
Hyreskostnader
-42,3
-43,7
-45,1
Övriga driftkostnader
-59,2
-56,9
-60,0
Kapitalkostnader
-3,7
-4,3
-4,8
S:a kostnader
-364,4
-369,7
-385,9
				
Utfall
-313,9
-328,1
-334,2
Budgetram
-316,8
-328,1
-334,2				
Avvikelse
2,9
0,0
0,0

Investeringar
Mnkr

Budget
2018

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Investeringar i skolornas utemiljö
1,00
Investeringar i kök- och
städverksamheten
0,40
Möbler och övriga inventarier,
för- och grundskola
1,70
Inventarier vuxenutbildningen		
Inventarier gymnasiet
0,34
Skrivare/kopiatorer/IT
0,46
Kulturskola
0,10
Giftfria förskolor
0,35
TOTALT:
4,50

Plan
2019

Plan
2020

0,75

0,70

0,40

0,40

2,10
0,05
0,30
0,23
0,17
0,35
4,50

1,00
0,05
0,30
0,25
0,15
3,00

Plan
2021

0,00

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 2018 och kortfattad plan
för 2019-2021
Miljö- och byggnämnd, förvaltning

I verksamheten ingår Miljö- och byggnämnd samt
förvaltningsledning inklusive nämndadministration.
Verksamheten är styr- och stödfunktion för avdelningarna,
främst inom utveckling, ekonomi, arbetsmiljö, statistik och
policyfrågor. Den administrativa funktionen handlägger
ärenden till miljö- och byggnämnden. Ett brett deltagande i
samhällsutvecklingen sker i möten med andra myndigheter,
allmänhet, exploatörer och verksamhetsutövare.
I verksamheten ingår även den administrativa avdelningen
som är en central och viktig stödfunktion som håller ihop
verksamheten. Avdelningen levererar administrativa
tjänster till övriga avdelningar utifrån behov och ansvarar
för förvaltningsgemensamma ekonomi- och administrativa
processer. Till exempel vilar hela ansvaret för administration
kring nämndens sammanträden på avdelningen.
En långsiktig målsättning för den myndighetsutövande
delen är att bibehålla nuvarande verksamhet samt utöka
servicenivån utan kostnadsökning.
Miljö- och byggnämnden strävar efter att vara ledande inom
miljö- och samhällsbyggnadsområdet och prioritera lagstyrd
tillsyn.
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Verksamheten under år 2018

Fortsatt fokus på personal och kompetensutveckling samt att
utveckla och effektivisera administrativa rutiner och system.
Vi kommer att (tillsammans med kommunikationsavdelningen
och tekniska förvaltningen) arbeta med att utveckla och
förbättra vår service till våra kunder och medborgare.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att säkerställa tillräcklig
tillgång på kompetent personalstyrka och att se till att
personalen trivs på sin arbetsplats.
Arbetet med att utveckla vårt nya IT-stöd jämte införande
av e-arkiv fortsätter i syfte att säkerställa effektiva och
ändamålsenliga processer.
Förvaltningen har i uppdrag att ”arbeta med
förutsättningarna” för att flytta de delar av förvaltningen
som idag finns i Stadshuset till Mekanikern. Det finns
tjänstemannabeslut att genomföra föreslagen rockad
vilket betyder att miljö- och byggförvaltningen med stor
sannolikhet kommer att flytta verksamheten till Mekanikern
1. Arbete pågår och förväntas så även under 2018. Tidplanen
är inte bestämd.
Plan för åren 2019-2021

Eftersom 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 följer förvaltningen utvecklingen noga.

Vi ska utveckla verksamheten så att fortsatt service till våra
kunder och medborgare förbättras. Detta genom att utveckla
ändamålsenliga processer en bra arbetsplats med kompetent
personalstyrka.
Verkställa eventuell flytt samt skapa goda arbetsplatser.
Fortsatt fokus på utvecklad och effektiv service.
Plan- och byggavdelningen

Avdelningen ansvarar för all detaljplanering (utom översiktlig
planering) inom kommunen, såsom nya planer för bostads-,
industri- och serviceområden, och för de planer som redan
finns i olika områden. Avdelningen hanterar tillsyn och
prövning enligt plan- och bygglagen med fokus på bygglov,
bygganmälan och förhandsbesked. Utöver plan- och bygg
hanterar avdelningen även kommunens kartverk, utför
utstakningar av hus och samverkar med Lantmäteriet vid
fastighetsbildningar samt sköter kommunens GIS-system
(geografiskt informationssystem). Verksamheten innefattar
höga krav på information och aktiv rådgivning till enskilda
medborgare och till andra samhällsaktörer. Servicebehovet
ökar.
Verksamheten bedrivs utifrån de avdelningsspecifika
verksamhetsplaner som årligen upprättas med stöd av
antagen budget. Att bidra till ett ökat bostadsbyggande är
prioriterat.

Verksamheten under år 2018

Planera för ökad byggnation.

Nedan följer några exempel på prioriterade aktiviteter

Kommunövergripande struktur (Start-PM) för effektiviserat
arbetssätt.

• Byggrätter för 200 nya boendeenheter ska tillskapas
under 2018.
• Fortsatt arbete med att utveckla samverkan genom
”Byggsamverkan väst”. En samarbetsform mellan
kommunerna i Västsverige där syftet är att dela med sig
av frågor och goda exempel för att effektivisera och likställa
verksamheten.
• Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd
för handel, besöksnäring och kommuninvånare.
• Ökad kundservice.
• God planberedskap.
• Prioriterar användningen av planresurser utifrån
fullmäktiges riktlinjer för bostadsförsörjning 2016 - 2030.
Tillgängliga planresurser ska i fallande ordning användas till:
1. Stöd till utvecklingsenheten för slutförande av FÖP
Centrum-Skee.
2. Detaljplaner för bostäder på kommunal mark.
3. Planläggning för barnomsorg, skolor och äldreomsorg,
samt teknisk försörjning (VA).

Minst ett planlagt område för ”äldreboende” i ”planreserv”.
Minst två planlagda områden för skola i reserv.
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.

Plan för åren 2019-2021

Verksamheten under år 2018

Förutsatt att samtliga vakanser är tillsatta och avdelningen når
upp till rätt kompetensnivå är målet att klara lagstadgade krav
med samtidig hög servicenivå. Vi ska sträva efter att vara ledande inom samhällsbyggnadsområdet.

Nedan följer några exempel på prioriterade aktiviteter:

Målsättning
Implementerat IT-stöd, (verksamhetsstöd Miljö- och bygg) samt
e-arkiv.

Under slutet av 2017 eller i början av 2018 kommer en ny
hälsoskyddsinspektör och en ny kommunekolog att rekryteras.
Detta innebär en stor osäkerhet i planeringen, då det är svårt att
veta vilka resurser som finns tillgänglig och när i tiden.

Ansvaret innefattar också en försvarlig andel rådgivning och
information.

Pågående planarbete som löper planenligt slutförs.

5. Annat planarbete för bostäder och besöksnäring.

Naturvård
• Påbörja arbetet med att ta fram en ny naturvårdsplan.
• Se över möjligheterna och behov att öka andelen mark 		
med områdesskydd.

Det innebär prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och en mängd annan speciallagstiftning inklusive alkoholoch tobakslagstiftning. Avdelningen deltar i arbetet med översikt- och detaljplanering och handlägger yttranden i samband
med prövning av planer och bygglov.

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.

4. Planarbete som är en förutsättning för ovanstående.
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Minst två planlagda kommunala områden för bostäder före
2019.

Hälsoskydd:
• Ny lagstiftning om e-cigaretter som medför en utökning av
antal verksamheter, ärenden och handläggning.
• Fortsatt arbete med rökfria miljöer.

Miljöskydd:
• Påbörjar arbetet med att förelägga ägare av fastigheter där
avloppet är bristfälligt.
• Ökad tillsyn på verksamheter som hanterar kemikalier.
• Delta i planarbete som förväntas öka.
Canning - planering pågår, här stadsarkitekt Unni Liljegren tillsammans med bland
andra representant från Riksbyggen: Foto: Jimmy Magnusson

Plan för åren 2019-2021
Arbetet med att uppdatera Naturvårdsplanen fortsätter
Det kommer troligen att finnas ett behov av att öka resurserna
inom alkoholhandläggning.
Fortsatt arbete med förelägganden så att bristfälliga avlopp
åtgärdas.
Om kommunen ska ta fram nya skyddade områden i enlighet
med övergripande miljömål och bevara redan beslutade områden krävs att medel avsätts för skötsel.
Räddningstjänst
Kommunens räddningstjänst arbetar med räddningstjänst
och förebyggande brandskydd och har ett lokalt tillsynsansvar
samt ger mål och anvisningar för räddningstjänstens skadeavhjälpande och skadeförebyggande verksamhet samt för
sotningsverksamheten. Vi samverkar med räddningstjänsten
i Sotenäs och Tanum och har avtal om gemensam räddningschef/insatsledare i beredskap.
Verksamheten under år 2018
Verksamheten bedrivs utifrån den verksamhetsplan som
upprättas med stöd av antagen budget. Rekryteringsproblem
deltidsbrandmän kvarstår.
Viktigaste frågan/utmaningen under året blir att rekrytera,
utbilda samt behålla nödvändig personal. Vi strävar efter att
vara en säkrare kommun i en föränderlig tid. Brandskyddsutbildning av kommunens egen personal är prioriterat.

40

Avsätta resurs till stör för upprätthållande av säkerhetssamordnarens arbetsuppgifter tills tjänsten/funktionen åter är
tillsatt.
Påbörja arbetet med införande av insatsstyrka på dagtid (personalberoende).
Det föreligger fortsatt ett stort behov av att ta fram ett nytt
övningsområde för räddningstjänsten.
Plan för åren 2019-2021
Utökad servicenivå med bibehållen budgetram, säkrare kommun i en föränderlig tid.
Kompetensutveckling
Implementerat IT-stöd samt e-arkiv.

Resultatbudget
Bokslut
Budget
Budget
Mnkr
2016
2017
2018
			
Intäkter (+)				
Avgifter
12,7
14,4
14,9
Bidrag
0,8
0,9
0,9
Övriga intäkter
1,5
0,1
0,1
Summa intäkter
15,0
15,4
15,9
				
Kostnader (-)
Personalkostnader
-31,1
-34,3
-35,6
Hyreskostnader
-2,3
-2,3
-2,4
Övriga driftkostnader
-5,0
-5,0
-5,2
Kapitalkostnader
-2,3
-2,5
-2,6
S:a kostnader
-40,7
-44,2
-45,8
				
Utfall
-25,7
Budgetram
-27,7
-28,8
-29,9
Avvikelse
2,0

Investeringar
Mnkr

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Service/Materielfordon 6075
1,5
Skärsläckare 6060
1,8
4-hjuling enhet
0,4
Brand/räddning, Sydkoster 6460
1,8
Re-investering, EU-mopeder
0,1			
Ledningsenhet 6080		
0,9
Brand/Räddningsenhet 6210		
4,6
Brandtankenhet 6040			
4,6
Bogserbar motorspruta			
0,3
Totalstation samt GNSS-mottagare
0,4
TOTALT:
5,9
5,5
4,9

Plan
2021

0,1

0,1

TEKNISKA NÄMNDEN, Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Åsa Torstensson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Inom skattefinansierad verksamhet ansvarar nämnden för skogs- och jordbruksfastigheter, arrenden, upplåtelse av kommunal mark, exploateringsverksamhet,
gator, vägar, parkeringsplatser, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, parker, lekplatser, badplatser och fritidsanläggning, flygplansverksamhet, offentlig belysning,
linfärjerederier, hamnverksamhet för färjetrafik, småbåtshamnar, gästhamnar med mera.
Översiktlig verksamhetsplan för 2018 och kortfattad plan för
2019-2021
Teknisk nämnd och förvaltning
Tekniska nämndens stab samordnar verksamheterna inom förvaltningen och ger stöd och service till avdelningarna avseende
ekonomi, utveckling, uppföljning, analyser och policyfrågor o.s.v.
Staben utför uppdragen till såväl skattefinansierad som taxefinansierad verksamhet.
Verksamheten under år 2018
Förvaltningen fortsätter arbetet med personalen för att stärka
upp en god arbetsmiljö som även innebär att stärka upp samarbetet mellan avdelningarna, samt att se till kompetensförsörjningen bibehålls samt utvecklas.
Ett första steg i lokalfrågan som även innebär samordning av verksamheterna har skett under året, när förvaltningens verksamhet
på fjällskivlingen har flyttat in till nya lokaler på prästängen.
Under 2018 kommer arbetet med att starta för att anpassa, bygga
om lokalerna så de anpassas till de verksamheterna som idag
inryms på TP, innefattar förrådets verksamhet.
Detta arbete kommer att hållas av Strömstads lokaler.
En översyn av administrationen att göras för att så effektivt som
möjligt tillgodose verksamheternas och medborgarnas behov.
Innefattar även delaktighet i nya kundcentret i stadshuset.
Plan för åren 2018-2020
Fortsättningsvis tillämpa nödvändiga förändringar och ge staben
rätt förutsättningar för en fungerande vardag.
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Gator, vägar, parkeringsplatser samt Näsinge flygplats

Plan för åren 2019-2021

Verksamheten verkar för en bra infrastruktur med bra teknisk
försörjning som underlättar och förbättrar kommunikationerna
inom samt till och från kommunen. Ansvar för parkeringsverksamheten som omfattar parkeringsövervakning i centrum, parkeringsbussen, underhåll av parkeringsplatser och parkeringsautomater,
gatubelysning, löpande underhåll på gator och vägar, snöröjning
och linfärjor vilket utgör beskrivning av de större verksamhetsområden som ingår i verksamheten.

Arbetet med centrumplanen fortsätter och samordning sker med
bl.a. Miljö- och byggförvaltningen utifrån bl.a. utformningar kring
arkitektur. Energieffektiviseringar på vår belysning.

Verksamheten under år 2018

Verksamheten under år 2018

Utbyte av parkeringsautomater som är uppdaterade för de önskemål och krav som ställs för de betalningsrutiner som skall tillämpas. Arbetet med centrumplan pågår och planeras att starta upp
under året vilket innebär bl.a. tryggare cykelstråk genom centrum.
Större trafikleder kräver underhållsbeläggning, bl.a. Prästängsvägen och norra delen av Ringvägen.
Större underhållsarbete på linfärjorna genomförs vart 4-6 år.
Detta medför att Kosterfärjan kommer att lyftas upp till varv och
iordningsställas under vinter/våren 2018.
Trygghetsvandringar i skolmiljöer i samarbete med Trafikverket
(statsbidrag) och projekt med Västra Götalandsregionen.
Parkeringsöversyn kommer att ske under 2018 för att kunna
planera för framtiden. Bland annat en del i Bostadsförsörjningsplanen. Detta kan innebära taxeförändringar kommande år.

Allmän platsmark
Drift, underhåll och skötsel av parker, lekplatser, grönytor,
planteringar osv. Verksamheten bedrivs via upphandlad
entreprenad i samverkan med Strömstadbyggen AB.
Underhåll av parker och grönområden pågår enligt underhållsplan
som även innebär attraktiva miljöer och besöksmål. Utveckla
förutsättningar för ett levande torg som ett led i centrumplanen.
Plan för åren 2019-2021
Fortsatt utveckling med anpassning till planeringen för
Centrumplanen.
Sidoordnad verksamhet
Kostnader som fördelas till interna brukare av tjänsterna som
avser GS-personal och gemensam använda och ersättning sker så
tjänsterna finansieras med interna medel.
Bilpoolen för leasade fordon administreras av gatukontoret.
Skötsel av samtliga fordon för tvätt m.m. sker inom samma enhet.

Verksamheten under år 2018
Arbetet med att göra en översyn/utvärdering av
fordonsadministrationen som har påbörjats under året kommer
att fortgå under nästa. Fordon skall väljas enligt nämndmålen som
innebär miljövänliga alternativ.
Plan för åren 2019-2021
Fortsatt arbete mot målet ”Fossiloberoende 2030”.
Service & Inköp
Verksamheten bedrivs gemensamt för alla kommunens
verksamheter. Distribution av inkommande och avgående post
samt varudistribution till ca 30 enheter. Handhar kommunens
materialförråd för VA-verksamheten, handhar bassortiment
av vissa förbrukningsvaror t.ex. toalett-och hushållspapper,
plasthandskar, städkemikalier m.m. Handhar samordning för drift
och underhåll av kommunens maskin och arbetsfordonspark.

Gällande verkstadslokalen på Myren samt ridklubben på Lunden
förväntas inga nya investeringar, utan endast löpande drift och
underhåll.
Industrimark finns till tillgängligt för försäljning på Bastekärr
(30 000kvm).
Kommunen har i dagsläget en bostadstomt till försäljning
utmed Monelidsvägen. Planläggning pågår för fler bostäder på
kommunal mark bland annat Rådhusberget och Canning.
Underhåll av kommunens skogar efterlevs efter antagen
skogsplan. Avverkningar, gallring, röjning med mera görs på
entreprenad.
Plan för åren 2019-2021
Översyn av befintliga arrenden pågår. Planläggning för fler
bostäder pågår.

Verksamheten under år 2018
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 enheterna. Anpassningar sker löpande utifrån enheternas
önskemål och behov.
Plan för åren 2019-2021
Fortsätta arbetet med att säkra rutiner för ett effektivt arbete
med beställningar, avtalstrohet m.m. för enheternas behov.
Allmän markreserv
Samordnar och ajourhåller jakträtts-och arrendeavtal, markfrågor,
försäljning av bostads och industritomter samt övrig förvaltning av
kommunens markinnehav. Fastighetsadministration och drift för
Myrens mekaniska samt ridklubben Lunden.
Slutavverkning, gallring, plantering och röjning sker via
entreprenad och följer antagen skogsplan.
Verksamheten under år 2018
Översyn av befintliga arrenden pågår fortlöpande.
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Österröds reningsverk – Foto: Fabrice Rwigara

Allmän renhållning
Städning av allmänna platser och allmänna toaletter. Tillsyn
sker mellan kl. 05.00 och 20.00 då papperskorgar töms.
Sommarpatrullen har sin arbetsledning via den arbetsledare som
har beredskap. Tillsyn sker även på söndagar eller vid långhelger.
Under sommarperioden städas staden av sommarpatrullen alla
veckans dagar.
Verksamheten under år 2018
Fortsatt underhåll och utveckling av renhållningen i tätorterna för
att upprätthålla en ren miljö för våra kommuninvånare och alla
kommunens besökande.
Plan för åren 2019-2021
Fortlöpande underhåll av befintliga toaletter och se över behovet
av nya anläggningar. Uppdatera placeringar av soptunnor/
sopstationer i takt med att tätorterna växer och nya område
skapas. Samverka med hamnverksamheten i utbyggnaden
av latrintömning i småbåtshamnar. Möjliggöra sopsortering i
småbåtshamnar.

Hamnverksamhet

Verksamheten under år 2018

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.

Slitaget vid färjeläget har ökat markant sedan trafiken
utökats med ytterligare ett rederi. I småbåtshamnarna
ersätts fortlöpande våra äldsta bryggor med nya mer
tillgänglighetsanpassade bryggor. Kommer att fortsätta vårt
ökade användande av mer miljövänliga material. Arbetet med
att anpassa och bygga om färjeläget till Color Lines nya färja
som sätts i drift 2019, vilket kommer kräva större investeringar.

Resultatbudget
Mnkr

Plan för åren 2019-2021
Omfattande ombyggnation av färjeläget för att ta emot nya
miljövänligare större fartyg från och med maj 2019. Utbyte
av våra äldsta bryggor och utveckling av gästhamnen pågår
fortlöpande. Finns stor risk för kommande kostsamma
reparationer av våra kajer.

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.

2018 planeras för nya och stora investeringar i färjeläget då nya och större färjor väntas anlöpa Strömstad 2019.Foto: Fabrice Rwigara
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Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Avgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

39,2
0,0
12,7
51,9

37,1
0,0
12,9
50,0

38,6
0,0
12,9
51,5

Kostnader (-)
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Kapitalkostnader
S:a kostnader

-17,0
-1,6
-31,8
-12,2
-62,6

-17,0
-1,7
-35,4
-11,2
-65,3

-17,0
-1,7
-35,9
-11,2
-65,8

Utfall
Budgetram
Avvikelse

-10,7
-11,7
1,0

-15,3
-15,3
0,0

-14,3
-14,3
0,0

Intäkter (+)				

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

3,0
0,1
0,6
0,6
0,2
2,0
0,0
0,5
0,0
3,0
0,1
0,1
2,1
0,5
8,0
1,0
1,5
0,6

3,0
0,1
0,6
0,0
0,2
0,0
0,8
0,0
0,7
0,0
0,0
0,1
0,5
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0

3,0
0,1
0,6
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,5
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0

3,0
0,1
0,6
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

43,8

7,5

6,0

0,0
4,5

TEKNISKA NÄMNDEN, Taxefinansierad verksamhet

Ordförande: Åsa Torstensson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt
Vatten-och avloppsverksamheten

Avfallsverksamheten

Verksamhetens uppgift är att säkerställa dricksvatten-försörjningen samt att rena avloppsvattnet på ett miljöriktigt sätt.
Verksamheten bedrivs med fokus på säkra processer, miljö och
ekonomi. VA-verksamheten består av 158 st. anläggningar varav
fem vattenverk, fem avloppsverk, 118 st. avlopps-pumpstationer samt ca 50 mil (44 mil vatten, avlopp och 6 mil dagvatten)
ledningsnät. Antalet anslutna fastigheter: ca 4 000 st.

Verksamheterna ansvarar för insamling av hushållssopor hos
kommunens ca. 10 100 abonnenter. Kommunen är uppdelad
i sex olika sopdistrikt, fyra på fastlandet, ett på Koster och ett
distrikt på övriga större öar.

Förslag inom vatten- och avloppsverksamheten är att brukningstaxan höjs med 5 procent och för anslutningsavgifter 5
procent Höjningen av brukningstaxan innebär för en normalvilla (typhus A) en ökad årskostnad med 553 kr per år. Förslaget
till taxehöjning innebär att det blir en jämnare ökning av taxan
över tiden för att möta år 2022 då prognosen visar underskott.
Hur stort underskottet blir beror på hur internräntan påverkas
de närmaste åren samt av de framtida investeringarnas storlek.

Under 2018 kommer verksamheten att genomföra förberedande åtgärder inför införandet av matavfallsinsamling i tätorterna
Strömstad och Skee.
Inget förslag om taxehöjning inom avfallsverksamheten.
Fjärrvärmeverksamheten
Inget förslag om taxehöjning inom fjärrvärmeverksamheten.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Intäkter (+)
Summa intäkter

86,5
86,5

88,9
88,9

93,9
93,9

Kostnader (-)
Personalkostnader
Övriga driftkostnader
Kapitalkostnader
S:a kostnader

-21,2
-42,8
-16,3
-80,3

-24,1
40,6
-14,9
-79,5

-24,8
41,8
-17,1
-83,7

6,1
0,0

9,4
0,0

10,3
0,0

6,1

9,4

10,3

Utfall
Budgetram
Överföring till
resultatfond

Investeringar
Mnkr
TEKNISKA NÄMNDEN, VA
Avloppspumpstationer
Reinvesteringar VA-ledningar
Utbyggnad Österröd
Avloppslednigar till och från Österröd
Avloppspumpstationer
Öddö/Bojar/Skeppsbron
Vattentorn Strömstad
TOTALT:
TEKNISKA NÄMNDEN, Avfall
Containers, flak, transportör
Utbyte sopbil D30
Utbyte sopbil D90
Spolplatta/hus/sorteringshall ÅVC
Förändring bef. sorteringshall ÅVC
Personalbyggnad Långegärde ÅVC
Rivning gamla ÅVC Sydkoster
Utbygg./iordningställande ÅVC damm 2
Sopbil D10/matavfall
Utbyggnad kretsloppspark
Hjulastare
Container matavfall
Kärl/utrusting matavfallsinsamling
ID-registeringsutrustning sopbilar
Stödmurar ÅVC
TOTALT:
Totalt TAX
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Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

2,5
2,0
33,0
30,0

2,5
2,0
31,0
35,0

1,5
2,0
0,0
10,0

1,5
2,0
0,0
0,0

7,5
0,0
75,0

7,5
5,0
83,0

0,0
45,0
58,5

0,0
0,0
3,5

0,4
2,0
0,0
0,6
0,0
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
3,5

0,2
0,0
2,0
15,0
1,0
2,8
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
0,3
1,5
0,0
0,3
26,1

0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
7,7

0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
4,7

78,5

109,1

66,2

8,2

Övergripande principer för verksamhetsoch 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
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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
beslutade 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.

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.

Målkedjan – från vision till verksamhet

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.

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.

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.

Långsiktiga mål – Till visionens sex fokusområden har fullmäktige knutit tolv långsiktiga mål (två per fokusområde).
Fullmäktige har även knutit två övergripande mål direkt till
visionen. Genom de långsiktiga och övergripande målen bryter

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 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.
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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 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 målupp-

fyllelse 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 procent av målen inte uppnås och att inga
allvarliga brister konstateras i den interna kontrollen.

