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Kommunfullmäktige 2019-06-10 Dnr: KS/2019-0025
STRÖMSTADS KOMMUN

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

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Datum: Tisdag 2019-06-18
Tid: 18.00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Allmänhetens frågestund
Budgetdebatt efter punkt 13 med följande ordningsföljd:
Inledning - tre minuter per parti i följande ordning: M, C, KD, S, MP, SD, FI, L och V. 
Högst två repliker per replikskifte, övriga ledamöter får delta - max två minuter 
per inlägg.

ÄrendenNr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Medborgarförslag om färdtjänst till alla orter i 
Västra Götaland

KS/2019-0302

2 Medborgarförslag om lekplatser KS/2019-0318

3 Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens 
sydöstra hörn

KS/2019-0334

4 Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på 
landet

KS/2019-0342

5 Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad 
Gymnasium

KS/2019-0430

6 Svar på - Medborgarförslag om att förbjuda 
fyrverkerier

KS/2019-0029

7 Redovisning av medborgarförslag KS/2019-0321

8 Avsägelser

9 Val av nämndemän till Uddevalla tingsrätt 2020-
2023

KS/2019-0166

10 Nominering av nämndemän till 
förvaltningsrätten

KS/2019-0166

11 Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2019 KS/2019-0326 Carsten Sörlie

12 Finansiella rapporter 2019 KS/2019-0340 Carsten Sörlie

13 Revidering av långsiktiga mål

BUDGETDEBATT

KS/2019-0190 Carsten Sörlie
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

14 Budgetramar 2020 KS/2019-0190 Carsten Sörlie

15 Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst KS/2019-0319 Carsten Sörlie

16 Årsrapport försäkringar 2018 KS/2019-0267 Carsten Sörlie

17 Parkeringsnorm för Strömstads kommun KS/2018-0109 Conny Hansson

18 Bostadsförsörjningsplan, riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2019-2030

KS/2018-0400 Helene Evensen

19 Revidering av oljeskyddsplan KS/2019-0294 Peter Dafteryd

20 Revidering av taxa gällande lag om tobak och 
liknade produkter

KS/2019-0349 Mona Wrethman

21 Komplettering av kart- och mättaxan KS/2019-0349 Elin Solvang

22 Svar på - Motion om fastighetsköp KS/2016-0173

23 Svar på - Motion om  utbildning till 
presidiepositioner i Kommunfullmäktige

KS/2018-0548

24 Svar på - Motion om inrättande av formella 
samrådsmöten mellan Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och Kosternämnden från 
Centerpartiet

KS/2018-0526

25 Svar på  -  Motion om att trygghetscertifiera 
detaljplaneområdet på Canning från 
Centerpartiet

KS/2018-0566

26 Svar på - Motion om namnbrickor till 
förtroendevalda från Liberalerna

KS/2018-0575

27 Svar på - Motion om inrättande av blåljuskluster 
vid Ringvägen 112 i Strömstad från 
Centerpartiet

KS/2018-0616

28 Svar på - Motion om blåljuscenter från 
Sverigedemokraterna

KS/2019-0069

29 Svar på - Motion om att utveckla Vision 2030 
med ett jämställdhetsperspektiv från 
Feministiskt initiativ

KS/2019-0214

30 Redovisning av motioner 2019 KS/2019-0320

31 Inkomna motioner (10 st)

32 Anmälningsärenden

Ronnie Brorsson
ordförande

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

Lars Erik Kristiansen (M)
Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Tore Lomgård (C)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Helena  L´Estrade (L)
Jennie Persson (L)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Peter Nilsson (KD)
Johanna Ekeroth (S)
Jan Vidar Seljegren (S)
Rolf Pettersson (S)
Olle Westling (S)
Petra Hedström (S)
Besnik Obertinca (S)
Stellan Nilsson (V)
Kerstin Eriksson (V)
Andreas Nikkinen (MP)
Anders Karlsson (MP)
Sanja Lilli Gohlke (SD)
Eugenia Eriksson (SD)
Gunnel Nordberg Carlsson (SD)
Linda Nordin (FI)
Joar Alvdal (FI)
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Sammanträdesdatum
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

KS/2019-0302

Medborgarförslag om färdtjänst till alla orter 
i Västra Götaland

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att överlämna medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning och beslut.

Delegation ges till Socialnämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Jan-Olov Allinger har inkommit med ett medborgarförslag att färdtjänst från 
Strömstad kommun skall gälla till alla orter i kommuner i Västra Götaland. Nu 
gäller vanlig färdtjänst endast till Tanums kommun. Till andra orter krävs 
beviljande efter ansökan minst 3 veckor innan aktuell! resa.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Jan-Olov Allinger
Diariet

Ärende
1



• 

den 17 april 2019 

Till Strömstad kommun 
- I STROMSTAOS KOMMUNKommunstyrets-en

2019 -04- 2 3 
�nr .ks/d.?!..t.�.?!.�.

andl.nr ............... .

Förslag ang. färdtjänsd 

Jag föreslår att berörd folkvald församling eller därtll utsedda personer 

Beslutar att färdtjänsd från Strömstad kommun skall gälla till alla orter i 
kommuner i Västra Götland. Nu gäller vanlig färdtjänsd endast till 
Tanums kommun Till andra orter krävs beviljande efter ansökan minst 3 
veckor unnan aktuell! resa. Det är biståndsgivare som äger rätten till 
beslut. Det är ett onödigt förfarande om man ... t.ex. vill resa till t.e.x. 
Dingle eller Ed ,Uddevalla eller Vänersborg. Färdtjänst gäller endast reor 
för rekreation av varirande slag.För resor ang vård gäller som bekant 
sjukresor. 

Med vänlig hälsning < 

Jan-olov Allinger

· ····· ·••1•• ·· 
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KS/2019-0318

Medborgarförslag om lekplatser

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till nästa instans
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Marlene Midtvedt har inkommit med ett medborgarförslag att skapa en stor 
lekfylld lekpark för barn i alla åldrar där de större barnen har saker som kan locka 
även dem. Kan vara saker att klättra i, linbanor m.m.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Marlene Midtvedt
Diariet

Ärende

2



Mitt medborgarförslag:

Marlene Midtvedt 

Till:
Strömstad Kommun 
Medborgarförslag 
Organisationens namn 
Gatuadress 
Postnummer och ort

Hej.

Jag är född och uppväxt i Strömstad. Har bott borta i 15år men har kommit tillbaka och bott här nu sedan 2010. 
Jag har en dotter som är 11 år gammal. Hon har alltid älskat och älskar fortfarande att leka i lekpark. Många 
svenska städer satsar på fina stora lekparker för barn i många åldrar. 

Strömstad erbjuder inte detta för våra barn och unga. Mitt medborgarförslag är följande:

Att skapa en stor en lekfylld lekpark för barn i alla åldrar där de större barnen har saker som kan locka även dem. 
Kan vara saker att klättra i, linbanor m.m. Detta fattas verkligen oss här i Strömstad.

Placeringsförslag:

 I parken vid Taxi
 I stadsparken vid bion
 Vid Strömstadsskylten vid badhuset
 I den stora gröna parken på Rödsområdet, men centralt är bättre då stadsbarnen kan ha något ställe att

leka på även dem på eftermiddagar och kvällar.

Borås har många fina lekparker som ett exempel: 

 Stadsparkens lekplats ligger mitt i centrum och erbjuder flera roliga lekmoment för så väl små som lite
större barn.  Adress: Sven Eriksonsgatan – Söderbrogatan

 Lilla Ekarängen. Lekplatsen är stor och inbjuder till rörelse i olika former. Här kan man dansa och tävla
under dansbågen eller öva sin balans, styrka och smidighet i hinderbanan.

https://www.boras.se/upplevaochgora/lekplatserochaktivitetsplatser/lekplatser.4.3cc917c815870110c12a1fcb.html

Bilder:

https://www.boras.se/upplevaochgora/lekplatserochaktivitetsplatser/lekplatser.4.3cc917c815870110c12a1fcb.html


Till:
Strömstad Kommun
2019-04-30
Sidan 2



Till:
Strömstad Kommun
2019-04-30
Sidan 3



Till:
Strömstad Kommun
2019-04-30
Sidan 4

(linbana)



Till:
Strömstad Kommun
2019-04-30
Sidan 5



Till:
Strömstad Kommun
2019-04-30
Sidan 6

(Hinderbana)

(Hinderbana).



Till:
Strömstad Kommun
2019-04-30
Sidan 7

Bifogar även en film på en 11-åring och en 12-åring som väldigt mycket uppskattade lekparken i 
Borås och hade verkligen uppskattat något likande i Strömstad. 

Jag ser fram emot ert svar!

Med vänlig hälsning,

Marlene Midtvedt
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KS/2019-0334

Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens 
sydöstra hörn

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till nästa instans
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 
Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Lars Palm har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga en trappa till 
Södra Hamnens östra hörn, från träkajen till trottoar och övergångsställe, till 
exempel i solfjädersform med sittplatser bredvid.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Lars Palm
Diariet

Ärende

3



Till Strömstads kommun

Medborgarförslag – Trappa till Södra Hamnens östra hörn

  Bygg     
      en trapp 

         från träkajen
       till trottoar och 
övergångsställe, tex. I 
solfjädersform med 
sittplatser bredvid

Eller som budgetvariant: 
Öppna gardisten/räcket 
och gör en ledstång ner 
till träkajen

Några vinster: 
Promenad från Bukten, Vatuland, Korpeberget och Odelsberg till Torskholmen blir rakare, 
enklare och trevligare. Detta leder till mer promenad och främjar folkhälsan och binder ihop 
Torskholmen lite bättre med södra staden och bidrar till en välkomnande och trevlig 
stadsmiljö. Det binder även ihop gångstråken och bidrar till mindre gångtrafik på den 
stundtals trånga trottoaren som ju även har cykeltrafik. 

Förslagsställare: Lars Palm, 

Jag har testat förslaget på ett flertal boende i områdena och alla har varit mycket positiva 
och själva tänkt på detta i många år, liksom jag, utan att agera!
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KS/2019-0342

Medborgarförslag om prioriterad snöröjning 
på landet

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till nästa instans
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 
Delegation ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Marte Skaug har inkommit med ett medborgarförslag om att skotta och salta 
oftare ute på landsbygden så vi kan ta oss tryggt, utan att behöva sätta livet som 
insats, till både jobb och skola och eventuellt samarbeta mer med bönder som har 
tillgång till en traktor eller ATV.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Marte Skaug
Diariet

Ärende
4



Medborgarförslag
Snöröjning!

Vill med detta lägga in ett förslag om att snöröjning blir prioriterad även på landet.

Jag bor i Flöghult. Det brukar vara väldigt fint att bo där men inte när snön 
kommer.

Jag mejlade för att få hjälp men fick i vintras veta av Conny Hansson i kommun att 
det ska snöa 10 cm inom 24 timmar för att dom ska komma och skotta vägen. Så 
om det snöar 9 cm den ena dagen och 9 cm två dagar senare så blir det inte 
skottat, något vi fick märka i vintras. Det var fruktansvärda väglag! Än värre blev 
det när det blev mildare i luften och sedan frös igen. Då var det så mycket is och 
spår i vägen att det var svårt att hålla bilen på vägen. 

Väglaget var så dålig en tid att även skolbussarna ställdes in. Dom ville inte köra, 
men vi måste? 

Våra liv betyder väl lika mycket som dom som bor i staden? 

Mitt förlag är att skotta oftare och salta så vi kan ta oss tryggt utan att behöva 
sätta livet som insats till både jobb och skola. Kanske kan man samarbeta mer 
med bönder som har tillgång på en traktor eller ATV? 

Vi blir fler och fler som väljer att bo på landet och vi vill också bli prioriterad.

Marte Skaug
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KS/2019-0430

Medborgarförslag om teaterlinje på 
Strömstad Gymnasium

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till nästa instans
att överlämna medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden för 
beredning och beslut.

Delegation ges till Barn- och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Edit Ädel har inkommit med ett medborgarförslag om att man öppnar en 
teaterlinje på Strömstad Gymnasium.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Edit Ädel
Diariet

Ärende

5



2019-05-31

Medborgarförslag

Jag heter Edit Ädel och är 17 år gammal. Jag bor på Fjälla, utanför Strömstad.

Jag ska gå rakt på sak, mitt förslag är att man öppnar en teater-linje på Strömstad Gymnasium. 
Camilla Hedin har en teatergrupp som jag går i och vi är många, med fler som börjar. Efterfrågan 
finns, scen, loger, kostym, rekvisita och eventuellt även lärare. Camilla Hedin har meddelat att hon är 
intresserad av att undervisa. Att det inte finns någon estetisk linje på Strömstad Gymnasium är enligt 
mig och fler med mig, skamligt. Jag skulle ha flyttat till och börjat en teaterlinje i Göteborg men fick 
inte ens ansöka eftersom ”samma utbildning finns i min hemkommun”. Det gör det inte. Det finns i 
Uddevalla. Men i mitt fall är det orimligt för mig att pendla dit, dels för att jag skulle komma för sent 
till första lektionen och för att resan skulle ta sammanlagt fem timmar per dag. Nu utgår jag enbart 
från min egen situation men jag antar att det inte bara är jag som tvingas trycka undan olika sidor av 
mig själv för att passa in på en teoretisk linje. 

Jag ser inte att det skulle behöva ta någon längre tid att etablera en teaterlinje. Det borde kunna 
förverkligas till hösten. För att Strömstad Gymnasium inte ska gå miste om ännu fler elever, och för 
att ungdomarna ens ska se Strömstad som ett alternativ, så menar jag att det bör byggas upp en 
estetisk linje så snabbt som möjligt.

Edit Ädel
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KS/2019-0029

KS § 94 Svar på - Medborgarförslag om att förbjuda 
fyrverkerier

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet 
att begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun

att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska 
nämnden för skyndsam hantering

att medborgarförslaget härmed anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ola Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där han förslår Strömstads 
kommun
att inom kommunen förbjuda användandet av fyrverkerier,
att inleda samverkan med andra kommuner om att genomföra ett nationellt 
sådant förbud, samt
att som ett led i denna samverkan kontakta SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) i frågan.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till miljö- och 
byggnämnden.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 64
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 72
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-04-17 § 88 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet att 
begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun

att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska 
nämnden

att medborgarförslaget härmed anses besvarat.

Ärende
6
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) med instämmande av Lars-Åke Karlgren (V) yrkar att tredje att-
satsen kompletteras med ”för skyndsam hantering”.

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

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
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KS/2019-0029

KSau § 134 Svar på - Medborgarförslag om att förbjuda 
fyrverkerier

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet att  
begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun

att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska 
nämnden

att medborgarförslaget härmed anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ola Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där han förslår Strömstads 
kommun
att inom kommunen förbjuda användandet av fyrverkerier,
att inleda samverkan med andra kommuner om att genomföra ett nationellt 
sådant förbud, samt
att som ett led i denna samverkan kontakta SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) i frågan.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till miljö- och 
byggnämnden.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 64
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 72
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-04-17 § 88 

Beslutet skickas till
Diariet



Ola Nilsson  
190106 

MEDBORGARFÖRSLAG 

MEDBORGARFÖRSLAG ANG FYRVERKERIER 

Hej! 
Lämnar medborgarförslag ang fyrverkerier enl bifogat dokument. 

STROMSTADS l<OMMUN Kommunstyrelsen

2_019 -01- o 7 
Dnr .KJ!J.9.!9. .. -:.o�q
H er,df. nt.·� ........ /. " " " .. " · "

,, ,,,,, ,,, . . . .  , ..

Bifogar dessutom dokument med personer i Strömstads kommun som står bakom 
förslaget. 

FFFF står för "Fy fan för fyrverkerier". 

Vänlig hälsning 

ctJt ( 
__ .......,

Ola Nilsson, 

PS Har även mailat 

DS 



181227 Medborgarförslag ver 1 

Ola Nilsson 

Till 

Kommunfullmäktige, Strömstads kommun 

190106 
MEDBORGARFÖRSLAG 

Medborgarförslag ang förbud mot att använda fyrverkerier. 

Traditionen med fyrverkerier är stark i synnerhet kring nyåret och uppfattas av många som 

festlig. 

Men den har en mycket negativ baksida. Fyrverkerier är ett samhällsproblem som skapar 

mycket stor otrygghet och för med sig en mängd negativa konsekvenser för både människor, 

djur och natur. I Sverige finns nästan 900 000 hundar och ungefär 360 000 hästar. De allra flesta 

finns i tätorter eller tätortsnära områden. Det finns otaliga exempel på hur dåligt djuren mår 

under nyårsnatten. 

Även många människor upplever denna sorts firande som skrämmande. Det finns många 

människor i Sverige som har traumatiska explosionsupplevelser. 

Ur miljösynpunkt har både Naturskyddsföreningen och l<emikalieinspektionen framhållit att 

pyrotekniska varor sprider miljöfarliga ämnen. 

Rent ekonomiskt kan man dessutom starkt ifrågasätta att det är förenligt med god ekonomisk 

hushållning att som tex 2017 bränna 170 Mkr. 

Till detta kommer vårdkostnader och mänskligt lidande som fyrverkeriolyckor orsakar och den 

brandfara som fyrverkerier medför. Denna aspekt har även MSB framfört. 

Slutligen kan man anföra en från början apart företeelse, som dock verkar sprida sig. 

Vettvillingar skjuter mot människor. Nyligen rapporterades tex från l<ristianstad och Trollhättan 

sådana attacker mot såväl allmänhet som blåljuspersonal, vilket polisförbundets ordförande 

med all rätt menar är ett hot mot demokratin. 

Glädjande är att notera tendensen att fyrverkerier börjar bli "ute". De börjar ersättas med 

ljusspel. Flera kommuner har mottagit medborgarförslag om fyrverkeriförbud och i några 

kommuner tex Södertälje, Åmål, Sala och Norrtälje är politikerna aktiva i frågan. De driver 

frågan om att införa ett fyrverkeriförbud. 

Men en kommun kan inte ensam komma tillrätta med problemet, det krävs nationella beslut. 
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KS/2019-0029

KF § 64 Medborgarförslag om att förbjuda 
fyrverkerier

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ola Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där han förslår Strömstads 
kommun

att inom kommunen förbjuda användandet av fyrverkerier,

att inleda samverkan med andra kommuner om att genomföra ett nationellt 
sådant förbud, samt

att som ett led i denna samverkan kontakta SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) i frågan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ola Nilsson

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Ola Nilsson
Diariet
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KS/2019-0029

KSau § 72 Medborgarförslag om att förbjuda 
fyrverkerier

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera ärendet till Miljö- och byggnämnden för yttrande senast den 29 april 
2019.

Sammanfattning av ärendet
Ola Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där han förslår Strömstads 
kommun

att inom kommunen förbjuda användandet av fyrverkerier,
att inleda samverkan med andra kommuner om att genomföra ett nationellt 
sådant förbud, samt
att som ett led i denna samverkan kontakta SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) i frågan.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 64 att remittera ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ola Nilsson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 64

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden; mbn.diarie@stromstad.se
Diariet
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 Dnr MBN-2019-652 

MBN § 88 Medborgarförslag om att förbjuda 
fyrverkerier 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att eftersom Tekniska nämnden sedan tidigare redan har i uppdrag att i samband 
med pågående revision av kommunens lokala ordningsföreskrifter se över 
möjligheten att begränsa eller förbjuda fyrverkerier föreslå fullmäktige att med 
detta förklara medborgarförslaget besvarat 

att ställa sig bakom medborgarförslaget samt att arbetet påskyndas. 

Beslutsmotivering 
Det nu inkomna medborgarförslaget har samma innehåll som tidigare inkomna 
förslag. 

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 94) 2016-09-15 med anledning av ett 
medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier  
att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet att 
begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun 
att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska 
nämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Ola Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där han förslår Strömstads 
kommun  

att inom kommunen förbjuda användandet av fyrverkerier, 

att inleda samverkan med andra kommuner om att genomföra ett nationellt 
sådant förbud, samt  

att som ett led i denna samverkan kontakta SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) i frågan.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 64 att remittera ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Det nu inkomna medborgarförslaget har samma innehåll som tidigare inkomna 
förslag. Tekniska nämnden har i uppdrag att i samband med pågående revision av 
kommunens lokala ordningsföreskrifter se över möjligheten att begränsa eller 
förbjuda fyrverkerier. 

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 94) 2016-09-15 med anledning av ett 
medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier  
att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet att 
begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun 
att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska 
nämnden.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (59) 

 Miljö- och byggnämnden  

 Sammanträdesdatum  
 2019-04-17  

   

   
 
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Ola Nilsson  
Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 72 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 64 § 94 
Miljö- och byggnämndens beslut 2016-05-26 § 98 
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
Det nu inkomna medborgarförslaget har samma innehåll som tidigare inkomna 
förslag.  

Tekniska nämnden har sedan tidigare i uppdrag att i samband med pågående 
revision av kommunens lokala ordningsföreskrifter se över möjligheten att 
begränsa eller förbjuda fyrverkerier. 

Miljö- och byggförvaltningen föreslår Miljö- och byggnämnden föreslå 
Kommunstyrelsen att med detta svar föreslå fullmäktige att med detta förklara 
medborgarförslaget besvarat. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Åke Karlgren (V) yrkar att nämnden ställer sig bakom medborgarförslaget 
samt att arbetet påskyndas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Lars Åke Karlgrens yrkande och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Miljö- och byggnämnden

Förslag till beslut

Medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
Det nu inkomna medborgarförslaget har samma innehåll som tidigare inkomna
förslag.

Tekniska nämnden har sedan tidigare i uppdrag att i samband med pågående
revision av kommunens lokala ordningsföreskrifter se över möjligheten att
begränsa eller förbjuda fyrverkerier.

Miljö- och byggnämnden föreslår därför Kommunstyrelsen att med detta svar
föreslå fullmäktige att med detta förklara medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-26 (KSau § 72) att remittera
medborgarförslaget om att förbjuda fyrverkerier till Miljö- och byggnämnden för
yttrande.

Ärende
Ola Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där han förslår Strömstads
kommun

att inom kommunen förbjuda användandet av fyrverkerier,

att inleda samverkan med andra kommuner om att genomföra ett nationellt
sådant förbud, samt

att som ett led i denna samverkan kontakta SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting) i frågan.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 64 att remittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.

Det nu inkomna medborgarförslaget har samma innehåll som tidigare inkomna
förslag. Tekniska nämnden har i uppdrag att i samband med pågående revision av
kommunens lokala ordningsföreskrifter se över möjligheten att begränsa eller
förbjuda fyrverkerier.

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 94) 2016-09-15 med anledning av ett
medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier
att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet
att
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Miljö- och byggförvaltningen Dnr: MBN-2019-652

Administrativa avdelningen

begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun
att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska
nämnden.

Miljö- och byggnämnden hade dessförinnan haft ärendet på remiss och
2016-05-26 beslutat (MBN § 98) bifalla förvaltningens förslag och lämna
det vidare till fullmäktige som sitt eget.

Förvaltningen gör i detta ärende samma bedömning som i tjänsteskrivelsen
daterad 2016-04-01. Det finns dock en liten skillnad. I reglementet för
Tekniska nämnden antaget 2019-02-14 finns allmänna lokala
ordningsföreskrifter och lokala regler och föreskrifter för torghandel enligt
ordningslagen (1993:1617) och (1993:1632) förordningen med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelse att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen numer tydligt upptaget som ett
ansvarsområde för nämnden.

Det bedöms svårt att förbjuda fyrverkerier. Det finns inget generellt
tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats. Däremot
kräver ordningslagen att man ska ”göra en bedömning om
användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.

I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet
på offentlig plats. Strömstads kommuns lokala ordningsföreskrifter
kompletterar ordningslagen. I dessa föreskrifter finns bestämmelser
som gäller för offentlig plats.

Kommunens ordningsföreskrifter innehåller bestämmelser om
fyrverkerier och pyrotekninska varor.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
20 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100
meter från
sjukhuset och servicehusen, Jägaren, Odelsberg och Beateberg.

Kommunens ordningsföreskrifter reviderades senast 2006-06-19.
Det pågår ett arbete med översyn av dessa föreskrifter.

Miljö- och byggförvaltningen har uppdraget och har arbetat fram ett
förslag. Därefter har miljö- och byggförvaltningen samrått med
tekniska förvaltningen. Arbetet är för närvarande vilande.

Det finns anledning att slutföra det pågående revisionsarbetet av
kommunens lokala ordningsföreskrifter. Miljö- och bygg har haft svårt
att göra det.
I nu aktuellt förslag till revidering av reglementet föreslås att ansvaret
för allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala regler och
föreskrifter för torghandel enligt ordningslagen (1993:1617) och
(1993:1632) förordningen med bemyndigande för kommuner och
länsstyrelse att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen läggs
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på Tekniska nämnden.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ola Nilsson

Kommunstyrelsen arbetsutskotts Beslut KSau § 72

Kommunfullmäktiges Beslut KF § 94

Miljö- och byggnämndens beslut MBN § 98

Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift.

Michael Olsson
Förvaltningschef
0526-193 70
michael.olsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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 KS/2016-0103 

KF § 94                    Svar på medborgarförslag - Fyrverkeriförbud 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet att 
begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun 

att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska 
nämnden 

att medborgarförslaget härmed anses besvarade 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Rosén har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att hon önskar 
att ett fyrverkeriförbud införs i Strömstads kommun. Det ska vara olagligt för 
privatpersoner att köpa, inneha och använda fyrverkeripjäser av alla sorter. Dessa 
kommer då naturligt att försvinna ur affärernas sortiment, om det är svårt att få till 
stånd ett försäljningsförbud. 
Istället kan kommunen anordna ett gemensamt fyrverkeri på lämplig plats vid 
midnatt på nyårsafton, det finns säkert många företag som är villiga att sponsra en 
sådan begivenhet. 
Skälen till önskan är det lidande som fyrverkerierna orsakar för både vilda och tama 
djur och de skador som raketerna orsakar på både levande och döda ting. 

 Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsen 2016-08-31 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 113 
 Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson Kommunchef 2016-06-17 
 Beslut MBN 2016-05-28 
 Beslut KF 2016-02-25 
 Medborgarförslag Marie Rosén 3 januari 2016 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut  
att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet  
att begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun, att lämna uppdraget 
för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska nämnden samt  
att medborgarförslaget härmed anses besvarade 

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

Beslutet skickas till; Kommunstyrelsens diarium 
Marie Rosén; marie.rosen33@gmail.com 
Tekniska nämnden  
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MBN § 98 Dnr MBN/2016-0445 
 
Remiss angående två medborgarförslag om att införa 
fyrverkeriförbud 
 
Ärendet 
2016-02-25 remmiterade Kommunfullmäktige två medborgarförslag 
rörande införande av fyrverkeriförbud i Strömstads kommun till Miljö- och 
byggnämnden för yttrande. 
 
Dels beslut Kommunfullmäktige § 4 med Dnr KS/2016-0103 och dels 
Kommunfullmäktige § 5 med Dnr KS/2016-0002. 
 
Förvaltningschefen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 att frågan 
om att förbjuda eller begränsa användandet av fyrverkerier hanteras i 
samband med revisionen av kommunens ordningsföreskrifter. 
 
Miljö- och byggförvaltningens förslag till Miljö- och byggnämndens beslut: 
 
att bifalla förvaltningens förslag och lämna det vidare till 
Kommunfullmäktige så som sitt eget yttrande.  
__________ 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att bifalla förvaltningens förslag och lämna det vidare till 
Kommunfullmäktige så som sitt eget yttrande. 
__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 

         Justerandes sign Adress: 
Strömstads kommun 
Miljö- och byggnämnden 
452 80 Strömstad 

Telefon: 0526-196 90  Fax: 0526-191 10 
Nämndens E-postadress: mbn@stromstad.se  
Kommunens webbsida: 
www.stromstad.se 

 

http://www.stromstad.se/
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Miljö- och byggnämnden

Remiss rörande medborgarförslag om att införa fyrverkeriförbud

Ärendet
2016-02-25 remmiterade Kommunfullmäktige två medborgarförslag med
önskemål om att införa fyrverkeriförbud i Strömstads kommun till Miljö- och
byggnämnden för yttrande.

Dels det gäller beslut KF § 4 med Dnr KS/2016-0103 och dels KF § 5 med
Dnr KS/2016-0002.

Medborgarförslagen
Medborgarförslagen innehåller önskemål om att ett fyrverkeriförbud införs i
Strömstads kommun. Det ska vara olagligt för privatpersoner att köpa,
inneha och använda fyrverkeripjäser av alla sorter. Dessa skulle då
naturligt kunna komma att försvinna ur affärernas sortiment, om det är
svårt att få till stånd ett försäljningsförbud.

Istället kan kommunen anordna ett gemensamt fyrverkeri på lämplig plats
vid midnatt på nyårsafton, det finns säkert många företag som är villiga att
sponsra en sådan begivenhet.

Skälen till önskan är det lidande som fyrverkerierna orsakar för både vilda
och tama djur och de skador som raketerna orsakar på både levande och
döda ting.

Möjlighet att reglera
Det bedöms svårt att förbjuda fyrverkerier. Det finns inget generellt
tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats. Däremot kräver
ordningslagen att man ska ”göra en bedömning om användning av
fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon beaktansvärd
olägenhet för person eller egendom”.

I ordningslagen finns bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats. Strömstads kommuns lokala ordningsföreskrifter
kompletterar ordningslagen. I dessa föreskrifter finns bestämmelser som
gäller för offentlig plats.
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Kommunens ordningsföreskrifter innehåller bestämmelser om fyrverkerier
och pyrotekninska varor.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
20 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter
från
sjukhuset och servicehusen, Jägaren, Odelsberg och Beateberg.

Kommunens ordningsföreskrifter reviderades senast 206-06-19. Det pågår
ett arbete med översyn av dessa föreskrifter.

Miljö- och byggförvaltningen har uppdraget och har arbetat fram ett förslag.
Därefter har miljö- och byggförvaltningen samrått med tekniska
förvaltningen. Arbetet är för närvarande vilande.

Det finns anledning att slutföra det pågående revisionsarbetet av
kommunens lokala ordningsföreskrifter. Miljö- och bygg har haft svårt att
göra det.
I nu aktuellt förslag till revidering av reglementet föreslås att ansvaret för
allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala regler och föreskrifter för
torghandel enligt ordningslagen (1993:1617) och (1993:1632) förordningen
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelse att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen läggs på Tekniska nämnden.

Förslag till vidare hantering
Undertecknad föreslår att frågan om det går att förbjuda eller begränsa
användandet av fyrverkerier föreslås hanteras i samband med revisionen
av kommunens ordningsföreskrifter.

Michael Olsson
Miljö- och byggförvaltningen



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2019-0321

KS § 103 Redovisning av medborgarförslag

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 151

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen till protokollet

Beslutet skickas till
Diariet

Ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

KS/2019-0321

KSau § 151 Redovisning av medborgarförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt.

Medborgarförslag – ej besvarade

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status

KS/2018-0221 2018-04-17 Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät

Svar upp på KSAU 
2019-05-15, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-0241 2018-05-02 Medborgarförslag om 
särskilt boende

Remitterad till 
Socialnämnden 
2018-06-26, inget 
svar än, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2018-0407 2018-08-29 Medborgarförslag om 
toalett på Kärleksudden

Remitterad 2018-10-
07 till Tekniska för 
beredning och 
beslut, de har inte 
beslutat ännu.

KS/2018-0528 2018-11-07
Medborgarförslag om 
utökat uppdrag för 
räddningstjänsten

Remitterad 2019-01-
25 till Miljö- och 
byggnämnden och 
Socialnämnden . 
Inget svar än.

KS/2018-0595 2018-12-14 Medborgarförslag om att 
stärka Strömstad 

Svar upp till KSAU
2019-05-08



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

kommuns engagemang i 
klimatomställningen

KS/2018-0603 2018-12-20

Medborgarförslag om lift 
för personer med 
funktionshinder i 
båthamnen

Remitterad till 
Tekniska 2019-02-
21, inget svar än

KS/2019-0029 2019-01-07 Medborgarförslag om att 
förbjuda fyrverkerier

Svar upp till KSAU
2019-05-08

KS/2019-0049 2019-01-10

Medborgarförslag om 
utökat korttidsboende i 
Strömstads sjukhus 
lokaler med möjlighet till 
jourläkare

Remitterad till 
Socialnämnden 
2019-03-15

KS/2019-0070 2019-01-22

Medborgarförslag om 
informationsförbättringa
r mellan förskolor och 
vårdnadshavare

Remitterad till Barn- 
och utbildnings-
nämnden 
2019-04-08

KS/2019-0100 2019-01-30

Medborgarförslag om att 
alla beslut ska fattas 
inom de planetära 
gränsernas ramar

Uppdrag getts till 
kommundirektören

KS/2019-0102 2019-01-31

Medborgarförslag - 
förslag om 
laddningsstation för 
elmoped vid 
Strömstiernaskolan

Remitterad till 
Tekniska för 
beredning och 
beslut 2019-02-21, 
ej beslut än

KS/2019-0104 2019-01-31
Medborgarförslag om att 
utse och hylla olika 
pristagare

Uppdrag getts till 
kommundirektören 
2019-03-15

KS/2019-0174 2019-02-25

Medborgarförslag om 
avgiftsfri ledsagning för 
funktionsnedsatta i 
Strömstads kommun

Remitterad till 
Socialnämnden 
2019-04-08

KS/2019-0213 2019-03-12
Medborgarförslag om 
äldreboende på 
Magistern 4 och 13

Remitterad till 
Socialnämnden 
2019-04-08

KS/2019-0302 2019-04-23
Medborgarförslag om 
färdtjänst till alla orter i 
Västra Götaland

Lagd till KF presidie



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

KS/2019-0318 2019-04-30 Medborgarförslag om 
lekplatser Lagd till KF presidie

KS/2019-0321 2019-04-30
Redovisning av 
medborgarförslagen 
2019

Fältet används ej

KS/2019-0334 2019-05-06
Medborgarförslag - 
trapp vid Södra hamnens 
sydöstra hörn

Lagd till KF presidie

Besvarade medborgarförslag under 2019

KS/2017-0086 Säkrare skolväg från Tången till Bojarskolan. Tekniska nämnden 
svarade på motionen 2018-12-04, Anmält till KF 2019-02-14 

KS/2017-0120 Friskare vård i Strömstad, Bifölls vid KF 2018-12-13

KS/2018-0092 Avsätta pengar för bevarande av kulturbyggnader på Nord-Långö/ 
Alaska. 
Svar på KS 2018-11-28

KS/2018-0413 Medborgarförslag - FÖR ETT LEVANDE CENTRUM, besvarad KF 
2019-02-14

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 av kommunsekreteraren

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen till protokollet

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2019-05-07 Dnr: KS/2019-0321
KS - Administrativ avdelning
Ulrika Haugland

STRÖMSTADS KOMMUN

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

Redovisning av medborgarförslagen 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att notera redovisningen till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista möte före 
sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-förslag som ej beretts färdigt. 

Medborgarförslag – ej besvarade

Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status

KS/2018-0221 2018-04-17 Medborgarförslag om utvidgat 
fibernät

Svar upp på KSAU 
2019-05-15, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2018-0241 2018-05-02 Medborgarförslag om särskilt 
boende

Remitterad till 
Socialnämnden 2018-06-
26, inget svar än, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år. 

KS/2018-0407 2018-08-29 Medborgarförslag om toalett på 
Kärleksudden

Remitterad 2018-10-07 till 
Tekniska för beredning 
och beslut, de har inte 
beslutat ännu.

KS/2018-0528 2018-11-07 Medborgarförslag om utökat 
uppdrag för räddningstjänsten

Remitterad 2019-01-25 till 
Miljö- och byggnämnden 
och Socialnämnden . Inget 
svar än.

KS/2018-0595 2018-12-14

Medborgarförslag om att stärka 
Strömstad kommuns 
engagemang i 
klimatomställningen

Svar upp till KSAU
2019-05-08

KS/2018-0603 2018-12-20 Medborgarförslag om lift för 
personer med funktionshinder i 

Remitterad till Tekniska 
2019-02-21, inget svar än

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (3)
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KS - Administrativ avdelning

båthamnen

KS/2019-0029 2019-01-07 Medborgarförslag om att 
förbjuda fyrverkerier

Svar upp till KSAU
2019-05-08

KS/2019-0049 2019-01-10

Medborgarförslag om utökat 
korttidsboende i Strömstads 
sjukhus lokaler med möjlighet 
till jourläkare

Remitterad till 
Socialnämnden 
2019-03-15

KS/2019-0070 2019-01-22

Medborgarförslag om 
informationsförbättringar 
mellan förskolor och 
vårdnadshavare

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 
2019-04-08

KS/2019-0100 2019-01-30
Medborgarförslag om att alla 
beslut ska fattas inom de 
planetära gränsernas ramar

Uppdrag getts till 
kommundirektören

KS/2019-0102 2019-01-31
Medborgarförslag - förslag om 
laddningsstation för elmoped vid 
Strömstiernaskolan

Remitterad till Tekniska 
för beredning och beslut 
2019-02-21, ej beslut än

KS/2019-0104 2019-01-31 Medborgarförslag om att utse 
och hylla olika pristagare

Uppdrag getts till 
kommundirektören 
2019-03-15

KS/2019-0174 2019-02-25
Medborgarförslag om avgiftsfri 
ledsagning för funktionsnedsatta 
i Strömstads kommun

Remitterad till 
Socialnämnden 
2019-04-08

KS/2019-0213 2019-03-12
Medborgarförslag om 
äldreboende på Magistern 4 och 
13

Remitterad till 
Socialnämnden 
2019-04-08

KS/2019-0302 2019-04-23 Medborgarförslag om färdtjänst 
till alla orter i Västra Götaland Lagd till KF presidie

KS/2019-0318 2019-04-30 Medborgarförslag om lekplatser Lagd till KF presidie

KS/2019-0321 2019-04-30 Redovisning av 
medborgarförslagen 2019 Fältet används ej

KS/2019-0334 2019-05-06 Medborgarförslag - trapp vid 
Södra hamnens sydöstra hörn Lagd till KF presidie

Besvarade medborgarförslag under 2019

KS/2017-0086 Säkrare skolväg från Tången till Bojarskolan. Tekniska nämnden svarade på 
motionen 2018-12-04, Anmält till KF 2019-02-14 

KS/2017-0120 Friskare vård i Strömstad, Bifölls vid KF 2018-12-13

KS/2018-0092 Avsätta pengar för bevarande av kulturbyggnader på Nord-Långö/ Alaska. 
Svar på KS 2018-11-28

KS/2018-0413 Medborgarförslag - FÖR ETT LEVANDE CENTRUM, besvarad KF 2019-02-14
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KS - Administrativ avdelning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 av kommunsekreteraren

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarium
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (34) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-04-25  
   
    
 

    

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

 

 KS/2019-0166 

KF § 119 Val av nämndemän - information 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Granberg (S) informerar om att mandatperioden för nuvarande nämndemän 
går ut den 31 december 2019. Vi har fått beslut från Uddevalla tingsrätt att vi har 
att utse 7 nämndemän. Partierna har nu att nominera vilka de vill ska utses. 
Nomineringarna ska skickas till kommunsekreteraren Ulrika Haugland senast den 
15 maj 2019. 

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 
Diariet 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2019-0326

KS § 87 Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 
2019

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport januari-mars 2019, samt

samt att med hänsyn till prognostiserat underskott ge Socialnämnden i uppdrag 
att inkomma med ett förslag på åtgärder för en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport för kvartal 1 år 2019 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.

Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 15,4 mnkr, varav 8,1 mnkr avser 
orealiserade vinster, att jämföra med et budgeterat resultat på 8,9 mnkr. 
Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 35,9 mnkr varav 8,1 mnkr 
avser orealiserade vinster, att jämföra med budget på 33,0 mnkr.

Resultatprognosen för koncernen uppgår till 47,2 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader är 2,6 mnkr högre än periodbudgeten. På 
intäktssidan är utfallet en avvikelse i jämförelse med budget på 3,4 mnkr. 
Kostnaderna överstiger budget med 6,0 mnkr som i första hand beror på högre 
personalkostnader.

Utfall för skatt, bidrag och kommunal utjämning är 0,9 mnkr lägre än budget. 
Inom skatt överskott med 1,4 mnkr, slutavräkning ett underskott med 2,1 mnkr, 
och inom den kommunala utjämningen ett underskott på 0,2 mnkr.

Finansnetto utfaller med 8,9 mnkr högre än budgeterat för perioden. Detta beror 
till största delen på ny lagregel om marknadsvärdering av finansiella 
omsättningstillgångar som ökar värdet med 8,1 mnkr. Överskottsutdelning från 
Kommuninvest samt att låga kostnadsräntor för lån och att ingen ränta för 
pensionsskuld har belastat periodresultatet.

Av årets investeringsbudget på 240,8 mnkr har hittills förbrukats 50,0 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 240,8 mnkr, varav 222,9 mnkr avser Tekniska 
nämnden.

Bedömning utifrån lämnade prognoser 2019

Nämndernas prognoser för 2019 följer budget förutom Socialnämnden som 
bedömer ett underskott främst för ökade kostnader inom Stöd och service på 
grund av ökade volymer, fler insatser samt höga sjukskrivningstal.

Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2019 bör det uppmärksammas att 
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om 

Ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

resurserna inte räcker till planerade och pågående verksamhet under året ska 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-08 av ekonomichef Carsten Sörlie
Delårsrapport januari-mars 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 147

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport januari-mars 2019, samt

samt att med hänsyn till prognostiserat underskott ge Socialnämnden i uppdrag 
att inkomma med ett förslag på åtgärder för en budget i balans.

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Socialnämndens förvaltningschef
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

KS/2019-0326

KSau § 147 Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 
2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport januari-mars 2019, samt

samt att med hänsyn till prognostiserat underskott ge Socialnämnden i uppdrag 
att inkomma med ett förslag på åtgärder för en budget i balans.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut för egen del
att uppdra till kommundirektören, att i samråd med Socialnämndens 
förvaltningschef, återkomma med förslag till handlingsplan för budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport för kvartal 1 år 2019 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.

Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 15,4 mnkr, varav 8,1 mnkr avser 
orealiserade vinster, att jämföra med et budgeterat resultat på 8,9 mnkr. 
Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 35,9 mnkr varav 8,1 mnkr 
avser orealiserade vinster, att jämföra med budget på 33,0 mnkr.

Resultatprognosen för koncernen uppgår till 47,2 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader är 2,6 mnkr högre än periodbudgeten. På 
intäktssidan är utfallet en avvikelse i jämförelse med budget på 3,4 mnkr. 
Kostnaderna överstiger budget med 6,0 mnkr som i första hand beror på högre 
personalkostnader.

Utfall för skatt, bidrag och kommunal utjämning är 0,9 mnkr lägre än budget. 
Inom skatt överskott med 1,4 mnkr, slutavräkning ett underskott med 2,1 mnkr, 
och inom den kommunala utjämningen ett underskott på 0,2 mnkr.

Finansnetto utfaller med 8,9 mnkr högre än budgeterat för perioden. Detta beror 
till största delen på ny lagregel om marknadsvärdering av finansiella 
omsättningstillgångar som ökar värdet med 8,1 mnkr. Överskottsutdelning från 
Kommuninvest samt att låga kostnadsräntor för lån och att ingen ränta för 
pensionsskuld har belastat periodresultatet.

Av årets investeringsbudget på 240,8 mnkr har hittills förbrukats 50,0 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 240,8 mnkr, varav 222,9 mnkr avser Tekniska 
nämnden.

Nämndernas prognoser för 2019 följer budget förutom Socialnämnden som 
bedömer ett underskott främst för ökade kostnader inom Stöd och service på 
grund av ökade volymer, fler insatser samt höga sjukskrivningstal.
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Sammanträdesdatum
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Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2019 bör det uppmärksammas att 
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om 
resurserna inte räcker till planerade och pågående verksamhet under året ska 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-08 av ekonomichef Carsten Sörlie
Delårsrapport januari-mars 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att delårsrapport januari-mars 2019 godkänns

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Socialnämndens förvaltningschef
Diariet
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Carsten Sörlie, 0526-192 02
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Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att Delårsrapporten för jan-mars godkänns

Sammanfattning av ärendet
Delårsrapport för kvartal 1 år 2019 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.

Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 15,4 mnkr, varav 8,1 mnkr avser 
orealiserade vinster, att jämföra med et budgeterat resultat på 8,9 mnkr. 
Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 35,9 mnkr varav 8,1 mnkr 
avser orealiserade vinster, att jämföra med budget på 33,0 mnkr. 

Resultatprognosen för koncernen uppgår till 47,2 mnkr. 

Verksamhetens nettokostnader är 2,6 mnkr högre än periodbudgeten. På 
intäktssidan är utfallet en avvikelse i jämförelse med budget på 3,4 mnkr. 
Kostnaderna överstiger budget med 6,0 mnkr som i första hand beror på högre 
personalkostnader.

Utfall för skatt, bidrag och kommunal utjämning är 0,9 mnkr lägre än budget. 
Inom skatt överskott med 1,4 mnkr, slutavräkning ett underskott med 2,1 mnkr, 
och inom den kommunala utjämningen ett underskott på 0,2 mnkr.

Finansnetto utfaller med 8,9 mnkr högre än budgeterat för perioden. Detta 
beror till största delen på ny lagregel om marknadsvärdering av finansiella 
omsättningstillgångar som ökar värdet med 8,1 mnkr. Överskottsutdelning från 
Kommuninvest samt att låga kostnadsräntor för lån och att ingen ränta för 
pensionsskuld har belastat periodresultatet.

Av årets investeringsbudget på 240,8 mnkr har hittills förbrukats 50,0 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 240,8 mnkr, varav 222,9 mnkr avser Tekniska 
nämnden.

Bedömning utifrån lämnade prognoser 2019

Nämndernas prognoser för 2019 följer budget förutom Socialnämnden som 
bedömer ett underskott främst för ökade kostnader inom Stöd och service på 
grund av ökade volymer, fler insatser samt höga sjukskrivningstal.

Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2019 bör det uppmärksammas att 
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om 
resurserna inte räcker till planerade och pågående verksamhet under året ska 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Kommunstyrelsen
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Delårsrapport januari-mars 2019
Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 15,4 mnkr varav 8,1 mnkr avser orealiserade vinster, att 
jämföra med budget på 8,9 mnkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 35,9 mnkr varav 8,1 
mnkr avser orealiserade vinster, att jämföra med budget på 33,0 mnkr. Resultatprognosen för koncernen 
uppgår till 47,2 mnkr. Av årets investeringsbudget på 240,8 mnkr har hittills förbrukats 50,0 mnkr. Prognosen 
för helåret bedöms till 240,8 mnkr, varav 222,9 mnkr avser Tekniska nämnden.

Delårsrapporten omfattar ekonomisk redovisning till och 
med mars, inklusive helårsprognos samt kommentarer 
för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd 
redovisning för hela kommunkoncernen rapporteras per 
31 augusti. 

BEFOLKNING & ARBETSLÖSHET
Strömstads invånarantal ökade med 7 personer under 
årets två första månader, från 13 237 personer per 31 
december till 13 244 personer per 28 februari. Källa: SCB

I Strömstad har den öppna arbetslösheten (16-64 år) 
sänkts jämfört med mars 2018, från 4,1 procent till 3,1 
procent. Antalet öppet arbetslösa uppgick till 178 stycken 
i mars 2019. Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 
år) har sänkts från 2,5 procent till 2,3 procent under 
samma tid. I mars 2019 var 16 ungdomar öppet 
arbetslösa i Strömstad. Nedan redovisas en jämförelse 
med genomsnittet i länet och riket, samt med mars 
månad föregående år. Källa: AMS

Andel i % av reg arbetskraft 16-64 år
Total

arbetslöshet
Varav

öppet arbetslösa
1803 1903 1803 1903

Strömstad 6,5 5,8 4,1 3,1
VG län 6,4 6,1 3,4 3,2
Riket 7,2 6,9 3,8 3,6

Andel i % av reg arbetskraft 18-24 år
Total

arbetslöshet
Varav

öppet arbetslösa
1803 1903 1803 1903

Strömstad 5,2 5,4 2,5 2,3
VG län 7,3 6,8 3,6 3,3
Riket 9,1 8,2 3,8 3,4

RESULTATANALYS KOMMUNEN
Periodens resultat uppgår till 15,4 mnkr, att jämföra med 
budget på 8,9 mnkr. 

RESULTATRÄKNING
mnkr

Utfall 
1903

Budget
1903

Avvikels
e

Nettokostnader -182,3 -179,7 -2,6

Avskrivningar -5,0 -6,1 1,1

Verksamhetens nettokostnader -187,3 -185,8 -1,5

Skatt, statsbidrag, utjämning 193,7 194,6 -0,9

Finansnetto 9,0 0,1 8,9

Periodens resultat 15,4 8,9 6,5

Varav orealiserade vinster -8,1 0,0 -8,1

Periodens balanskravresultat 7,3 8,9 -1,6

Verksamhetsresultat

Verksamhetens nettokostnader är 2,6 mnkr högre än 
periodbudgeten. På intäktssidan är utfallet en avvikelse i 
jämförelse med budget på 3,4 mnkr. Kostnaderna 
överstiger budget med 6,0 mnkr som i första hand beror 
på högre personalkostnader. 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning

Utfall för skatt, bidrag och kommunal utjämning är 0,9 
mnkr lägre än budget. Inom skatt överskott med 1,4 
mnkr, slutavräkning ett underskott med 2,1 mnkr, och 
inom den kommunala utjämningen ett underskott på 0,2 
mnkr. 

Finansnetto

Finansnetto utfaller med 8,9 mnkr högre än budgeterat 
för perioden. Detta beror till största delen på ny lagregel 
om marknadsvärdering av finansiella 
omsättningstillgångar som ökar värdet med 8,1 mnkr. 
Överskottsutdelning från Kommuninvest samt att låga 
kostnadsräntor för lån och att ingen ränta för 
pensionskuld har belastat periodresultatet.

http://intranet.stromstad.se/2.677ff3e011df71149488000180903.html
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FINANSIELL STÄLLNING

BALANSRÄKNING
mnkr

Utgående 
balans
1903

Utgående 
balans 
1812

Materiella anläggningstillgångar 938,9 898,4

Finansiella anläggningstillgångar 59,0 59,0

Summa anläggningstillgångar 997,9 957,4

Likvida medel 0,0 36,2

Övriga omsättningstillgångar 338,3 280,9

Summa omsättningstillgångar 338,3 317,1

Summa tillgångar 1 336,2 1 274,5

Summa eget kapital 593,4 568,5

Avsättningar 78,0 78,0

Långfristiga skulder 294,4 286,1

Kortfristiga skulder 370,4 341,8

Summa avsättningar och skulder 742,8 706,0

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 1 336,2 1 274,5

Materiella och finansiella anläggningstillgångar 

Tillgångsvärdet har ökat med 40,5 mnkr, vilket består av 
periodens nyanskaffningar minus avskrivningar. 
Merparten av tillgångsökningen består av investeringar i 
nytt reningsverk, kaj samt färjeläget.

Likvida medel

Likvida medel har minskat med 77,8 mnkr sedan 
årsskiftet och blir därmed negativt. Detta innebär att det 
medräknas bland de kortfristiga skulderna. Bolagens 
saldo uppgår till 88,3 mnkr, en minskning med 1,3 mnkr. 
Kommunens egna likvida medel har minskat med 76,4 
mnkr och redovisar ett saldo på -129,9 mnkr där bland 
annat årlig pensionspremie inneburit utbetalningar på 
cirka 20 mnkr under första kvartalet samt investeringar. 

Övriga omsättningstillgångar

Under övriga omsättningstillgångar ingår 
pensionsfonden med ett bokfört värde på 107,0 mnkr. 
Portföljens marknadsvärde är 124,2 mnkr och i enlighet 
med den nya redovisningslagen som böjade gälla 190101 
så ska finansiella omsättningstillgångar redovisas till 
marknadsvärde. Vid övergång från bokfört värde till 
marknadsvärde så redovisas ökningen över eget kapital 
vilket har ökats med 9,4 mnkr. Värdeökningen på 8,1 
mnkr efter årsskiftet får en direkt resultatpåverkande 
effekt och redovisas som orealiserade vinster. 

Bokföring och värderingen av korträntefond samt 
bostadsobligationsfond har gjorts i enlighet med övriga 
fiansiella omsättningstillgångar. Dessa fonder är 
placeringar från likvida medel för att minska överskottet 
på koncernkontot. Placeringarna fungerar numera som 
likviditetsreserv.

Avsättningar 

Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är 
oförändrad 78,0 mnkr. Prognos på pensionsskulden 
upprättas i samband med augustibokslutet då ny prognos 
beställs från pensionsförvaltaren.

Långfristiga skulder

De långfristiga skulderna har ökat med 8,3 mnkr från 
årsskiftet. Av dessa är cirka 8,0 mnkr vatten/avlopp-och 
avfallskollektivens resultat som överförs till respektive 
investeringsfond.  

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder har ökat med 28,6 mnkr där 
leverantörsskulden har minskat med 16,0 mnkr sedan 
årsskiftet. Bolagens minskning av likvida medel på 
koncernkontot har påverkat kommunens kortfristiga 
skuld med 1,3 mnkr. 

Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, 
okompenserad övertid med mera, uppgår till 54,5 mnkr 
inklusive sociala avgifter. Avstämning och prognos för 
årets förändring av semesterlöneskuld och övriga 
löneskulder till personalen upprättas efter 
sommarperioden, vid delårsbokslut augusti.
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Investeringar sedan årets början uppgår till 50,0 mnkr.

Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 240,8 
mnkr, varav 124,2 mnkr avser nya objekt, beslutade i 
budget 2019. 116,6 mnkr har överförts från tidigare år 
enligt beslut.  

Den samlade bedömningen är att nettoinvesteringarna 
kommer att uppgå till 240,8 mnkr. Ny prognos kommer 
att göras i samband med augustibokslutet.

mnkr
Utfall  

190331
Prognos 

2019
Budget 

2019
Avvikelse

2019

KS 0,0 6,5 6,5 0,0
SN 0,3 3,3 3,3 0,0
BUN 0,9 4,8 4,8 0,0
TN skatt 24,6 107,2 107,2 0,0
MBN 0,0 3,3 3,3 0,0
S:a 
skattefinans 25,8 125,1 125,1 0,0
TN taxe 24,2 115,7 115,7 0,0
Summa 
totalt 50,0 240,8 240,8 0,0

Kommentarer till prognosen

KS – Investeringar enligt plan

BUN – Investeringar enligt plan

SN – Investeringar enligt plan 

MBN – Investeringar enligt plan

TN skatt – Årets investeringar uppgår till 24,6 mnkr per 
31 mars 2019. De större investeringarna som gjorts är 
byggnationen av byggnad och kajanläggning för 
Kustbevakningen inklusive den nya kommunala 
kajanläggningen, uppgradering i färjeläget samt utbyte 
av bryggor. 

Totalt budgeterade medel för 2019 uppgår till 107,2 
mnkr. Av dess beräknas samtliga medel att användas 
under 2019. 

TN tax – Årets investeringar uppgår till 24,2 mnkr per 31 
mars 2019. De större investeringarna som gjorts avser 
utbyggnad av avloppsreningsverket Österröd samt 
utbyggnad dubbla råvattenledningen 
Blomsholm/Färingen. 

Totalt budgeterade medel för 2019 uppgår till 115,7 
mnkr. Av dess beräknas samtliga medel att användas 
under 2019. 
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RESULTATPROGNOS 2019 OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Prognosen för kommunen utgörs av de sammanlagda bedömningarna från respektive nämnd samt finansförvaltningen. 
Helårsprognosen för årets resultat för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 35,9 mnkr i jämförelse med budget 
på 33,0 mnkr. Nämndernas prognoser för 2019 följer budget förutom Socialnämnden som bedömer ett underskott främst 
för ökade kostnader inom Stöd och service på grund av ökade volymer, fler insatser samt höga sjukskrivningstal. Läs mer 
om respektive nämnds avvikelser nedan. Finansnettot förväntas göra ett överskott på grund av överskottsutdelning från 
Kommuninvest samt marknadsvärdering av finansiella omsättningstillgångar.

Årsbudgeten för taxekollektiven är noll, som också förväntas följa budget. 

De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos före skatt tillför 11,3 mnkr till den sammanställda redovisningen, 
vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 47,2 mnkr (tabell och text för bolagen se sista sidan).

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – mars 2019 Prognos 2019

mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

Kommunstyrelsen -16,9 -18,0 1,1 -72,0 -72,0 0,0

Socialnämnden -61,8 -61,3 -0,5 -256,4 -249,4 -7,0

Barn- och utbildningsnämnden -88,4 -88,6 0,2 -346,7 -346,7 0,0

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -1,4 -3,1 1,7 -18,1 -18,1 0,0

Miljö- och byggnämnden -7,1 -7,9 0,8 -31,7 -31,7 0,0

Finansförvaltningen, verksamhet -1,2 -6,9 5,7 -27,2 -27,2 0,0

Semesterlöneskuld -10,5 0,0 -10,5 1,0 0,0 1,0

Verksamhetsnetto nämnder -187,3 -185,8 -1,5 -751,1 -745,1 -6,0

Skatter, statsbidrag och utjämning 193,7 194,6 -0,9 775,6 778,4 -2,8

Finansnetto 9,0 0,1 8,9 11,4 -0,3 11,7

Resultat skattefinansierad vsh 15,4 8,9 6,5 35,9 33,0 2,9

Varav orealiserade vinster fin.oms.tillg**) -8,1 0,0 -8,1 -8,1 0,0 -8,1

Balanskravresultat 7,3 8,9 -1,6 27,8 33,0 -5,2

Taxekollektiven mnkr

Tekniska nämnden, VA 5,6 6,4 -0,8 0,0 0,0 0,0

Tekniska nämnden, Avfall 2,2 1,9 0,3 0,0 0,0 0,0

Tekniska nämnden, Fjärrvärme 0,2 -0,2 0,4 0,0 0,0 0,0

Summa taxekollektiven *)    8,0 8,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

*) Taxekollektivens samlade resultat bokas mot respektive kollektivs fond

**) Nya Redovisningslagen from 190101 anger att finansiella omsättningstillgångar ska värderas enligt marknadsvärde

 

Kommunstyrelsen

Större avvikelse budget/prognos helår 

 Periodens resultat är ett överskott på 1,1 mnkr 
vilket främst beror på överskott inom Idrotts-
och fritidsverksamheten. Utvecklingsenhetens 
övriga verksamheter gör ett resultat på -0,4 
mnkr vilket bland annat härrör sig från 
lönekostnader som  delvis överfördes till 
Tekniska förvaltningen samt effektiviserades 
bort ur budgeten för 2019 men där tjänsten 

fortfarande ligger kvar på 
Utvecklingsavdelningen.

 Aktivitetshallen gör ett resultat på -0,3 mnkr, 
vilket är hälften av motsvarande resultat förra 
året. Detta kommer att justeras under året så 
att budgeten hålls

 Samtliga verksamheter inom 
Kommunstyrelsen förväntas hålla sin 
helårsbudget.
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Socialnämnden

Större avvikelser budget/prognos helår

 Gemensam administration har en negativ 
avvikelse förklaras dels av central budgetering 
av återstående sparkrav på cirka 1,8 mnkr. En 
del av detta har hämtats hem genom att ej 
tillsätta vakanser. Uppmaning till 
verksamheterna om ökad återhållsamhet har 
ej givit önskad effekt, vilket syns på det 
förvaltningsövergripande resultatet.  
Ytterligare förklaras underskottet på grund av 
intäktsbortfall inom blockförhyrningarna. Den 
negativa avvikelsen justeras delvis tack vare 
återbetalning av arbetsgivaravgift för äldre.

 Inom Individ- och Familjeomsorg 
prognosticeras ett underskott på 0,6 mnkr på 
grund av prognostiserat underskott gällande 
placeringar barn- och unga. På helheten 
kompenseras detta till viss del av vissa 
vakanta tjänster på vuxenenheten. 
Försörjningsstödet prognosticeras till 7 mnkr 
2019, där den budgetöverskridande delen 
kompenseras av migrationsmedel

 Stöd och service prognosticerade 
budgetavvikelse på -4,4 mnkr orsakas av 
ökade volymer, omfattande kostnader i 
enskilda ärenden samt hög sjukfrånvaro på 
några enheter. På den övergripande 
budgeten finns ökade kostnader för boende 
LSS 9:8 vilket avser boende i samband med 
gymnasiestudier för personer med 
funktionshinder. Detta beror på ett ökat 
antal placeringar. Även inom LSS externa köp 
saknas täckning för de faktiska kostnaderna.  
Ökade kostnader för boendestöd. Det 
arbetas med att finna alternativa lösningar 
för att få ner kostnaderna för denna 
verkställighet men prognosen utgår från 
dagens kostnader. De beviljade timmarna på 
korttidsvistelse på Opalen har ökat vilket 
innebär högre personalkostnader. Daglig 
verksamhet har ökat antalet närvarande 
brukare vilket till stor del beror på en 
kvalitetshöjning i verksamheten i samband 
med omorganisering och nya lokaler. 
Verksamheten ser över möjligheten att 
omprioritera personal internt för att möta 
ökat behov.

 Vård och Omsorg beräknas göra ett 
underskott på 1,3 mnkr. Hög sjukfrånvaro 
bland flera av de särskilda boendena gör att 
personalkostnaderna inom dessa beräknas 
överstiga budget. Beslut om insatser har för 
SÄBO femdubblats samt för hemtjänst och 
korttid fördubblats. Nya betalansvarslagen för 
hemtagning inom 3 dygn från sjukhus ger 
ökad press på området för att undvika 

betaldygn på sjukhus. Underskottet reduceras 
till viss del av vakanta tjänster inom främst 
rehab men även inom hemtjänsten som 
tillsammans med god resursplanering gör att 
dessa enheter beräknas gå med 
budgetöverskott vid årets slut. 

Barn- och utbildningsnämnden

Större avvikelse budget/prognos helår 

 Årsprognosen bedöms till +/- 0 i förhållande till 
budget. Det finns dock stora osäkerheter i en 
prognos som lämnas så tidigt på året. Hur 
elevflödet ser ut inom gymnasieskolan 
kommande höst har exempelvis stor påverkan 
på utfallet. En annan osäkerhetsfaktor är 
kostnaderna för migration i förhållande till de 
statsbidrag som är avsedda för verksamheten. 
Eftersom många asylsökande barn- och 
ungdomar nu får beslut av Migrationsverket så 
minskar statsbidragsintäkterna medan det 
finns en eftersläpning i kostnadsbilden då 
elevernas behov kvarstår.

 Helårsprognos för gymnasiet visar ett 
underskott på 1,0 mnkr. Prognosen utgår 
främst till från interkommunala 
mellanhavandena. Fler elever än som 
prognosticerat i budget 2019 har sökt 
gymnasieutbildning i andra kommuner, vilket 
innebär högre kostnader än budgeterat. 
Prognostiserat underskott för 
interkommunalersättning avser höstterminen 
2019. En annan osäkerhet gäller budgeterad 
nivå på statsbidrag för asylsökande elever. 
Förvaltningen vet i dagsläget inte hur många 
individer som blir klara i sin migrationsprocess 
och får uppehållstillstånd. När individerna fått 
uppehållstillstånd får kommunen inget 
statsbidrag.  

 Förskoleverksamheten har en omfattande 
effektivisering på 1,5 mnkr. Arbete pågår och 
kommer att genomföras dels genom ökade 
intäkter och dels genom avveckling av 
förskoleavdelningar. Huruvida 
effektiviseringen kan genomföras fullt ut är 
beroende av antalet barn i behov av 
förskoleplats. I dagsläget är kösituationen 
sådan att effektiviseringen kan genomföras 
fullt ut. 

Tekniska nämnden, skattefinansierad 
verksamhet

Större avvikelse budget/prognos helår 

 Gator, vägar och parkering visar ett underskott 
på 1,1 mnkr för perioden, vilket kan förklaras 
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av ett flertal olika verksamhetsavvikelser. 
Vägunderhållet och belysningen visar en 
positiv avvikelse mot budget, vilket kan 
förklaras av att verksamheten inte genomför 
åtgärder i den omfattningen så tidigt på 
säsongen. Däremot visar vinterväghållningen 
en negativ avvikele vilket förklaras av 
fluktuationerna i vädret. 
Parkeringsverksamheten visar en negativ 
avvikelse, vilket förklaras av mindre 
parkeringsintäkterna på grund av 
säsongsvariationer. Prognosen på årsbasis är 
att budgeten hålls.  

 Allmän markreserv visar ett överskott med 1,6 
mnkr jämfört med budget, vilket främst kan 
förklaras av intäkter för avverkning av skog på 
1,4 mnkr för perioden. Hanteringen av 
skogsverksamheten följer kommunens 
skogsplan och arbete kommer att genomföras 
under 2019 i form av gallring, plantering och 
underhåll, vilket kommer resultera i ökade 
driftskostnader. Prognosen på årsbasis är att 
budgeten hålls.   

 Hamnverksamheten visar ett överskott med 0,6 
mnkr mot budget, vilket delvis förklaras av lägre 
kapitalkostnader för perioden. Det förklaras av 
att driftsättningen av projekt inom 
hamnverksamheten inte skett i den 
utsträckningen som antagits i budget. Viss 
förskjutning i projekten. Bland annat har 
färdigställandet av byggnad och kajanläggning 
för Kustbevakningen blivit senarelagd och 
inflyttning har skett nu i mars. Intäkterna för 
perioden ligger under budget vilket förklaras av 
säsongsvariabeln som påverkar intäkterna från 
färjetrafiken och gästhamnarna. Dessa kommer 
att återhämta sig när Color Lines nya 
hybridfärja tas i bruk i juni. Dessutom ligger 
driftskostnaderna under budget också, vilket 
förklaras av att arbete i hamnarna intensifieras 
under våren. Prognosen på årsbasis är att 
budgeten hålls. 

Miljö- och byggnämnden

Större avvikelse budget/prognos helår 

 Både miljö- och hälsoskydds- och 
byggavdelningen har haft intäkter som 
överstiger budget. Byggavdelningen haft ett 
starkt intäktsinflöde årets första månader 
både från större bygglov samt från 
sanktionsavgifter. Miljö- och hälsa har 
fakturerat stor del av årets tillsynsavgifter för 
alkoholhandläggning vilket ger en positiv 
budgetavvikelse. 

 Personalkostnaderna är lägre än budget till 
följd av två vakanta tjänster på 
räddningstjänsten samt lägre 
personalkostnader på miljö- och hälsa. 

Byggavdelningen har dock något högre 
personalkostnader än budget. Denna kostnad 
inkluderar 100 procent av lönen för 
kommunens jurist. Även den administrativa 
avdelningen har något högre 
personalkostnader än budget.

 Vad gäller prognosen för intäkterna för året är 
bedömningen att förvaltningens intäkter 
kommer att ligga i nivå med budget. I 
prognosen finns dock inkluderat en ersättning 
om 0,4 mnkr för kommunjurist samt en 
förstärkning av planavdelningens budget med 
0,2 mnkr från kommunstyrelsen. 

Finansförvaltningen

Större avvikelse budget/prognos helår 

Skatteintäkter +5,7 mnkr och slutavräkning 
visar en prognos på -7,9 mnkr och kostnads- 
och inkomstutjämningen samt 
fastighetsavgiften ett prognosticerat 
underskott på -0,6 mnkr.  Överskottsutdelning 
från Kommuninvest med 2,7 mnkr. Beräknat 
ianspråktagande av tidigare års byggbonus 
med 1,0 mnkr.

Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet

VA, Avfall- och Fjärrvärme

 Vatten- och avloppsverksamheten visar ett 
underskott på 0,8 mnkr jämfört med budget 
för perioden. Avvikelsen förklaras främst av 
lägre vatten- och avloppsavgifter för 
perioden.  Detta kommer att justeras på 
helår och budgeterade intäkter bedöms 
uppnås. För 2019 har verksamheten 
medvetet budgeterat med ett överskott på 
4,2 mnkr. Detta för att förstärka 
investeringsfonden som skall finansiera del 
av kommande års stora investeringar. Gäller 
framför allt utbyggnaden av Österröds 
avloppsreningsverk.  

 Avfallsverksamheten visar ett överskott på 
0,3 mnkr för perioden på grund av lägre 
kostnader för transporter och destruktion. 
Beräknar att verksamheten håller budget för 
2019.

 Fjärrvärmeverksamheten visar ett överskott 
på 0,4 mnkr för perioden på grund av lägre 
driftskostnader. Beräknar att verksamheten 
håller budget för 2019.

 Samtliga resultat överförs till fondering och 
påverkar inte kommunens resultat.

Inget 
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KOMMUNENS BOLAG

Bolagen Utfall jan-mars 2019 Prognos 2019
(före skatt samt periodiserad budget) 
mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Strömstadsbyggen 2,7 0,0 2,7 7,1 7,1 0,0
Strömstadslokaler 2,7 0,0 2,7 3,7 3,7 0,0
Strömstadsgaragen 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
StrömstaNet 0,0 0,1 -0,1 0,5 0,5 0,0
Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1
Resultat Bolagen 5,5 0,1 5,4 11,3 11,4 -0,1

AB Strömstadsbyggen

Resultatet är 2,7 mnkr bättre än budgeterat. Det finns 
pågående projekt/arbeten som inte är kostnadsförda, de 
kommer att belasta resultatet under året. Det är en rak 
budget som ligger (förutom på uppvärmning) så vissa 
kostnadshöjningar har inte slagit igenom första kvartalet.

Prognosen för helåret före skatt är 7,1 mnkr vilket 
motsvarar budget.

AB Strömstadslokaler

Positivt är att resultatet är cirka 0,8 mnkr högre jämfört 
med föregående år. Räntekostnaderna är cirka 0,7 mnkr 
lägre efter stängning av räntekontrakt strax före årsskiftet. 
Underhållskostnaderna är cirkaa 2,3 mnkr lägre än 
budgeten på grund av att arbete med renoveringen av 
Badhuset och köket på Mekanikern inte kommit igång. 

Prognosen kan komma att revideras på grund av 
kommunens verksamheter sparbeting där ett antal lokaler 
kan komma att sägas upp samt ytterligare fördröjningar i 
de stora projekten.
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AB Strömstanet

Resultatet är något lägre för perioden. Prognosen för 
helåret är enligt plan.
Bolaget kommer att göra en nyupplåning under  andra 
kvartalet 2019 på 20 mnkr.

AB Strömstads Badanstalt

Bolaget redovisar ett periodresultat som är i nivå med 
budget. 

Årsprognosen är ett nollresultat men -0,1 mnkr jämfört 
med årsbudget.  
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KS/2019-0340

KS § 88 Finansiella rapporter 2019

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna finansrapport för mars 2019.

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 124 mnkr 2019-03-
31. Värdet på aktierna uppgick till 58 mnkr och på räntebärande värdepapper 66
mnkr.

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 7,1 % sedan årsskiftet och sedan start 
är värdeökningen 132,2%.

Jämfört med index är resultatet något bättre hittills i år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-08 av ekonomichef Carsten Sörlie
Finansrapport mars 2019
Öhmans månadsrapport 190331
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 148

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna finansrapport för mars 2019.

Beslutet skickas till
Diariet

Ärende
12
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

KS/2019-0340

KSau § 148 Finansiella rapporter 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna finansrapport för mars 2019.

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 128 mnkr 2019-03-31. 
Värdet på aktierna uppgick till 61 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 
mnkr.

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 10,5 % sedan årsskiftet och sedan 
start är värdeökningen 139,7%.

Jämfört med index (+8,9) gör vi det något bättre.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-08 av ekonomichef Carsten Sörlie
Finansrapport mars 2019
Öhmans månadsrapport 190331

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att finansrapport för mars 2019 godkänns.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2019-05-08 Dnr: KS/2019-0340
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

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

Finansiella rapporter 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att finansrapport för mars 2019 godkänns

Sammanfattning av ärendet
Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 124 mnkr 2019-03-31.  
Värdet på aktierna uppgick till 58 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 
mnkr.

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 7,1 % sedan årsskiftet och sedan start 
är värdeökningen 132,2%.

Jamfört med index gör vi det något bättre hittills i år.

Perspektiv 

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
våra perspektiv.

Beslutsunderlag
Finansrapport mars 2019
Öhmans månadsrapport 190331

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

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

Beslutet skickas till
KS Diariet
Ekonomichef
Redovisningsansvarig

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen 2019-05-08 Dnr: KS/2019-0340
KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

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

Finansiell rapport mars 2019

Sammanfattning

Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 124 mnkr 2019-
03-31.  Värdet på aktierna uppgick till 58 mnkr och på räntebärande 
värdepapper 66 mnkr.

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 7,1 % sedan årsskiftet och 
sedan start är värdeökningen 132,2%.

Avkastning

Total avkastning under perioden uppgår till 7,1 %, medan jämförelseindex 
har ökat 6,1 %. Sedan starten 2000-09 har portföljen ökat med 132,2 %, 
medan jämförelseindex har ökat 152,7 %. Bästa utvecklingen står svenska 
aktier för med en ökning på 229,9 % mot jämförelseindex 233,7 %. Sämst 
har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört med index. Det är 
korta placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört med 
index. Så länge det låga ränteläget varar kommer avkastningen på 
ränteplaceringar vara mycket låga.  

Avkastning totalt                                                                                                                                                                                                                      
mar-19 jan - mar 2019 Sedan start

Tillgångsslag
Utfall 

portföljen
Jämförelse-

index

Differens 
utfall - 
index

Utfall 
portföljen

Jämförelse-
index 

Differens 
utfall - 
index

Utfall 
portföljen

Jämförelse-
index 

Differens 
utfall - 
index

Svenska aktier -0,3% 1,1% -1,4% 13,4% 13,2% 0,2% 229,9% 233,7% -3,8%

Utländska aktier 1,3% 1,7% -0,4% 16,7% 17,4% -0,7% 126,3% 120,1% 6,2%

Svenska räntebärande 
papper 0,5% 0,3% 0,2% 0,9% 0,4% 0,5% 90,9% 106,7% -15,8%

Totalt portfölj 0,5% 0,7% -0,2% 7,1% 6,1% 1,0% 132,2% 152,7% -20,5%
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Kommunledningsförvaltningen 2019-05-08 Dnr: KS/2019-0340
KS - Ekonomiavdelning

Värdeförändring under året

Det totala värdet uppgår till 124 mnkr. Orealiserad vinst uppgår till 17 
mnkr. Tabellen nedan visar utvecklingen under året av marknadsvärde och 
bokfört anskaffningsvärde.

Rad Tillgångsslag 2018-12-31 2019-03-31 Förändr i kr Förändr i %

1
Anskaffningsvärde räntebärande 
fonder (bokf värde) 63 630 843 63 663 584 32 741 0,1%

2 Marknadsvärde räntebärande fonder 65 606 781 66 184 394 577 613 0,9%

3
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
räntebärande fonder 1 975 938 2 520 810 544 872  

4
Anskaffningsvärde aktiefonder (bokfört 
värde) 43 162 627 43 302 315 139 688 0,3%

5 Marknadsvärde aktiefonder 50 361 136 57 979 494 7 618 358 15,1%

6
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
aktiefonder 7 198 509 14 677 179 7 478 670  

7
Anskaffningsvärde hela portföljen 
(bokfört värde) 106 793 470 106 965 899 172 429 0,2%

8 Marknadsvärde hela portföljen 115 967 917 124 163 888 8 195 971 7,1%

9
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
hela portföljen 9 174 447 17 197 989   

Fördelning i tillgångsslag

Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 53,3 % vid periodens 
slut. Andelen aktier ligger på 46,7 %.  

  
Rad Tillgångsslag 2018-12-31 2019-03-31

  
Marknads-
värde i kr

Portfölj-
andel i %

Marknads-
värde i kr

Portfölj-
andel i %

1 Öhmanobligationsfond 47 884 667 41,3% 48 305 942 38,9%

2 Öhman penningmarknadsfond 17 722 114 15,3% 17 878 452 14,4%

3 Summa räntefonder 65 606 781 56,6% 66 184 394 53,3%

4 Öhman sverige hållbar 23 678 733 20,4% 26 850 140 21,6%

5 Öhman global hållbar 26 682 403 23,0% 31 129 354 25,1%

7 Summa aktiefonder 50 361 136 43,4% 57 979 494 46,7%

8 Summa portfölj 115 967 917 100,0% 124 163 888 100,0%
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Kommunledningsförvaltningen 2019-05-08 Dnr: KS/2019-0340
KS - Ekonomiavdelning

Likviditetsförvaltning

Likvida medel har minskat med 77,8 mnkr sedan årsskiftet. Bolagens saldo 
uppgår till 88,3 mnkr, en minskning med 1,3 mnkr. 

Kommunens egna likvida medel har minskat med 76,4 mnkr och redovisar 
ett saldo på -129,9 mnkr där bland annat årlig pensionspremie inneburit 
utbetalningar på cirka 20 mnkr under första kvartalet samt investeringar. 

Kommunen har sedan år 2013 medel placerade i en bostadobligationsfond 
vars syfte är att användas till framtida investeringar. Saldot uppgår till 10,4 
mnkr.

Tidigare års överlikviditet är placerade i en korträntefond. Saldot uppgår till 
15,1 mnkr.

Från årsskiftet har inga försäljningar ur fonderna gjorts.

Räntefonder Antal Anskaffningskurs Aktuell 
kurs

Aktuellt värde Orealiserad 
vinst/förlust

Nordea 
Bostadsobligationsfond

93 476        109,15    111,63 10 434 544 231 438

Nordea Institutionell 
Kortränta

12 524     1 209,84 1 208,26 15 132 819 -19 781

Upplåningsuppföljning

Lånet kommunen lyfte i 2018 er nu omplacerad med långsiktiga villkor, och 
är för närvarande det enda lånet i egen balansräkning. 

Likviditetsrisken bedöms som låg.

Bilagor

1. Öhmans månadsrapport 190331
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Strömstads Kommun
2120001405

Senaste

månaden Sedan startInnevarande årAvkastning %

Totala portföljen 0,5 7,1 132,2

Jämförelseindex 0,7 6,1 152,7

-0,2Avvikelse 0,9 -20,5

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2014-03-31

Portfölj

Index

Sammanfattning per 2019-03-31

Marknadsvärde SEK per 2019-03-31 2019-02-28 2018-12-31

 124 163 888  123 524 746  115 967 917Totala portföljen

Fördelning marknadsvärde totala portföljen

Svenska aktier, 21,6%

Utländska aktier, 25,1%

Svenska räntebärande, 53,3%

Öhman     2 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Marknadsvärde per 2019-03-31

Marknadsvärde Andel %Tillgångar

 26 850 140Svenska aktier  21,6

 31 129 354Utländska aktier  25,1

 57 979 494Summa aktier  46,7

 66 184 394Svenska räntebärande  53,3

 66 184 394Summa räntebärande värdepapper  53,3

Summa värdepapper  124 163 888  100,0

 0Likvida medel  0

 0Olikviderade transaktioner  0

 0Upplupen bankränta, beräknad  0

 0Upplupen värdepappersränta  0

 0Övrigt  0

 0Summa likvida medel m.m.  0

 124 163 888  100,0Totala portföljen

Avkastning per 2019-03-31

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

IndexPortföljenIndexPortföljenIndexPortföljen

Svenska aktier -0,3 1,1 13,4 13,2 229,9 233,7

Utländska aktier 1,3 1,7 16,7 17,4 126,3 120,1

Svenska räntebärande 0,5 0,3 0,9 0,4 90,9 106,7

Totala portföljen 152,7132,26,17,10,70,5

Öhman     3 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Innehav per 2019-03-31

Valuta Antal
Kurs not. 

valuta
Marknadsvärde

portföljvaluta
Ansk. värde

portföljvaluta
Orealiserad
vinst/förlustAndelVärdepapper

SVENSKA AKTIER

Svenska Aktiefonder

SEK  182 109  147,44  26 850 140  22 801 813  4 048 327 100,0%Öhman Sverige Hållbar A

 26 850 140  22 801 813  4 048 327 100,0%

 4 048 327 22 801 813 100,0% 26 850 140Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER

Utländska Aktiefonder

SEK  126 779  245,54  31 129 354  20 500 502  10 628 852 100,0%Öhman Global Hållbar A

 31 129 354  20 500 502  10 628 852 100,0%

 10 628 852 20 500 502 100,0% 31 129 354Summa utländska aktier

SVENSKA RÄNTEBÄRANDE

Räntefonder

SEK  163 872  109,10  17 878 452  17 679 302  199 150 27,0%Öhman FRN Hållbar A

SEK  500 735  96,47  48 305 942  45 984 281  2 321 660 73,0%Öhman Obligationsfond SEK B

 66 184 394  63 663 584  2 520 810 100,0%

 2 520 810 63 663 584 100,0% 66 184 394Summa svenska räntebärande

 124 163 888  106 965 899  17 197 989Summa värdepapper

Öhman     4 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Totala portföljen

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 115 967 9172018-12-31

 120 955 374 0 02019-01-31 4,3 4,3 3,5 3,5

 123 524 746 0 02019-02-28 2,1 6,5 1,7 5,3

 124 163 888 0 02019-03-31 0,5 7,1 0,7 6,1

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2019

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 30%

OMRX MM, 30%

MSCI AC WORLD NDR, 20%

SIXPRX, 20%

Öhman     5 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Svenska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 23 678 7332018-12-31

 25 830 330 0 02019-01-31 9,1 9,1 7,7 7,7

 26 941 195 0 02019-02-28 4,3 13,8 4,0 12,0

 26 850 140 0 02019-03-31 -0,3 13,4 1,1 13,2

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2019

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

SIXPRX, 100%

Öhman     6 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Utländska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 26 682 4032018-12-31

 29 339 232 0 02019-01-31 10,0 10,0 10,1 10,1

 30 728 731 0 02019-02-28 4,7 15,2 4,8 15,3

 31 129 354 0 02019-03-31 1,3 16,7 1,7 17,4

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2019

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

MSCI AC WORLD NDR, 100%
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Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Svenska räntebärande

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 65 606 7812018-12-31

 65 785 812 0 02019-01-31 0,3 0,3 0,1 0,1

 65 854 820 0 02019-02-28 0,1 0,4 0,0 0,1

 66 184 394 0 02019-03-31 0,5 0,9 0,3 0,4

Avkastning för svenska räntebärande och jämförelseindex under 2019

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 50%

OMRX MM, 50%

Öhman     8 (8)
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2019-05-29
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KS/2019-0190

KS § 86 Revidering av långsiktiga mål

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa de föreslagna långsiktiga målen i Vision 2030.

Sammanfattning av ärendet
I samband med den nya mandatperioden har en översyn och revidering gjorts av 
kommunfullmäktiges långsiktiga mål. De reviderade målen kommer att vara ett 
underlag i budgetprocessen för mål och budget 2020 samt plan 2021-2023.

De reviderade målen har varit på remiss ute i partierna. Svar har inkommit från 
Centerpartiet, Liberalerna, Feministiskt Initiativ och Moderaterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av controller Carina Dalenius
Remissvar från Centerpartiet, Liberalerna, Feministiskt Initiativ och Moderaterna
Förslag till reviderade långsiktiga mål i Vision 2030
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-08 § 128

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa de föreslagna långsiktiga målen i Vision 2030.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars-Åke Karlgren (V) yrkar att det långsiktiga målet för fokusområdet Lära för 
livet - Alla ska lyckas i skolan ska formuleras: 2030 går alla barn i kommunen i en 
trygg och jämställd skola; fri från våld, sexuella trakasserier och rasism.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Lars-Åke Karlgrens yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Ärende
13
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-08

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

KS/2019-0190

KSau § 128 Revidering av långsiktiga mål

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta de reviderade förslaget till långsiktiga mål i Vision 2030.

Sammanfattning av ärendet
I samband med den nya mandatperioden har en översyn och revidering gjorts av 
kommunfullmäktiges långsiktiga mål. De reviderade målen kommer att vara ett 
underlag i budgetprocessen för mål och budget 2020 samt plan 2021-2023.

De reviderade målen har varit på remiss ute i partierna. Svar har inkommit från 
Centerpartiet, Liberalerna, Feministiskt Initiativ och Moderaterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av controller Carina Dalenius
Remissvar från Centerpartiet, Liberalerna, Feministiskt Initiativ och Moderaterna
Förslag till reviderade långsiktiga mål i Vision 2030

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa de föreslagna långsiktiga målen i Vision 2030.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2019-05-21 Dnr: KS/2019-0190
KS - Ekonomiavdelning
Carina Dalenius, 0526-194 31

STRÖMSTADS KOMMUN

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

Mål & Budget 2020 samt plan 2021-2023

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 

att fastställa de föreslagna långsiktiga målen.

Sammanfattning av ärendet
I samband med den nya mandatperioden har en översyn och revidering gjorts av 
kommunfullmäktiges långsiktiga mål. De reviderade målen kommer att vara ett 
underlag i budgetprocessen för mål och budget 2020 samt plan 2021-2023. 

Ärendet
Strömstad kommuns Vision 2030 antogs våren 2016 och är kommunfullmäktiges 
vägvisning om hur Strömstad kommun ska utvecklas fram till 2030. Till visionen 
fanns sex fokusområden kopplade samt 14 långsiktiga mål. 

I februari 2019 hölls en utvecklingsdag där kommunstyrelsen gjorde en översyn av 
de 14 långsiktiga målen. 

Översynen resulterade i ett förslag till omformulering och revidering av de 
långsiktiga målen. 

Detta förslag har sedan remitterats till samtliga partier och de yttranden som 
inkommit har beaktats. Ett nytt förslag har tagits fram efter genomgång av 
yttranden och ett sjunde fokusområde har lagts till, Jämställdhet och integration. 

Målen kommer att utgöra en grund för det fortsatta budgetarbetet och nedan 
framgår det omarbetade förslaget till kommunfullmäktiges långsiktiga mål.

Fokusområde Nuvarande 
långsiktiga mål

Förslag till 
reviderade 
långsiktiga mål

Förslag efter 
yttrande från 
partierna

Övergripande 
mål

2030 har 
Strömstad          
15 000 invånare

2030 har 
Strömstad             
15 000 invånare

2030 har 
Strömstad             
15 000 invånare

Kommunstyrelsen
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2030 är 
Strömstad en 
fossiloberoende 
kommun

2030 är Strömstad 
en fossiloberoende 
kommun

2030 är Strömstad 
en fossil-
oberoende 
kommun

Lära för livet – 
Alla ska lyckas 
i skolan

2030 rankas 
Strömstads 
förskolor och 
skolor bland 
landets bästa

2030 är Strömstad 
en förebild inom 
utbildning

2030 är Strömstad 
en förebild inom 
utbildning

2030 erbjuder 
Strömstad ett 
attraktivt utbud 
av gymnasie-
utbildningar 
liksom 
eftergymnasiala 
högskole- samt 
universitetsutbild
ningar

Det goda livet 
– hela livet

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

2030 upplever 
Strömstads 
invånare god 
livskvalitet med 
tillgång till aktiv 
fritid, delaktighet, 
välbefinnande och 
trygghet

2030 upplever 
Strömstads 
invånare 
livskvalitet och 
trygghet genom 
jämställd och 
jämlik tillgång till 
vård, omsorg, 
service och aktiv 
fritid. 

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

2030 erbjuds 
Strömstads 
invånare ett 
varierat och 
hållbart utbud av 
stöd, vård och 
omsorg samt 
service, för att 
möta olika behov 
under livet

2030 uppfyller 
Strömstad de 
globala målen för 
Hållbar Utveckling 
– AGENDA 2030

Där natur och 
kultur möts

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

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

2030 är Strömstad 
en attraktiv 
kommun välkänd 
för hållbara kultur- 
idrotts- och 
nöjesarrangemang 
i hela kommunen 
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med en levande 
stadskärna med 
många 
mötesplatser.

Förslag till 
redaktionell 
omformulering: 

2030 är Strömstad 
en attraktiv 
kommun med en 
levande stadskärna 
med många 
mötesplatser, 
välkänd för 
hållbara kultur- 
idrotts- och 
nöjesarrangemang 
i hela kommunen.

2030 är 
Strömstad en 
välkänd arrangör 
av sport- och 
kulturarrangeman
g

2030 är Strömstad 
en välkänd och 
attraktiv plats för 
hållbara kultur-, 
idrotts- och 
nöjesarrangemang

Plats för alla – 
i hela 
kommunen

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

2030 råder balans 
mellan tillgång och 
efterfrågan av ett 
varierat utbud av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer 
för alla

2030 råder balans 
mellan tillgång och 
efterfrågan av ett 
varierat utbud av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer i 
hela kommunen.

Förslag till 
redaktionell 
omformulering: 

2030 råder balans 
mellan tillgång och 
efterfrågan av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer i 
hela kommunen.

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

2030 uppfyller 
Strömstad det 
nationella 
klimatmålet och 
värnar om den 

Förslag: Målet 
integreras i målet 
som avser AGENDA 
2030
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biologiska 
mångfalden

biologiska 
mångfalden

Hållbara 
transporter – 
effektiva 
förbindelser

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

2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål, 
transportnod och 
pendlingsmöjlighet
erna till och från 
andra 
arbetsmarknader 
är goda

2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål med 
goda pendlings-
möjligheter

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

2030 erbjuder 
norra Bohusbanan 
effektiva 
persontransporter, 
banan är rustad 
med sikte på 
transporter till och 
från Norge

2030 erbjuder 
norra Bohusbanan 
effektiva 
persontransporter 
och är rustad för 
transporter till och 
från Norge

Tillväxt med 
platsen i 
centrum

2030 har 
Strömstad ett 
varierat näringsliv 
med högre andel 
kunskapsföretag

2030 är Strömstad 
en attraktiv plats 
för 
företagsetableringa
r med fokus på 
företag med stort 
kunskapsinnehåll

2030 är Strömstad 
en attraktiv plats 
för företags-
etableringar och 
har ett näringsliv 
med ökad andel av 
verksamheter fler 
företag som vill 
verka i 
gränsregionen, 
bland annat inom 
miljö- och 
havsnäring.

Förslag till 
redaktionell 
omformulering: 

2030 är Strömstad 
en attraktiv plats 
för företags-
etableringar som 
vill verka i vår 
gränsregion, bland 
annat inom miljö- 
och havsnäring.

2030 är 
Strömstad en 
attraktiv plats för 

2030 har 
Strömstad ett 
näringsliv med 
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inflyttning och 
företagsetablerin
gar som vill verka 
inom vår 
gränsregion

ökad andel av 
verksamheter inom 
miljö- och 
havsnäring

Jämställdhet 
och 
integration

2030 har alla i 
Strömstad lika 
rättigheter och 
känner sig 
välkomna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Carina Dalenius
Remissvar från Socialdemokraterna
Remissvar från Moderaterna
Remissvar från FI
Remissvar från Liberalerna
Remissvar från Centerpartiet

Carina Dalenius
controller
0526-194 31
carina.dalenius@stromstad.se

Carsten Sörlie
Ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten
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Till Kommunstyrelsen i Strömstad

Centerpartiets remissvar ang. översyn av Vision 2030 och långsiktiga mål!

Centerpartiet lämnar följande remissvar på det underlag och reviderat förslag på Vision 2030 
som kommunstyrelsen initierat.

Arbetet med att ta fram långsiktiga mål och visioner är viktigt och är ett styrdokument som 
ger kommunen ökade möjligheter att utvecklas framåt, möta utmaningar, ge 
kommuninvånare ökad förståelse för övergripande prioriteringar och kommunens 
förvaltningar bättre möjligheter att möta politiska beslut. Centerpartiet anser att många 
olika företrädare för civilsamhället/ föreningar/företagare inom Strömstads kommun måste 
finnas med i det övergripande arbetet och ser det som viktigt att olika delar av samhället, 
olika generationer och hela kommunen kommer tilltals. På så sätt kan flera känna sig 
delaktiga, påverka i direkt dialog med politiker och vara med och dra åt samma håll fast med 
olika ingångar! Centerpartiet anser därför att det är en brist att det avstods från att 
genomföra motsvarande breda dialog, som den som genomfördes förra mandatperioden 
under kommunfullmäktiges ledning, då vi anser att en bred dialog är lika avgörande för att 
nå mål som det interna politiska arbetet!

Centerpartiet avstår från att lyfta den nu sänkta ambitionen avseende tillväxtmålet i 
kommunen då denna sänkning uppenbart är en viktig markör från nuvarande majoritet.

Däremot anser vi att Strömstads kommuns roll, förutsättningar och utvecklingspotential mitt 
i vår spännande gränsregion är avgörande för kommunens framtid, och kan inte bara strykas 
och lämnas därhän i ett visionsarbete som sträcker sig till 2030, utan bör därmed återigen 
lyftas in i dokumentet! När gränsregionen dessutom lyfts fram vid den ekonomiska 
omvärldsanalysen, som presenterades för kommunfullmäktige, så blir det än mer uppenbart 
att den inte kan strykas som oväsentlig. 

Det övergripande målet om -Fossiloberoende kommun 2030 - är tydligt mål som nu arbetas 
efter. Centerpartiet anser att visionen med fördel nu ska kompletteras med generellt 
hållbarhetsmål som ska genomsyra alla långsiktiga mål inom övriga fokusområden och 
föreslår att: 
Fokusområdet -Det goda livet-hela livet – lyfts upp till första fokusområdet under de 
övergripande målen och tillförs ett nytt långsiktigt mål- 2030 uppfyller Strömstad de globala 
målen för hållbar utveckling – Agenda 2030. (se nedan ) . 
(Argument: De globala hållbarhetsmålen är det som regeringen nu arbetar efter!)

Förslag!
Övergripande målen - inga ändringsförslag, se kommentar ovan.

Det Goda Livet - Hela Livet     + 2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar    
                                                       Utveckling – AGENDA 2030.                        
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                                                      + 2030 erbjuds Strömstads invånare varierat utbud av
                                                       stöd, service, vård och omsorg i närmiljön, för att möta olika
                                                       behov under livet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lära för livet – Alla ska lyckas i skolan
                                                                 
                                                    + 2030 är Strömstads förskolor och skolor trygga och av hög    
                                                        kvalitet med attraktivt utbud av gymnasiala och  
                                                        eftergymnasiala utbildningar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Där natur och kultur möts
                                                    + 2030 är Strömstad en attraktiv kommun välkänd för kultur-  
                                                       idrotts- och nöjesarrangemang i hela kommunen med en    
                                                       levande stadskärna med många mötesplatser

Plats för alla- i hela kommunen
                                                    +2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika  
                                                       upplåtelseformer över hela kommunen för alla
                                                  
                                                       
                                                     + 2030 uppfyller Strömstad FN´s klimatmål och värnar den    
                                                        biologiska mångfalden (obs-beror på hur förslag om globala  
                                                        målen hanteras??)

Hållbara transporter - effektiva förbindelser (inga ändringsförslag)

Tillväxt med platsen i centrum     
                                                        + 2030 har Strömstad ett                   
                                                         varierat näringsliv, högre andel  
                                                         kunskapsföretag, fler verksamheter inom miljö-
                                                         havsnäring och fler företag som vill verka i gränsregionen

20190426

För Centerpartiet i Strömstad

Elisabeth Johansson                                    Andreas Hansson



   
Strömstad



                                                                                                                                                                                          

                                                                                       

Synpunkter från Liberalerna Strömstad på föreslagna revideringar.
Vi föreslår att antal mål skrivs ihop så de långsiktiga målen blir färre.
Dessutom en del smärre strykningar.
Se nedan där våra förslag till ändringar är rödmarkerade.

Lars Tysklind
Gruppledare(L)

Fokusområde Nuvarande långsiktiga 
mål

Förslag till reviderade 
långsiktiga mål- från 
Liberalerna

Övergripande mål 2030 har Strömstad       
15 000 invånare

2030 har Strömstad       
15 000 invånare

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende kommun

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende kommun

Lära för livet – Alla 
ska lyckas i skolan

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor 
bland landets bästa

2030 är Strömstad en 
förebild inom utbildning

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

-

Det goda livet – hela 
livet

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

2030 upplever 
Strömstads invånare 
livskvalitet och trygghet 
genom god tillgång till 
vård, omsorg, service 
och aktiv fritid

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



Där natur och kultur 
möts

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

2030 har Strömstad en 
levande stadskärna med 
ett varierat utbud av 
mötesplatser och är en 
känd och attraktiv plats 
för hållbara 
arrangemang

2030 är Strömstad en 
välkänd arrangör av 
sport- och 
kulturarrangemang

-

Plats för alla – i hela 
kommunen

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

2030 råder balans 
mellan tillgång och 
efterfrågan av ett 
varierat utbud av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer för alla

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

2030 uppfyller Strömstad 
det nationella 
klimatmålet och värnar 
om den biologiska 
mångfalden

Hållbara transporter 
– effektiva 
förbindelser

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

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

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

2030 erbjuder norra 
Bohusbanan effektiva 
persontransporter, 
banan är rustad med 
sikte på för transporter 
till och från Norge

Tillväxt med platsen 
i centrum

2030 har Strömstad ett 
varierat näringsliv med 
högre andel 
kunskapsföretag

2030 är Strömstad en 
attraktiv plats för 
företagsetableringar och 
har ett näringsliv med 
ökad andel av 
verksamheter inom 
miljö- och havsnäring

2030 är Strömstad en 
attraktiv plats för 

-



inflyttning och 
företagsetableringar som 
vill verka inom vår 
gränsregion



Vision 2030 och långsiktiga mål 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: att ärendet remitteras till samtliga partier för yttrande 

senast den 29 april 2019. 

Sammanfattning av ärendet: I samband med den nya mandatperioden har en översyn och revidering 

gjorts av kommunfullmäktiges långsiktiga mål. De reviderade målen kommer att vara ett underlag i 

budgetprocessen för mål och budget 2020 samt plan 2021-2023. Förslag till beslut under 

sammanträdet: att ärendet remitteras till partierna. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

- att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 

- att fastställa de föreslagna långsiktiga målen i Vision 2030. 

Sammanfattning av ärendet: I samband med den nya mandatperioden har en översyn och revidering 

gjorts av kommunfullmäktiges långsiktiga mål. De reviderade målen kommer att vara ett underlag i 

budgetprocessen för mål och budget 2020 samt plan 2021-2023. 

Ärendet 

Strömstad kommuns Vision 2030 antogs våren 2016 och är kommunfullmäktiges vägvisning om hur 

Strömstad kommun ska utvecklas fram till 2030. Till visionen finns sex fokusområden kopplade och 

14 långsiktiga mål. I februari 2019 hölls en utvecklingsdag där kommunstyrelsen gjorde en översyn 

av de 14 långsiktiga målen. Översynen resulterade i nedanstående förslag till omformulering och 

revidering av de långsiktiga målen. Målen kommer att utgöra en grund för det fortsatta 

budgetarbetet. Nuvarande målen i fullständig form finns här. 

 

Fokusområde Nuvarande långsiktiga mål Förslag till reviderade 

långsiktiga mål 

Övergripande mål 2030 har Strömstad 15 000 

invånare 

2030 har Strömstad 15 000 

invånare. 

  2030 är Strömstad en 

fossiloberoende kommun 

2030 är Strömstad en 

fossiloberoende kommun 

 - 2030 är Strömstad en 

jämställd kommun 

https://www.stromstad.se/download/18.321e97971665e3bac3c7c1dd/1541152640984/Vision2030_presentation.pdf


Lära för livet – Alla ska 

lyckas i skolan 

2030 rankas Strömstads 

förskolor och skolor bland 

landets bästa 

2030 är Strömstad en 

förebild inom utbildning och 

har minst 80% behöriga 

lärare. 

  2030 erbjuder Strömstad ett 

attraktivt utbud av 

gymnasieutbildningar 

liksom eftergymnasiala 

högskole- samt 

universitetsutbildningar 

2030 går alla barn i 

kommunen i en trygg och 

jämställd skola; fri från våld, 

sexuella trakasserier och 

rasism 

Det goda livet – hela livet 2030 upplever 

Strömstads-invånare att de 

har en god tillgång till vård i 

närmiljön 

2030 upplever Strömstads 

invånare god livskvalitet; 
med jämställd och jämlik 

tillgång till aktiv fritid, 

delaktighet, välbefinnande 

och trygghet 

  2030 erbjuder Strömstad ett 

varierat utbud av stöd- och 

serviceformer för att möta 

olika behov under livet 

2030 erbjuds Strömstads 

invånare ett varierat och 

hållbart utbud av stöd, vård 

och omsorg samt service, 

för att möta olika behov 

under livet 

Där natur och kultur möts 2030 har Strömstad en 

levande stadskärna med ett 

stort och varierat utbud av 

mötesplatser 

2030 har Strömstad en 

levande stadskärna med ett 

stort och varierat utbud av 

mötesplatser för alla 

  2030 är Strömstad en 

välkänd arrangör av sport- 

och kulturarrangemang 

2030 är Strömstad en 

välkänd och attraktiv plats 

för hållbara och jämställda 

kultur-, idrotts- och 

nöjesarrangemang 

Plats för alla – i hela 

kommunen 

2030 finns ett varierat 

utbud av bostäder i olika 

upplåtelseformer för alla 

åldrar 

2030 råder balans mellan 

tillgång och efterfrågan av 

ett varierat utbud av 

bostäder i olika 

upplåtelseformer för alla 



  2030 är vår miljö intakt - vi 

hushåller med naturresurser 

och värnar den biologiska 

mångfalden 

2030 uppfyller Strömstad 

det nationella klimatmålet 

och värnar om den 

biologiska mångfalden 

Hållbara transporter – 

effektiva förbindelser 

2030 är Strömstad ett 

lättillgängligt besöksmål och 

pendlingsmöjligheterna till 

och från andra 

arbetsmarknader är goda 

2030 är Strömstad ett 

lättillgängligt besöksmål, 

transportnod och 

pendlingsmöjligheterna till 

och från andra 

arbetsmarknader är goda 

  2030 erbjuder norra 

Bohusbanan effektiva 

persontransporter. Banan är 

rustad med sikte på 

godstransporter till Norge 

2030 erbjuder norra 

Bohusbanan effektiva 

persontransporter, banan är 

rustad med sikte på 

transporter till och från 

Norge 

2030 är kollektivtrafiken väl 

utbyggd, vilket minimerar 

biltrafik och möjliggör 

åretruntboende i hela 

kommunen 

Tillväxt med platsen i 

centrum 

2030 har Strömstad ett 

varierat näringsliv med 

högre andel 

kunskapsföretag 

2030 är Strömstad en 

attraktiv plats för 

företagsetableringar med 

fokus på företag med stort 

kunskapsinnehåll och en 

utvecklad miljö- och 

jämställdhetsstrategi. 

  

  2030 är Strömstad en 

attraktiv plats för inflyttning 

och företagsetableringar 

som vill verka inom vår 

gränsregion 

2030 har Strömstad ett 

näringsliv med trygga 

anställningar och en ökad 

andel verksamheter inom 

miljö- och havsnäring 



Jämställdhet och integration - 2030 har kvinnor och män i 

Strömstad lika rättigheter; 

samma inflytande på 

arbetsplatsen, inom 

politiken och på fritiden; 

samt lika lön för lika arbete 

 - 2030 är Strömstad en 

kommun där alla känner sig 

välkomna och alla vill 

stanna 

  

 



Från:Mikael Cederbratt <mikael.cederbratt@stromstad.se>
Skickat: den 7 maj 2019 20:21
Till: Ulrika Haugland <ulrika.haugland@stromstad.se>; Kommunstyrelsen arbetsutskott
2019-2022 <ks.au.2019-2022@stromstad.se>
Ämne: SV: Påminnelse om remiss över de långsiktiga målet

Hej vi har inspel men eftersom jag inte kan komma imorgon. Kan jag inte spela in
dem. Våra synpunkter är: Vi anser att målen skall vara färre. Viktigt att vi höjer
utbildningsnivå i kommunen. Viktigt att vi verkar för att näringslivet inte enbart
baseras på turism och handel. Viktigt att skattenivå blir i nivå med snittet i landet /
Mikael

E-post som skickas till Strömstads kommun är en allmän handling och kan komma att lämnas ut. Din e-post
behandlas som en personuppgift, läs mer om vår hantering av personuppgifter här.

http://stromstad.se/kommunochpolitik/personuppgifter.html




PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2019-0190

KS § 107 Budgetramar 2020

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att effektuera direktiv om minskat 
driftbudgetunderlag enligt följande:.

Kommunstyrelsen                1,7 mnkr 
Socialnämnden                     2,75 mnkr 
Barn- och utbildningsnämnden               3,75 mnkr 
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)            1,8 mnkr 
Miljö- och byggnämnden               1,0 mnkr 

Reservationer och särskilda uttalanden
Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet ställer sig bakom 
liggande förslag vad gäller planeringsförutsättningar, med full kompensation för 
hyror och löner som inkluderar BUN:s nya lokaler där full hyreskostnad faller ut 
2020.

Det innebär inte att vi tagit ställning till de förslag på effektiviseringar som 
presenterats från förvaltningarna under budgetdialogen.

Vår avsikt är att under hösten lägga fram en gemensam alternativ budget.

Sammanfattning av ärendet
Planeringsförutsättningarna för budgetperioden godkändes den 3:e april av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, i detta fall tillika kommunens budgetberedning. 
(Se Planeringsförutsättningar Mål & Budget 2020 samt plan 2021-2023)

Vid samrådsbokslut mellan nämnder, bolag och kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 14 maj redovisade verksamheterna i stora drag hur de åtagit sig uppgiften i 
planeringsförutsättningarna.

Med detta som underlag beslutade budgetberedningen den 22 maj att med ett 
undantag i form av en justering avseende ramfördelningen mellan nämnderna, 
godkänna att underlaget i planeringsförutsättningarna fortsatt gäller.

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar - Budget 2020
Tjänsteskrivelse 2019-05-24
Budgetberedningens beslut 2019-05-22 § 2

Ärende
14



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att effektuera direktiv om minskat 
driftbudgetunderlag enligt följande:.

Kommunstyrelsen                                                                       1,7 mnkr 
Socialnämnden                                                                            2,75 mnkr 
Barn- och utbildningsnämnden                                                3,75 mnkr 
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)            1,8 mnkr 
Miljö- och byggnämnden                                                           1,0 mnkr 

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal (FI) yrkar att minska ramen på Barn- och utbildningsnämnden och 
Socialnämnden till 0,5 miljoner vardera för att hitta akta 
effektiviseringsmöjligheter, utan att försämra verksamheterna, samt att det 
snarast utreds vilka investeringar vi kan stoppa akut eller skjuta upp för att kunna 
ha ett 2 %-mål istället för 4 % på driftskostnaden.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
första att-sats och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle 
Alvdals andra att-sats och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Budgetberedningen
Sammanträdesdatum
2019-05-22

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

KS/2019-0190

KSbb § 2 Budgetdialog

Budgetberedningens beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att effektuera direktiv om minskat 
driftbudgetunderlag enligt följande:.

Kommunstyrelsen 1,7 mnkr 
Socialnämnden 2,75 mnkr 
Barn- och utbildningsnämnden 3,75 mnkr 
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet) 1,8 mnkr 
Miljö- och byggnämnden 1,0 mnkr 

Sammanfattning av ärendet
Uppdraget att minska verksamhetskostnaderna motsvarande 11 miljoner kronor 
ska genomföras med sikte på säkerställd kvalitet i verksamheterna. Samordning, 
samarbete och samlokalisering inom kommunkoncernens verksamhetsområden 
ska eftersträvas.

Carsten Sörlie redogör för verksamhetsförändringar vad gäller kostnadsökningar 
och effektiviseringar för Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och byggnämnden samt 
gemensamma. 

Ordföranden redogör för sina synpunkter på föreslagna verksamhetsförändringar.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att ge kommundirektören i uppdrag att effektuera direktiv om minskat 
driftbudgetunderlag enligt följande:.

Kommunstyrelsen 1,2 mnkr 
Socialnämnden 3,0 mnkr 
Barn- och utbildningsnämnden 4,0 mnkr 
Tekniska nämnden (skattefinansierad   verksamhet)  1,8 mnkr 
Miljö- och byggnämnden 1,0 mnkr 

Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Cederbratt (M) yrkar att minskningen av verksamhetskostnaderna fördelas 
enligt följande:



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Budgetberedningen
Sammanträdesdatum
2019-05-22

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

Kommunstyrelsen 1,7 mnkr 
Socialnämnden 2,75 mnkr 
Barn- och utbildningsnämnden 3,75 mnkr 
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet) 1,8 mnkr 
Miljö- och byggnämnden 1,0 mnkr 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunledningsförvaltningens förslag och 
Mikael Cederbratts förslag och finner att budgetberedningen beslutar enligt 
Mikael Cederbratts förslag.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (5)

Kommunledningsförvaltningen 2019-05-21 Dnr: KS/2019-0190
KS - Ekonomiavdelning
Carina Dalenius, 0526-194 31

STRÖMSTADS KOMMUN

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

Mål & Budget 2020 samt plan 2021-2023

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 

att fastställa de föreslagna långsiktiga målen.

Sammanfattning av ärendet
I samband med den nya mandatperioden har en översyn och revidering gjorts av 
kommunfullmäktiges långsiktiga mål. De reviderade målen kommer att vara ett 
underlag i budgetprocessen för mål och budget 2020 samt plan 2021-2023. 

Ärendet
Strömstad kommuns Vision 2030 antogs våren 2016 och är kommunfullmäktiges 
vägvisning om hur Strömstad kommun ska utvecklas fram till 2030. Till visionen 
fanns sex fokusområden kopplade samt 14 långsiktiga mål. 

I februari 2019 hölls en utvecklingsdag där kommunstyrelsen gjorde en översyn av 
de 14 långsiktiga målen. 

Översynen resulterade i ett förslag till omformulering och revidering av de 
långsiktiga målen. 

Detta förslag har sedan remitterats till samtliga partier och de yttranden som 
inkommit har beaktats. Ett nytt förslag har tagits fram efter genomgång av 
yttranden och ett sjunde fokusområde har lagts till, Jämställdhet och integration. 

Målen kommer att utgöra en grund för det fortsatta budgetarbetet och nedan 
framgår det omarbetade förslaget till kommunfullmäktiges långsiktiga mål.

Fokusområde Nuvarande 
långsiktiga mål

Förslag till 
reviderade 
långsiktiga mål

Förslag efter 
yttrande från 
partierna

Övergripande 
mål

2030 har 
Strömstad          
15 000 invånare

2030 har 
Strömstad             
15 000 invånare

2030 har 
Strömstad             
15 000 invånare

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen 2019-05-21 Dnr: KS/2019-0190
KS - Ekonomiavdelning

2030 är 
Strömstad en 
fossiloberoende 
kommun

2030 är Strömstad 
en fossiloberoende 
kommun

2030 är Strömstad 
en fossil-
oberoende 
kommun

Lära för livet – 
Alla ska lyckas 
i skolan

2030 rankas 
Strömstads 
förskolor och 
skolor bland 
landets bästa

2030 är Strömstad 
en förebild inom 
utbildning

2030 är Strömstad 
en förebild inom 
utbildning

2030 erbjuder 
Strömstad ett 
attraktivt utbud 
av gymnasie-
utbildningar 
liksom 
eftergymnasiala 
högskole- samt 
universitetsutbild
ningar

Det goda livet 
– hela livet

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

2030 upplever 
Strömstads 
invånare god 
livskvalitet med 
tillgång till aktiv 
fritid, delaktighet, 
välbefinnande och 
trygghet

2030 upplever 
Strömstads 
invånare 
livskvalitet och 
trygghet genom 
jämställd och 
jämlik tillgång till 
vård, omsorg, 
service och aktiv 
fritid. 

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

2030 erbjuds 
Strömstads 
invånare ett 
varierat och 
hållbart utbud av 
stöd, vård och 
omsorg samt 
service, för att 
möta olika behov 
under livet

2030 uppfyller 
Strömstad de 
globala målen för 
Hållbar Utveckling 
– AGENDA 2030

Där natur och 
kultur möts

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

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

2030 är Strömstad 
en attraktiv 
kommun välkänd 
för hållbara kultur- 
idrotts- och 
nöjesarrangemang 
i hela kommunen 
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Kommunledningsförvaltningen 2019-05-21 Dnr: KS/2019-0190
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med en levande 
stadskärna med 
många 
mötesplatser.

Förslag till 
redaktionell 
omformulering: 

2030 är Strömstad 
en attraktiv 
kommun med en 
levande stadskärna 
med många 
mötesplatser, 
välkänd för 
hållbara kultur- 
idrotts- och 
nöjesarrangemang 
i hela kommunen.

2030 är 
Strömstad en 
välkänd arrangör 
av sport- och 
kulturarrangeman
g

2030 är Strömstad 
en välkänd och 
attraktiv plats för 
hållbara kultur-, 
idrotts- och 
nöjesarrangemang

Plats för alla – 
i hela 
kommunen

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

2030 råder balans 
mellan tillgång och 
efterfrågan av ett 
varierat utbud av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer 
för alla

2030 råder balans 
mellan tillgång och 
efterfrågan av ett 
varierat utbud av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer i 
hela kommunen.

Förslag till 
redaktionell 
omformulering: 

2030 råder balans 
mellan tillgång och 
efterfrågan av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer i 
hela kommunen.

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

2030 uppfyller 
Strömstad det 
nationella 
klimatmålet och 
värnar om den 

Förslag: Målet 
integreras i målet 
som avser AGENDA 
2030
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biologiska 
mångfalden

biologiska 
mångfalden

Hållbara 
transporter – 
effektiva 
förbindelser

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

2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål, 
transportnod och 
pendlingsmöjlighet
erna till och från 
andra 
arbetsmarknader 
är goda

2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål med 
goda pendlings-
möjligheter

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

2030 erbjuder 
norra Bohusbanan 
effektiva 
persontransporter, 
banan är rustad 
med sikte på 
transporter till och 
från Norge

2030 erbjuder 
norra Bohusbanan 
effektiva 
persontransporter 
och är rustad för 
transporter till och 
från Norge

Tillväxt med 
platsen i 
centrum

2030 har 
Strömstad ett 
varierat näringsliv 
med högre andel 
kunskapsföretag

2030 är Strömstad 
en attraktiv plats 
för 
företagsetableringa
r med fokus på 
företag med stort 
kunskapsinnehåll

2030 är Strömstad 
en attraktiv plats 
för företags-
etableringar och 
har ett näringsliv 
med ökad andel av 
verksamheter fler 
företag som vill 
verka i 
gränsregionen, 
bland annat inom 
miljö- och 
havsnäring.

Förslag till 
redaktionell 
omformulering: 

2030 är Strömstad 
en attraktiv plats 
för företags-
etableringar som 
vill verka i vår 
gränsregion, bland 
annat inom miljö- 
och havsnäring.

2030 är 
Strömstad en 
attraktiv plats för 

2030 har 
Strömstad ett 
näringsliv med 
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inflyttning och 
företagsetablerin
gar som vill verka 
inom vår 
gränsregion

ökad andel av 
verksamheter inom 
miljö- och 
havsnäring

Jämställdhet 
och 
integration

2030 har alla i 
Strömstad lika 
rättigheter och 
känner sig 
välkomna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Carina Dalenius
Remissvar från Socialdemokraterna
Remissvar från Moderaterna
Remissvar från FI
Remissvar från Liberalerna
Remissvar från Centerpartiet

Carina Dalenius
controller
0526-194 31
carina.dalenius@stromstad.se

Carsten Sörlie
Ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten



Planeringsförutsättningar

Mål & Budget 2020 samt plan 2021-2023

Budget 2020 - Kommunövergripande verksamhetsutveckling 

Ökad total ram
Förutsättningarna för 2020 års budget är utformade för fortsatta satsningar på tillväxt. Här ges 
utrymme för slutförande av investeringar i färjehamnen och Myrens hamn, samt för renovering av 
badhuset och ombyggnad av Bojarskolan. 
För att möjliggöra en högre andel egen finansiering i kommande investeringar tar budgeten 
samtidigt sikte på ett sänkt kostnadstak motsvarande 11 mnkr efter volymändringar. Trots 
förväntat minskade kostnader kommer den totala ramen för kommunkoncernen att öka till följd 
av kompensation för hyror, löneökningar och ökade avskrivningar.

Uppdraget att bidra till minskade verksamhetskostnader fördelas per nämnd enligt beslut från 
budgetberedningen. Förutsättningarna för budget 2020 är att effektivisera verksamheten 
motsvarande 11 mnkr efter volymändringar i 2019-års budget. 11 mnkr är vad som krävs för att 
kommunen, med nu kända ingångsvärden, ska klara ett resultatmål på fyra procent - det mål som 
kommunstyrelsen efter förslag från budgetberedningen, bestämt ska vara kommunens resultatnivå.
Uppdraget om att effektivisera verksamheten ska ses som ett led i den strategiska och 
kommungemensamma verksamhetsutvecklingen för att i syfte att säkerställa service av god 
kvalitet till invånare, besökare och företag. En god del av önskad nyttorealisering bedöms kunna 
ske via ökad samverkan mellan nämnder och bolag samt med kommuner i närområdet – 2020 och 
framåt. 

Ekonomin i korthet
Budget för 2019 tar sikte på ett resultat för Strömstads kommun om 32 mnkr. Även för budget 2020 
kommer en motsvarande resultatnivå eftersträvas. Att vi gör ett gott resultat är viktigt för att klara 
fortsatta investeringar för tillväxt. Den demografiska utvecklingen med högre andel äldre och yngre 
ökar trycket på välfärden – i Strömstad liksom i övriga Sverige. Även om Strömstad i dagsläget har en 
stabil och välkontrollerad ekonomisk situation krävs handlingsutrymme för att möta dessa 
utmaningar.

Finansiering av investeringar påverkar kommunens kassaflöde och kostnader och bidrar till att 
kostnadsnivån behöver ses över i hela kommunkoncernen. Framtida investeringar kommer att delvis 
behöva lånefinansieras. Utrymmet för fortsatt lånefinansiering är dock begränsat, bland annat då 
Strömstads kommun är en av landets mest skuldsatta kommuner. Sårbarheten inför räntehöjningar 
kan begränsas med minskad belåningsgrad.

Omvärld
Strömstads ekonomi påverkas av en rad trender och omvärldsfaktorer. SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) har pekat på trender som påverkar den kommunala verksamheten. 

 Stigande förväntningar till välfärden. Det betyder ökade kostnader för såväl skola som 
omsorgssektorn. 

 Hårdare konkurrens om kompetens. Kan betyda merkostnader i fråga om lön, men betyder 
också nya krav på samverkan inom och mellan kommuner.



 Ökad polarisering. Skillnaderna i människors levnadsförutsättningar har ökat på flera plan. 
Det betyder att stödbehoven kommer att öka på många områden.

 Ökad bostadsbrist. Kräver rum för investeringar i bostadsbolaget.

 Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik. Kan ge möjligheter till effektiviseringar 
på längre sikt, men kräver att vi investerar i analyser och ny teknik nu. 

 Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle. Betyder att kommunen måste bemöta sina 
invånare på nya arenor och plattformar. Kommunen måste göra tekniksatsningar som 
möjliggör en sådan utveckling.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Det långsiktiga resultatmålet för Strömstads kommun är ett resultat motsvarande minst fyra procent 
av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. 
Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 35 procent. Detta är de finansiella 
målen och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

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

Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas för att finansiera investeringar i 
materiella anläggningstillgångar, avsättning till pensionsfond, investeringsfond samt fond för 
strategiska åtgärder. 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. 

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

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

Förutsättningar för nämnder

Uppdraget att minska verksamhetskostnaderna motsvarande 11 mnkr ska genomföras med 
sikte på säkerställd kvalitet i verksamheterna. Samordning, samarbete och samlokalisering 
inom kommunkoncernens verksamhetsområden ska eftersträvas. Uppdraget fördelas enligt:

Kommunstyrelsen 1,2 mnkr 
Socialnämnden 3,0 mnkr
Barn- och utbildningsnämnden 4,0 mnkr
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet) 1,8 mnkr 
Miljö- och byggnämnden 1,0 mnkr 

För Tekniska nämndens taxefinansierad verksamhet se punkt 7



Övriga förutsättningar
Processen inför mål & budget 2020 samt plan 2021-2023 förutsätter vidare att nämnderna fullt ut 
kompenseras för löneökningar samt hyresjusteringar vilka i första läget budgeteras centralt. 

Övrigt:
Arvoden till förtroendevalda 3,0 %
Prisjustering övriga externa kostnader 0 %
Internränta Skatt 1,5%
Internränta Taxa (driftsättningar tom 2016) 1,4%
Internränta Taxa (driftsättningar from 2017) 0,75%

Budgetdialog 14 maj 2019
På budgetdialogen ska samtliga nämnder presentera förslag till hur effektiviseringar kan genomföras 
samt vilken konsekvens dessa innebär för verksamheten. Mallar för presentation tillhandahålls av 
ekonomiavdelningen. 

Instruktion för nämndernas budgetskrivelser 
Varje nämnd ska via diariet inkomma med nämndbehandlade budgetskrivelser senast 13 september. 
Dessa ska följa anvisningarna nedan och innehålla förslag till uppdaterade nämndmål kopplade till 
kommunfullmäktiges långsiktiga mål och fokusområden, översiktlig verksamhetsplan, fördelning av 
driftbudget samt underlag till investeringsbudget och exploateringsplan i förekommande fall. I 
investeringsbudgeten skall varje enskild investering specificeras med förväntat utfall under år 2020. 
Mallar till budgetskrivelserna tillhandahålls av ekonomiavdelningen. 

1. Omvärldsanalys
Varje nämnd ska göra en omvärldsanalys som ska inkludera förändringar i omvärld, lagar och regler 
och volymer. Omvärldsanalysen ska även inkludera jämförelser med liknande kommuner. 

2. Konsekvensanalys av förändrad ram
Beskriv eventuella konsekvenser av förändrad ram och de åtgärder som vidtas till följd av denna.

3. Nämndmål  
Kommunfullmäktiges Vision 2030 är fastställd och kommunstyrelsen har tagit fram förslag till 
reviderade långsiktiga mål som planeras kunna antas före halvårsskiftet 2019. Respektive 
nämnd/styrelse ska med utgångspunkt i de långsiktiga målen bryta ner målen till nämndens 
verksamhetsområde. Samtliga nämndmål ska knytas till ett av kommunfullmäktiges långsiktiga mål. 
Nämnden måste inte anta mål för samtliga långsiktiga mål och därmed inte heller på samtliga 
fokusområden. Nämndens mål ska brytas ner till aktiviteter som ska genomföras i verksamheten för 
att målen ska uppnås. Aktiviteterna ska sammanställas i en verksamhetsplan för budgetåret som ska 
beslutas i nämnd i december 2019. 

4. Översiktlig verksamhetsplan för 2020 och kortfattad plan för 2021-2023
Nämnden skall redovisa en översiktlig verksamhetsplan för att nå målen och fullfölja 
verksamhetsuppdraget i övrigt, inom tilldelad budgetram. Detaljeringsgrad och disposition ska följa 
ekonomiavdelningens anvisningar.
 
5. Driftbudget 
Nämnden ska redovisa hur den preliminära ramen fördelas per verksamhetsgrupp, 2 positioner. 
Effektiviseringsåtgärder ska användas som ett medel att klara kostnadsökningar inom ram. Redovisa 
gjorda prioriteringar och verksamhetsförändringar med utgångspunkt från nedanstående rubriker: 



a) verksamhetsförändringar 
Redovisa prioriterade budgetjusteringar till följd av verksamhetsförändringar. Ange om förändringen 
avser volymökning, kvalitet, tjänsteutbud, servicegrad eller annan kostnadsökning. Volymökning skall 
även kvantifieras i kostnader. 
Redovisa budgetjusteringar till följd av verksamhetsförändringar utöver volym som finansieras 
genom omfördelning inom tilldelad budgetram.
Redovisa bedömd delårseffekt/helårseffekt 2020-2021. Ange om verksamhetsförändringarna är 
permanenta eller tillfälliga.   

b) Taxor och avgifter 
Redovisa eventuella förslag till förändring av nämndens taxor och avgifter samt skälen till dessa. 

c) Övrigt 
Redovisa övrig eventuell information som är viktigt för budgetberedningen, bland annat eventuella 
lokalförändringsbehov.

d) Produktion och resurser
Redovisa aktuell volym samt förändringar i volym för verksamhet och personal.

6. Investeringar och exploatering   
Respektive nämnd/styrelse ska ta fram förslag till investeringsbudget för 2020 samt plan för åren 
2021-2023 utifrån behovsbedömning samt i prioritetsordning. Investeringarna skall vara 
specificerade och typ av investering skall anges enligt anvisningar i mall som tillhandahålls av 
ekonomiavdelningen.
Gränsen för investering är 1 prisbasbelopp exklusive moms (46,5 tkr för 2019). För varje 
investeringsobjekt redovisas total utgift fördelad per år. 

Inom it-området måste varje investering utvärderas och i de fall tjänsteköp är en bättre lösning ska 
detta övervägas. 

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen ska även lämna en exploateringsplan för 2020-2023. 

7. Taxekollektiven vatten- och avlopp, avfall samt fjärrvärme 
Tekniska nämnden ska för respektive taxekollektiv redovisa en samlad budget för den totala drift- 
och investeringsverksamheten för år 2020 samt plan för 2021-2023.  

Budgetberedningen ger verksamheten i uppdrag att se över taxekollektivens verksamhet för att hitta 
möjligheter att reducera taxenivåerna. 

Tidplan 
1. 14/5. Budgetdialog. Samråd mellan budgetberedningen och respektive pres/au, förvaltningschef 

m fl, kring ekonomi- och verksamhetsutveckling med utgångspunkt från årsbokslut 2018, 
delårsbokslut mars 2019, helårsprognos 2019 samt kända eller antaganden om förändringar 
under 2020.  

2. 18/6. Beslut av budgetberedningen om drifts- och investeringsramar för 2020 och kommunens 
långsiktiga mål. 

3. 13/9. Sista datum för inlämning av nämndbehandlade budgetskrivelser. 
4. 24-25/9. Presentation och genomgång av budgetskrivelser i samråd med KSAU. 
5. 23/10. KSAU behandlar förslag till Mål & Budget 2020. 



6. 30/10. Kommunstyrelsen behandlar förslag till Mål & Budget 2020. 
7. 21/11. Kommunfullmäktige fastställer Mål & Budget 2020. 
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KS/2019-0319

KS § 89 Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för 2018 i Tolkförmedling Väst och ge direktionen 
ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads Kommun är sedan årsskiftet medlem av kommunförbundet 
Tolkförmedling Väst.

Ekonomiavdelningen har genomgått förbundets redovisning för 2018 och finner 
inget som hindrar kommunen att besluta enligt förbundsordningen § 16.

Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för 
behandling i fullmäktige. Ärendet om Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst 
ska upp för beslut i respektive medlems fullmäktige för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet, i enlighet med den av medlemmarna beslutade 
förbundsordningen (Se §16 i bilagd förbundsordning.)

Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten i Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning.

Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 
och är i nivå med föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros 
de närmaste åren sjunka något. Under hösten gjordes en ny mätning av 
kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet visade en större 
avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får 
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör 
skapa förutsättningar för att bibehålla nuvarande volym under det kommande 
året.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-06 av ekonomichef Carsten Sörlie
Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2018
Tolkförmedling Väst:s protokoll 2019-03-29 § 362
Tolkförmedling Väst:s  tjänsteutlåtande 2019-03-29
Tolkförmedling Väst:s internkontrollrappport 2019-03-29
Tolkförmedling Väst:s Revisionsberättelse 2018
PM avseende årsredovisning 2018 Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst av 
PWC
Tolkförmedling Väst:s förbundsordning 2019-01-01
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 149

Ärende
15
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Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för 2018 i Tolkförmedling Väst och ge direktionen 
ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

KS/2019-0319

KSau § 149 Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för 2018 i Tolkförmedling Väst och ge direktionen 
ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads Kommun är sedan årsskiftet medlem av kommunförbundet 
Tolkförmedling Väst.

Ekonomiavdelningen har genomgått förbundets redovisning för 2018 och finner 
inget som hindrar kommunen att besluta enligt förbundsordningen § 16.

Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för 
behandling i fullmäktige. Ärendet om Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst 
ska upp för beslut i respektive medlems fullmäktige för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet, i enlighet med den av medlemmarna beslutade 
förbundsordningen (Se §16 i bilagd förbundsordning.)

Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten i Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning.

Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 
och är i nivå med föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros 
de närmaste åren sjunka något. Under hösten gjordes en ny mätning av 
kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet visade en större 
avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får 
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör 
skapa förutsättningar för att bibehålla nuvarande volym under det kommande 
året.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-06 av ekonomichef Carsten Sörlie
Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2018
Tolkförmedling Väst:s protokoll 2019-03-29 § 362
Tolkförmedling Väst:s  tjänsteutlåtande 2019-03-29
Tolkförmedling Väst:s internkontrollrappport 2019-03-29
Tolkförmedling Väst:s Revisionsberättelse 2018
PM avseende årsredovisning 2018 Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst av 
PWC
Tolkförmedling Väst:s förbundsordning 2019-01-01
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för 2018 i Tolkförmedling Väst och ge direktionen 
ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS - Ekonomiavdelning
Carsten Sörlie, 0526-192 02

STRÖMSTADS KOMMUN

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

Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna Årsredovisningen för 2018 i 
Tolkförmedling Väst och ge direktionen ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads Kommun är sedan årsskiftet medlem av kommunförbundet 
Tolkförmedling Väst. 

Ekonomiavdelningen har genomgått förbundets redovisning för 2018 och finner 
inget som hindrar kommunen att besluta enligt förbundsordningen § 16.

Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för 
behandling i fullmäktige. Ärendet om Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst 
ska upp för beslut i respektive medlems fullmäktige för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet, i enlighet med den av medlemmarna beslutade 
förbundsordningen (Se §16 i bilagd förbundsordning.)

Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten i Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning. 

Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 
2018 och är i nivå med föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i 
samhället tros de närmaste åren sjunka något. Under hösten gjordes en ny 
mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet visade en 
större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att 
förbundet får tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar 
avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar för att bibehålla nuvarande volym 
under det kommande året.

Ekonomi

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska 
täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att 
verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av 
språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet 
är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala 
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet 
ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande 
åren i enlighet med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, 
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten och i budgeten anges de 
ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda målen.

Kommunstyrelsen
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Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 
2,8 mkr.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk 
hushållning:

- Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat

- Checkkrediten ska ej nyttjas

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god 
vilket innebär att checkkrediten inte nyttjats.

Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och 
därmed har inget behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de 
senaste verksamhetsåren gör att den ekonomiska ställningen är god.

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag
Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2018
Revisionsberättelse

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

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

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomichef
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Årsredovisning 2018 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande  

 ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2 

 Internkontrollrapport, 19/0021-3 

 

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö. 

 
 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 
”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den 
enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” (Förvaltningslagen 13 §).  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov 
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och 
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem 
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 
medlemmens andel i kommunalförbundet. 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina 
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt 
ansvar för verksamheten. 

http://www.tolkformedlingvast.se/images/18.6f71e5b8150d9a33ea7477/1447687644144/karta.PNG
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En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda 
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 
2013. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fem orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 

Ledord 
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 
förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 
verksamheten. 

Omvärldsbild 
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.1 

Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare 
år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade 
möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår 
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.2  

I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes 
beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna 
i Europa.3  

Resultatet för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre 
jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört 
med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan 
antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.4 

1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2017 
2 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018 
3 www.regeringskansliet.se 
4 www.migrationsverket.se 
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Nuläge 
Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 
2018 var 335 000. Föregående år utfördes 
336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av 
förbundets tolktjänster i relation till köp 
av andra leverantörer har under de 
senaste två åren följts upp. Vid den första 
mätningen köpte medlemmarna 
tolktjänster från andra leverantörer 
motsvarade ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet arbetade därefter aktivt med 
att öka avtalslojaliteten. I den andra 
mätningen hade det negativa utfallet 
halverats. 

De mest efterfrågade språken är arabiska 
och somaliska som tillsammans står för 
drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani 
följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och 
dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt 
85 % av samtliga tolkuppdrag.  

Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och 
tillgänglighet i alla led.  

Tolkförmedling Väst 

 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.

 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring.

 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.

 arbetar miljömedvetet.

 bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i
samhället.

Måluppfyllelse 
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder. 

Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar 
sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring 
av verksamheten. 

Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att 
verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för 
verksamheten. 

Arabiska
37%

Somaliska
17%

Persiska 7%

Dari 6%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Polska 2%

Albanska 2%

Turkiska 2%

Övriga 
16%

Figur 2 Språkfördelning 2018
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För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet 
utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att 
minska miljöpåverkan. 

Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande 
i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner 
och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande. 

För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda 
uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa 
marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny 
arvodesmodell som ett led i detta arbete. 

Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse 
Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 

 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.

 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.

 Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.

 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.

 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.

Ekonomiskt mål 

 Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.

Miljömål 

 Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.

Arbetsmiljömål 

 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.

Måluppfyllelse 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på 
knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har 
resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att 
auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av 
språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera 
redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock 
inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade 
språk. Målet är inte uppfyllt.  

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en 
minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel 
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hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året 
tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar 
med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest 
efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på 
arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest 
efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt.  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.  
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C, 
vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga     
1 %.  
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas 
vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att 
tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt.  

Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. 
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle 
införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den 
förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018 
inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017. 
Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i 
nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i 
personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt. 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag. 
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2 
procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i 
Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-, 
Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av 
tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt.  

Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. 
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre icke-
arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt.  

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre 
tolkningsuppdrag.  
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Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt 
via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider 
administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet 
runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya 
tjänst TolkNu.  

Förbundet har under 2018 utfört ca 337 000 uppdrag och av antalet inkomna beställningar har 
99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat 
språktolktjänster på 104 språk.  

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2018 hade förbundet 1 088 aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har 
resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som 
tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar 
även sjukvårdsauktorisation.  

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast 
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras 
med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år 
tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018 
genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt 
resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet 
genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i 
större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens 
erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken.  

Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  

Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 
50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. 
Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag 
utfördes av 1C-tolkar. 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder 
förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
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SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt 
har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens. 

År Antal genomförda 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal genomförda 
SRHR-utbildningar 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 2 Test och utbildningsstatistik 

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar 
till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl 
uppdragstagare som förbundets personal.  

Kunder 
Den 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade 
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 
1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av 
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen, 
som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en 
ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt 
hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag, 
dvs. nästan 15 %. 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fem tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fem lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad, 
Trollhättan och Uddevalla, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. 
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, 
Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat 
telefonisystem köps separat.  

Figur 4 Organisationsschema 

VGR
72,0%

Medlems-
kommuner

28,0%

Icke 
medlemmar

0,1%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag
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Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft 

fem möten under 2018. 

Förbundets direktion utgjordes 2018-12-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Aslan Akbas (S), ordförande Björn Thodenius (M), vice ordförande 

Rustan Hälleby (M), ersättare Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare 

Alingsås kommun Borås Stad 

Per- Gordon Tranberg (M), ledamot Lars-Åke Johansson (S), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Birgitta Bergman (M), ersättare 

Essunga kommun Falköpings kommun 

Daniel Andersson (M), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 

Gunilla Hermansson (KD), ersättare Pia Ragnar (M), ersättare 

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Jens Persson (S), ersättare  Eric Mellberg (M), ersättare 

Götene kommun Hjo kommun 

Anders Månsson (GF), ledamot Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot 

Lars Holmberg (L), ersättare Bodil Hedin (S), ersättare 

Karlsborgs kommun Lerums kommun 

Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot Eva Andersson (C), ledamot 

Kjell Sjölund (C), ersättare  Ulf Utgård (M), ersättare 

Lidköpings kommun Lilla Edets kommun 

Lena O Jenemark (S), ledamot Ingemar Ottosson (S), ledamot 

Rasmus Möller (M), ersättare Julia Färjhage (C), ersättare 

Mariestads kommun Mölndals stad 

Björn Fagerlund (M), ledamot Shahla Alamshahi (S), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare  Merjem Maslo (M), ersättare 

Munkedals kommun Orust kommun 

Hans-Joachim Isenheim (MP) Catharina Bråkenhielm (S), ledamot 

Malin Corner (M), ersättare  Ulf Sjölinder (L), ersättare 
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Skara kommun   Skövde kommun 

Michael Karlsson (S), ledamot  Birgitta Johansson (C), ledamot 

Ewa Karlsson (M), ersättare   Anita Löfgren (S), ersättare 

 

Tibro kommun   Tidaholms kommun 

Rasmus Hägg (S), ledamot   Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare   Gunilla Dverstorp (M), ersättare 

 

Trollhättans Stad   Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot  Mikael Faleke (M), ledamot 

Michael Meijer (M), ersättare  Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

 

Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 

Stefan Skoglund (S), ledamot  Inga-Kersti Skarland (S), ledamot 

Elving Andersson (C), ersättare  Sebastian Gustavsson (M), ersättare 

 

Vara kommun   Öckerö kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot   Kent Lagrell (M), ledamot 

Agneta Edvardsson (M), ersättare  Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

Personal 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till 
förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar 
och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom 
pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån 
verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året. 
Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten 
tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades 
externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunkts- 
och ekonomihantering. 
 
Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt. 
Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för 
Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.  
 
Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.  
 
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till 
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 
 
För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa 
föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med 
föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom 
förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges 
möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet 
har vuxit sig starkare för varje år.  
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Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44 
kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studielediga och två 
föräldralediga.  
 
Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört 
antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade 
timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som 
föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97 %. 89 % 
av kvinnorna respektive 93 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 6,8 % 
vilket är en minskning om 0,5 procentenheter 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har 
inte minskat i den omfattning som förväntades. 
Resultatet påverkas starkt av några få 
medarbetares längre icke-arbetsrelaterade 
sjukfrånvaro. Under hösten har flera av 
förbundets medarbetare drabbats av influensa 
vilket påverkat även korttidsfrånvaron under 
samma tid.  
 

Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Ny verksamhetschef 
I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen 
för Boråskontoret gick i pension i maj. 
 

Upphandlingar 
I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av 
nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej 
tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny 
upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.  
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Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2018 
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5-årsjubileum 
I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att 
uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på 
direktionsmötet i april.  
 

Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer 
digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den 
tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats.  
 

Ny arvodesmodell 
Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den 
nya arvodesmodellen även tas i bruk. Arvodesmodellen innebär ökad digitalisering och en 
förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts.  
 

EuroPride 2018 
Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i 
första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.  
 

Beslut om nya medlemmar 
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari 2019. 
 

Flytt av Boråskontoret 
På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget 
flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten. 
 

TolkNu 
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och 
telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är 
framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 och är i nivå med 
föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros de närmaste åren sjunka något. 
Under hösten gjordes en ny mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet 
visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får 
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar 
för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året.  
 
För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya 
uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande 
utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå. 
  
Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem 
påbörjade förbundet under sommaren en ny upphandling. Implementering av ett nytt 
verksamhetssystem förväntas ske under senare delen av 2019. Beroende på införande av nytt 
verksamhetssystem och därmed ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet kan 
nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras.  
 



15 (24) 
 

Förbundets verksamhet med placering i Göteborg kommer under sommaren 2019 att flytta till 
nya lokaler. Detta på grund av att nuvarande lokal ej kan möta verksamhetens behov samt att en 
omfattande nybyggnation i direkt anslutning till lokalen kommer påverka möjligheten att bedriva 
verksamheten. En översyn av förutsättningar för förbundets samtliga kontor genomfördes under 
2018 i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Resultatet av översynen kommer att behandlas på första 
direktionsmötet 2019.  
 
Då det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 varit betydligt mer omfattande än 
vad som först bedömdes kommer arbetet fortgå under hela året. Förhoppningen är dock att en 
kvalitetscertifiering ska kunna ske i slutet av 2019 alternativt början av 2020.  
 
Förbundet har under året erbjudit sina medlemmar tolkning via Skype. I takt med införande av ett 
modernare verksamhetssystem under 2019 förväntas tjänsten utvecklas ytterligare och på sikt 
användas av fler kunder. 

Förbundets investeringsverksamhet 
2018 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte nyttjats 
på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på inventarier 
skrevs av på fem år och blev under 2018 helt avskrivna. Avskrivningen baseras på anskaffnings-
värdet.  

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets 
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 
Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 
kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala 
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet 
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda 
målen. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. 
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under hela 2018 och den checkkredit som finns på 10 mkr har 
inte utnyttjats.  
 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

 Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

 Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt 
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket 
gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med 
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att 
lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst 
25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar.  
 
Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget 
behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den 
ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 
Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017 
samt utfall av 2016. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 335 000 
uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en 
treprocentig prishöjning nödvändig. 
 

Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000 
uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större 
utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet 
blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av 
uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad 
upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt 
som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under 
årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt 
system gjordes. 
 
Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på 
direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för 
pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.  
 
Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning. 
Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför 
Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för 
tolkaspiranter från hela regionen. 
 
Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst 
har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra 
arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats. 
Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.  
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På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har 
förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny 
upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har 
därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av 
leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre 
uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader.  
 
Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat 
aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet 
genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och 
den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet. 
 
Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har 
förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala 
budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade 
avskrivningarna för året.  
 

INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2018 

Förmedlingstjänster 203 744 191 620 

Övriga intäkter 196 0 

Summering 203 940 191 620 

KOSTNADER   

Direktionskostnader 767 700 

Personalkostnader  29 759 29 230 

Arvoden och ersättningar tolkar 156 205 148 840 

Tolkutbildning 1 244 2 200 

Lokalkostnader 2 966 2 900 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 174 3 000 

Inventarier, förbrukningsmaterial 675 560 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 3 716 3 400 

Finansiella kostnader 139 790 

Summering 198 645 191 620 

RESULTAT   

  5 295 0 
Tabell 4 Utfall mot budget 2018 

 

Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2018. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

    

Verksamhetens intäkter 1 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader 2 -198 506 -186 538 

Avskrivningar 3 -104 -248 

    

Verksamhetens nettokostnader  5 330 115 

    

Finansiella intäkter 4 2 3 

Finansiella kostnader 5 -37 -39 

    

Resultat före extraordinära poster  5 295 79 

    

Extraordinära poster  0 0 

    

Årets resultat  5 295 79 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2018 2017 2016 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 5 295 79 2 344 

    

minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 295 79 2 344 

    

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    

Årets balanskravsresultat 5 295 79 2 344 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     

    

Budgetomslutning (tkr)    

Verksamhetens kostnader 198 506 186 538 190 564 

Personalkostnader egen personal 30 526 28 201 28 102 

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 156 205 148 092 150 378 

Nettoinvesteringar 0 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 17 584 12 565 11 768 

    

Resultat    

Årets resultat 5 295 79 2 344 

Ingående Eget kapital 24 160 24 081 21 737 

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 191 % 176 % 171 % 

Soliditet 48 % 43 % 42 % 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 0 104 

Summa anläggningstillgångar  0 104 

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 43 977 42 967 

Likvida medel 8 17 584 12 565 

Summa omsättningstillgångar  61 561 55 532 

    

Summa tillgångar  61 561 55 636 

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 9 21 381 21 302 

Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779  2 779  

Årets/periodens resultat 9 5 295 79 

Summa eget kapital  29 455 24 160 

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 10 32 106 31 476 

Summa skulder  32 106 31 476 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  61 561 55 636 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  5 295  79  

Justering för av- och nedskrivning  104  248  

    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  5 399  327  
    

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 010  2 284  
    

Ökning/minskning kortfristiga skulder  630  -1 814  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 019  797  

    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0  0  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  0  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 11 0  0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  

    

Årets kassaflöde  5 019  797  

    

Likvida medel vid årets början  12 565  11 768  

Likvida medel vid årets slut  17 584  12 565  
 

Redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder 
har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som 
tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en 
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs 
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 203 744  186 579  

 Övriga intäkter 196  322  

 Summa 203 940  186 901  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 575  580  

 Sociala avgifter direktion 192  194  

 Personalkostnader 22 673  20 789  

 Sociala avgifter personal  7 086  6 638  

 Arvoden och ersättning tolkar 127 937  120 962  

 Sociala avgifter tolkar 28 268  27 130  

 Tolkutbildning 1 244  1 418  

 Lokalkostnader 2 966  2 826  

 Dator/IT/telefoni/post 3 174  2 488  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  675  455  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 716  3 058  

 Summa 198 506  186 538  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 104  248  

 Summa 104  248  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  3  

 Summa 2  3  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  0  

 Övriga finansiella kostnader 36  39  

 Summa 37  39  
    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    

6 Anläggningstillgångar   
    

 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 137  -889  

 Årets investering    

 Årets avskrivning -104  -248  

 Utgående bokfört värde 0  104  
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7 Fordringar   

 Kundfordringar 23 602  22 537  

 Div. kortfristiga fordringar 0  21  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 375  20 409  

 Summa 43 977  42 967  
    

8 Kassa och bank   

 Bank 17 584  12 565  

 Summa 17 584  12 565  
    

9 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 21 381  21 302  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 295  79  

 Summa 29 455  24 160  
    

10 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 1 768  1 708  

 Moms 7 787  7 317  

 Personalens skatter och avgifter 3 228  3 132  

 Skulder till anställda 1  0  

 Upplupna semesterlöner 983  873  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 11 823  12 495  

 Övriga upplupna kostnader 6 516  5 951  

 Summa 32 106  31 476  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2018. 
    

11 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 2015 tillkom 22 nya medlemskommuner   

 Summa 0  0  
 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2019-03-29 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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1 § Namn och säte  

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, 
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, 
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, 
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, 
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt 
Öckerö. 
 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.  
 
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot 
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot 
är vice ordförande i direktionen. 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare. 
 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.  
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

5 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen. 

6 § Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

 ledamot i direktionen 

 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 
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7 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 
8 § Beslut 
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.  

9 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets anslagstavla.  

10 § Andelskapital 

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

11 § Andel i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

12 § Kostnadstäckning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

13 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller 
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.  
 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§. 
 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. 
 
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske 
med samtliga förbundsmedlemmar. 
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15 § Budgetprocess 

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före 
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före 
verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
är offentligt. 
 

16 § Årsredovisning 
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i 
fullmäktige. 
 
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

17 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

18 § Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

19 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets 
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 

20 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som 
anpassats till det nya antalet medlemmar. 

21 § Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

22 § Ändring av förbundsordningen 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2019-0267

KS § 90 Årsrapport försäkringar 2018

Kommunstyrelsens beslut
att föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsrapport 2018 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt sin årliga rapport avseende skador och 
premier för försäkringsverksamheten i Strömstads kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom Natalia Larsson, 2019-04-03
Årsrapport försäkringar 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-17 § 119

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsrapport 2018 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun

Beslutet skickas till
Diariet

Ärende
16



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-04-17

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

KS/2019-0267

KSau § 119 Årsrapport försäkringar 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå Kommunstyrelse besluta

att godkänna årsrapport 2018 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt sin årliga rapport avseende skador och 
premier för försäkringsverksamheten i Strömstads kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom Natalia Larsson, 2019-04-03
Årsrapport försäkringar 2018

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelse besluta

att godkänna årsrapport 2018 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun

Beslutet skickas till
Diariet



Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1)
KS - Ekonomiavdelning 2019-04-03 Dnr KS/
Natalia Larsson, 0526-194 09
natalia.larsson@stromstad.se

Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Besöksadress: 
Kommunledningsförvaltningen 0526-191 10 (fax) N. Bergsgatan 23
KS - Ekonomiavdelning ks@stromstad.se Org nr: 212000-1405
452 80  STRÖMSTAD www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379

Till kommunstyrelsen

Årsrapport 2018 försäkringsverksamhet i Strömstads kommun

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
godkänna årsrapport 2018 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt sin årliga rapport avseende skador 
och premier för försäkringsverksamheten i Strömstads kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av ekonom Natalia Larsson, 2019-04-03 
Årsrapport försäkringar 2018

Natalia Larsson
Ekonom
194 09
natalia.larsson@stromstad.se

Beslutet skickas till 
Diariet
Natalia Larsson, ekonomiavdelningen
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  Strömstad 2019-04-02 

 
 
FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET I KOMMUNEN 2018 – en framställning 

 
 

1. Inledning 
Försäkringsverksamhetens 22:e årsrapport, som härmed översänds, redovisar hur försäkrings- och 
skadeverksamheten har bedrivits under året.  

 
Försäkringar för anställda, förutom tjänstereseförsäkringen, handläggs av personalavdelningen och tas 
inte med i denna årsrapport. 
 
Nuvarande försäkringsperiod löper mellan 2017-01-01 till 2019-12-31 med möjlighet till förlängning ett 
år i taget t o m 2021-12-31.  

 
Strömstads kommun har sedan 1970 statistik på rapporterade skador i kommunal verksamhet. Under 
2018 har 102 st skador och 0 st incidenter rapporterats. 

 
2. Kommunens försäkringar 

Strömstads kommun har sina försäkringar placerade i följande försäkringsbolag: 
 
  

Försäkringskategori Försäkringsbolag 2017-2019 

Kommunförsäkring Länsförsäkringar  

Motorfordon Protector 

Tjänsteresa Europ Assistance 

Olycksfall, barn m fl Länsförsäkringar 

Konst/Utställning Markel International 

Näsinge flygplats  QBE Nordic Aviation 

 
3. Skadeutveckling över tid/premier 
 
3.1 Rapporterade skador 2013-2018  
 

Skadetyp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Olycksfallsskador, barn 74 67 68 67 73 74 

Egendomsskador 0 2 1 0 0 0 

Fordonsskador 35 28 44 38 26 26 

Inbrott/stöld 0 0 3 0 0 1 

Skadegörelse 0 0 3 0 0 0 

Skadeståndskrav 2 2 3 5 3 0 

       

Totalt  111 99 122 110 102 101 

 
 Kommentar till tabell: En marginell sänkning av antalet rapporterade skador från förra året men ändå 

många, speciellt olycksfallsskador. 
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3.2 Fordonsskador, kommunens kostnader (kända) 

 

Fordonsskador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kommunens självrisk, kr 97.530 122.036 199.331 151.013 93.172 60.081 

 
Kommentar till tabell: Kostnad för kommunens fordon vad gäller självrisker och inträffade 
fordonsskador har minskat. 
 

3.3 Premieutveckling 2013-2018  
 

Kategori 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Egendomspremie  538 233 589 677 631 316 700 927 723 637 738 729 

Olycksfallspremie, barn 140 523 246 306 252 977 236 080 230 802 255 656 

Tjänsteresepremie 5 535 11 487 10 884 11 720 12 072 11 463 

Fordonspremie* 456 046 466 430 489 010 512 611 390 700 438 947 

Konstpremie 20 488 22 325 22 325 22 325 22 325 9 000 

Flygplatspremie** 15 000 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 

       

Totalt (kr) 1 175 825 1 341 625 1 411 912 1 489 063 1 371 611 1 459 465 

Förändring (%) från 
föreg. år 

2,7 14,1 5,2 5,5 -7,9  6,4 

 * Fördelas på resp förvaltning 
 ** Betalas av tekniska förvaltningen 
  

 
 
3.4 Premier 2005-2018 presenteras i bilaga 1  
  

 
 
  
3.5 Rapporterade skador, totalt 1970-2018  
 

Skadetyp Antal % av total 

Olycksfall på barn och ungdom 1068 50,8 

Skador på kommunala fordon 737 35,1 

Inbrott och stöld 122 5,8 

Skadegörelse 50 2,4 

Maskin-/vattenskador 30 1,4 

Brand i byggnader med kommunal verksamhet 10 0,5 

Övriga skador 84 4,0 

   

Totalt 2101 100 % 

  
Kommentar till tabell: Olycksfall på barn är det skadetyp som ligger högst i statistiken men också 
fordonskador ligger högst. Inga bränder i byggnader har konstaterats under året. Ett inbrott har inträffat 
och åtgärder vidtogs så som anmäld till polisen.  
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4. Rapporterade skador och incidenter 2018 

 
Olycksfallsskador på barn och ungdom (74 st) 
 
Det är fortsatt en bra rapportering från skolor och förskolor när det gäller de incidenter och skador som 
inträffar på barn och elever. Under året har 74 st olika skador har rapporterats oftast det är tandskador 
men det förekommer frakturer och rivsår. En brännskada har inträffat under 2018. 
 

 
Fordonsskador (26 st med självrisk 60 081 kr) 
 
Fordonsförsäkringen har fr.o.m. 2018 en självrisk på 4 550 kronor. Det är fortsatt svårt att få vetskap om 
kommunens kostnader för fordonsskador och redovisningen i tabellformat är därför inte 
hundraprocentig. Återrapporteringen från förvaltningarna behöver ökas avsevärt eftersom om skador 
anmälds inte till försäkringsbolaget i tid då kan kommunen betala självrisk på 18 650 kr.  
 
Inbrott/stöld (1 st) 
 
Ett inbrott har inträffat under 2018. Tjuvar har brutit sig i kommunala lokaler på Prästängen som tillhör 
Tekniska förvaltningen. 4 bilnycklar och 2 bilar har stulits. Inbrottet har anmälds till polisen och 
försäkringsbolaget. 
 
Ansvarsskador (0 st) 
Inga ansvarsskador har inrapporterats under året. 
 

 Incidenter (3 st) 
 Incidenter är viktiga att rapportera för att förebygga framtida skador och under 2018 har tre incidenter 

rapporterats. Mer information presenteras längre fram i rapportering.  
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4.1 Olycksfallsskador på barn och ungdom (74 st)    
 

Datum Skadetyp Skadehändelse Skadeplats 
180111 Bruten arm Hoppat och ramlat på armen Mällby förskola (Haren) 

180112 Brutet ben Skulle göra glisande grand jete, landat snett på fotvalvet Kulturskolan (Aulan) 

180115 Tandskada Under lek på rasten blev eleven sparkad av annan elev Odelsbergsskola 

180118 Tandskada Två barn sprang in i varandra Skee förskola (Myran) 

180118 Sår i pannan Två barn sprang in i varandra under regellek Skee förskola (Myran) 

180116 Slipskada Fastnar i med fingrarna i en elektrisk slipmaskin under lektionen Strömstierna skola 

180131 Klämskada Klämde finger i dörren till omklänningsrummet Odelsbergsskola (F 3) 

180131 Knäskada Halkade på blött golvet Strömstiernaskola (ÅK 9) 

180201 Bruten finger Landade fel på mattan under idrotts lektion Tjärnö skola (ÅK 2) 

180206 Benbrott Foten har fastnad i tjock mattan under lek  Grundårsskolan (rengbågen) 

180208 Tandskada Kraftigt slag mot munnen men en bandi klubban under bandi Skee/fritid (Röd avd) 

180214 Ansiktsskada Barnen krokade med varandra och slog sig på en bänk Tångensförskola (Gul) 

180214 Arm skada Barnen krokade med varandra och slog sig på en bänk Tångensförskola (Gul) 

180228 Tandskada Blev påkörd av ett annat barn i pulkabacken Valemyrsskolan 

180302 Ansiktsskada Gled på isen under lek Valemyrsskolan 

180302 Ryggvridning Hoppat på ”hopp studsmatta” och vred till ryggen vid fall Bojarskolan (ÅK 3) 

180307 Tandskada Rackade bli puttad av andra barn  Mällby förskola 
(Rådjuret) 

180307 Slog i läppen Har halkat på isig kulle Mällby förskola (Haren) 

180308 Nackskada Bussen bromsade kraftig och blev påkörd av en bil vid 
inbromsningen 

Odelsbergsskolan 

180315 Svullen näsa Halkade på en matta Odelsbergskolan (Blåbär) 

180316 Tandskada Krokade med en medspelare Strömstiernaskolan 

180320 Slag under näsa Barnen har ramlat och slagit sig i överläppen Ekenes förskola 

180321 Rivsår Barnet blev rivet av ett annat barn Korpen förskola (Lärkan) 

180323 Blåmärke Snubblade över en bänk och slog sig i kindbenet under öga Odelsbergsskola (2B) 

180328 Fläskläpp Ramlat från gunga och slog sig i ställningen Odelsbergsskola (2B) 

180410 Tandskada Klättrat upp på en pall för att tvätta sig, snubblad och slagit sig i tvätt 
rännan 

MMällby förskola (Räven) 

180411 Skrapsår Cyklade, svängde kraftig med cykel och välte  MMällby förskola (Haren) 

180413 Jack/Fläskläpp Sprang i backen, snubblade och fick jack i överläppen Ekens förskola (Hajen) 

180417 Näsblod/fläskläpp Barnet sitter i stolen drar sig framåt, stolen välter framåt Odelsberg grundskola 

180418 Hals skada Barnet stod på en kudde, föll av den, och skadade halsen på 
elementet 

Bojarskola (Sjöhästen) 

180425 Armbrott Barnet har ramlat Norby förskola (Sjärnan) 

180427 Ögonskada Barnen lekte, en pinne slogs mot ett trä och bark flög in i ögat Odelsbergsskola (3B) 

180504 Ryggskada Barnet blev puffat ner från en bergsknalle Bojarskolan (Knopen) 

180504 Bula ovan ögat Barnet sprang, föll i riktning mot sandlådan och slog sig i 
sandlådekanten 

Skee förskola (Nyckeligan) 

180507 Armbrott Snubblade på väg ner från skogen och tog emot sig med händerna Bojarskolan (Sjösärnan) 

180516 Näsa/Tand Barnet ramlade, slog i näsa, mon och tänder Tången förskola (Grön) 

180530 Jack i panna Barnet har lekt ute, snubblade på en kant, ramlade framåt och slog i 
pannan 

Mällby förskola (Haren) 

180531 Hjärnskakning Barnet gick utanför trappan, tappade greppet, ramlade ner och slog i huvudet Rossö skola 

170608 Hakan Barnet cyklade ner för backen, hann ej bromsa och slog sig i 
hakan 

Odelsbergsskola 

180611 Hjärnskakning Barnet gungade med en kompis och ramlade av gungan Mellegårdens förskola 

180620 Fot skada Barnet snubblad på matt kanten och föll olyckligt Mällby Förskola (Räven) 

180629 Tandskada Barnet sprang, ramlade och slog sig i näsan och munnen Skee förskola (Nyckelpigan) 

180704 Tandskada Barnet ramlade och slog sig i munnen och en tand Valemyrs förskola (Makrillen) 

180705 Klämskada Barnet får armen emellan låda och lock, locket ramlar ner på barnets 
arm 

Valemyrs förskola (Tumlaren) 

180809 Mun skada Barnet sprang på gräsmattan och ramlade ut på betongplattorna Korpen förskola (Lärkan) 

180821 Huvudskada Barnet gick in i en stolpe Tångens förskola (Lila) 

180823 Blåmärke/näsa Barnet lekte och krockade med ett annat barn Odelsbergsskolan (Blåbär) 
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Olycksfallsskador på barn och ungdom (forts.)   

Datum Skadetyp Skadehändelse Skadeplats 

180824 Mun/Tandskada Barnet har gungat, hoppat av gungan och landade på ansiktet Odelsbergsskolan 

180828 Huvudskada Barnet satt i taxicykel, böjde sig ner och slog huvud i en dörr Tångens förskola (Lila) 

180829 Bruten handled Barnet gungade, hoppade ner och tog emot med händerna Odelsbergsskola (År 2) 

180830 Tandskada Barnet spelade bandy och fick slag i ansikte av klubban olyckshändelse Bojarskolan (Sjöhästen) 

180903 Blåmärke Barnet gungade och slog sig i rutschkana som stod nära gungan Ekens förskola 
(Musslan) 

180903 Kräkningar Gungade i kompisgungan och plötslig fick kräkningar Skee skola (Förskoleklass Röd) 

180905 Ont i nacken Gungade på gungan, hoppade av och landade snett, slog i bröstet och huvud Skee (klass 3) 

180927 Underlivet Barnet gungar, studsar mot gungbrädan och slår i kanten Skee förskola (Myran) 

180928 Brutet nyckelben Barnet ramlade ner från klättertornet Skee förskola (Myran) 

181001 Mun skada Gungade och gungan träffade barnet på läppen Tångens förskola (Lila) 

181004 Riv skada Två barn retade varandra och en av de rev det ändra barnet Nordby förskolan (Stjärna) 

181004 Stukad fot Hoppade och landade fel Mällby förskola (Räven) 

181005 Sår Skulle krypa ur en bokhylla då en ram har ramlat på barnet Tångens förskola (Lila) 

181011 Tandskada Barnet sprang, snubblade och träffade sandlådekanten Bofinkens förskola (Polarn) 

181012 Ben/fot Under cykeltur barnets fot har fastnad under pedalen Bofinkens förskola (Polarn) 

181017 Tandskada Barnet dök i bassängen och slog i botten med tänderna Odelsbersskolan (4-6) 

181019 Brännskada Barnet blivit bränd under spaaktivitet (frisörsalong) Odelsbergsskolan (Smultron) 

181024 Tand o läppskada Barnet åkte rutschkana med huvudet först och landade med läppen, tänderna först Mällby förskola (Igelkotten) 

181031 Tandskada Barnet krokade med ett annat barn Skee skola (Röd) 

181106 Tandskada Barnet spelade fotboll och krockade med ett annat barn Bojarskolan (Sjöhästen) 

181112 Tandskada Barnet snubblade på en sten i skogen Odelsbergsskolan (Blå) 

181119 Bruten finger Barnet spelade basket och fick bollen på fingret Strömstjärna 

181119 Sår i huvud Barnet blev knuffad under leken, ramlade, slog bakhuvudet i en 
sten 

Odelsbergsskolan (Röd) 

181127 Läppskada Under idrottslektion krokade barnet med ett annat barn Skee skola (F-3) 

181128 Huvud/mun skada Barnet satt på en tripptrapp stol och ramlade ner  Korpens förskola (Svalan) 

181206 Sårskada Ett annat barn har kastat pinne mot barnets ansikte Bojarskolan (knopen) 

181211 Huvudskada Barnet klättrade på soffans armstöd och har ramlat ner Korpens förskola (Svalan) 

 
Kommentar till tabell: Det är 74 st rapporterade olycksfallsskador under året. Det är tandskador som är 
dominerande men det förekommer huvud- och frakturskador. Personalen på förskolor och skolor gör ett bra 
arbete när det gäller rapportering av inträffade skador men ofta saknas information om vilka åtgärder kommer 
att göras för att förebygga skador.  
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4.2 Fordonsskador (26 st)   Självrisk 60 081 kr exkl moms 
 

Datum Datum Reg.nr Händelse Självrisk, 
kr 

Skadeplats 

180129 RES 080 Backade på en stolpe 4 550 Galärvägen 1 

180212 FZR 773 Bilen fick sladd 8 593 Slotteberget 

180216 GBW 568 Plogbilen körde in i bilen *** Hällestrand 

180221 SDN 600 Bilen påkörd från vänster av en annan bil *** Karlsgatan 

180302 GBW 557 Backade i en annan parkerad bil *** Karlsgatan 51 

180308 NOE 767 Bussen har bromsad framför bilen 4 550 Väg 164 

180321 MKH 511 Missbedömde svängande buss 8 593 Göteborg 

180426 MSF 686 Backade på en parkerad släpkärra *** Karlsgatan 51 

180427 YJW 027 Backade in i ett elskåp 8 595 Diskusgatan  

180511 YTT 868 Vid omkörning av parkerad bil har skadat spegel 4 550 Karlsgatan 

180511 MSF 686 Körde in i en stolpe 4 550 Oslovägen 

180524 OEF 578 
Bilen skulle köra ut från parkering körde på 
betongfundament 4 550 Strandpromenaden 13 

180601 NWD 835 
Backade ut från parkeringen, körde i en annan bil som 
backade *** ICA Kvantum 

180604 EKD 669 
Hamnat i fel fil som ledde till sammanstötning, annan bil blev 
skadad *** Nordby rondellen 

180701 GBJ 429 Kom åt växelspaken, bilen började rulla o körde in i tankbil 7 000 Värmlandsbro/Gamla E6 

180713 YDF 762 Vid fickparkering körde in i det andra bilen  *** Karlsgatan 

180717 FZO 139 Vid backning körde in i låga muren 4 550 Löpargatan 

180718 FZO 139 Vid backning körde in i låga muren *** Löpargatan 

180803 GBW 557 
Bilen stod parkerad, skador upptäcktes efter förare kom 
tillbaka  *** Konsum parkering 

180804 MKN 547 Vid parkering körde in i en annan bil *** Rödshöjden 

180810 APJ 065 En parkerad bil började rulla, körde in i en annan bil *** Ringvägen 

180913 OMG 267 Händelse okänd *** Okänd 

180921 FXP 897 Backade in i ett trä *** Svinesund 

180928 RNC 732 Rådjuret har hoppat in i bilen 4 550 Hogdalskyrka 

181025 MAF 902 Vid backning från parkering körde in i en stolpe 4 550 Bergsgatan 

181130 NHH 708 Händelse okänd 18 650  Tångenvägen 

 

Kommentar till tabell: 26 fordonskador har inträffat under året m fortfarande påkörning av föremål som 
sticker ut.  
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4.3      Inbrott/stöld (1 st) 

 

Datum Datum Händelse Plats 

180918 4 bilnycklar och 2 bilar stulna Mekaniker, Tekniska förvaltningen 

 
Kommentar till tabell: i natt den 18 september tjuvarna har kommit in genom en krossat fönster, 4 
bilnycklar och 2 bilar blev stulna. Bilarna hittades på två olika verkstäder. Händelsen är anmäld till 
polisen i Strömstad. 

 
4.4 Ansvarsskador mot kommunen (** st)           Kostnad: **** kr  

Nr Krav (kr) Datum Händelse Plats 

    

    

 
 Kommentar till tabell: inga ansvarsskador har inträffat under året 

 
4.5 Egendomsskador           Kostnad: 0 kr 
 

Datum Datum Händelse Plats 

   

 
 Kommentar till tabell: Inga egendomsskador har inträffat under året 

 
4.6 Skador 2000-2018 per objektstyp 
 

Kommunförsäkring,  
skadeutveckling 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Olycksfall barn 21 20 17 25 49 30 27 35 37 45 49 59 73 74 69 68 67 73 74 

Motorfordon 16 29 18 28 28 25 28 23 55 
40 39 48 37 35 

31 44 38 26 26 

Egendom 7 3 1 2 1 0 2 1 0 
0 1 0 0 0 

2 1 0 0 0 

Inbrott/stöld 0 4 5 14 7 5 4 1 4 
7 3 3 4 1 

0 0 3 0 1 

Skadeståndskrav 0 0 0 0 0 1 2 0 1 
0 2 4 3 2 

4 3 5 3 0 

Skadegörelse 0 0 0 1 1 1 5 0 1 
1 2 0 0 0 

0 3 0 0 0 

                                       

Summa 44 56 41 70 86 62 68 60 98 93 96 114 117 112 106 119 113 102 101 

 
Kommentar till tabell Tabellen ovan visar utvecklingen av skador i kommunen under perioden 2000-2018 
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4.7  Incidenter ( 3 st) 
 

Datum Händelse Plats 

180328 En brännbollsracket har tappats i slaget och flög i väg mot 2 
vuxna 

Bojarskolan 

181101 Vid mätuppdrag GBS har tappats i en betongplatta Källviken 

181112 Krossad ruta på fritids Mellegårdenskola 

 
Kommentar till tabell: 3 incidenter har inträffat i år.  
- Incident med brännbolsracket var en olyckshändelse. Barnet skulle slå ut bollen, i   och 

personalen skulle kolla om det finns 
andra racket med handstand att köpa.  

- Incident med GPS – när instrumentet har tappats då ytterhöljet sprack. Instrumentet 
har skickats till lagning och kontroll.  Enligt försäkringsbolaget har kommunen en 
självrisk på 2 PBB.         PBB 45 000 kr (2018). Planavdelning har bestämd att betala 
faktura än att använda självrisk.  

- Incident med krossad ruta i skolan har anmälds till försäkringsbolaget.  Återkoppling 
saknas från skolan. 

  
  

5.         Planering för 2019 
  

Enligt information från kommunens försäkringsbolag Willis att försäkringsbolag Protector vill lägga ett 
extra index baserad på egna skadekostnader i sin databas. Detta kan ledda till högre kostnader för 
Strömstads kommun som har sina bilar försäkrade hos Protector. Därför kommer vi kolla hur nöjda vi är 
med service samt när avtalet löper ut hos Protector.  
 

 Natalia Larsson 
ekonom 



Skador & Premier

kommunförsäkring, 
premieutveckling 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Egendomsförsäkring 523 365 611 888 624 072 436 783 441 312 442 885 444 441 457 671 538 233 589 677 631 316 700 927 723 637 738 729,00

Olycksfallsförsäkring 115 375 123 750 133 980 153 381 133 831 132 570 128 359 138 060 140 523 246 306 252 977 236 080 230 802 255 656,00

Tjänstereseförsäkring 11 708 10 396 10 396 10 396 4 366 4 442 4 513 4 979 5 535 11 487 10 884 11 720 12 072 11 463,00

Fordonsförsäkring 360 060 339 707 492 692 471 100 417 945 392 629 398 469 506 341 456 046 466 430 489 010 512 611 390 700 438 947,00

Konstförsäkring 20 000 2 000 2 000 2 241 20 488 22 325 22 325 22 325 22 325 9 000,00

Flyggplatsförsäkring 15 000 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400,00

Återbäring -73 748 -85 076 -103 274 -874 -1 886

Premier under året m.m 187 584 144 937 12 823

Total premie 1 124 344 1 145 602 1 170 689 1 071 660 1 016 580 972 640 977 782 1 109 292 1 175 825 1 341 625 1 411 912 1 489 063 1 384 936 1 459 195

Förändring från förregå 5,0% 1,9% 2,2% -8,5% -5,1% -4,3% 0,5% 13,4% 6,0% 14,1% 5,2% 5,5% -7,0% 5,4%

Interndebitering*/ -55 200 -155 171 -143 430 -147 441 -166 344 -167 464 -172 557 -203 839 -195 700 -202 273 -293 906 -192 429 196 470

Premie inkl arvode 1 124 344 1 090 402 1 015 518 928 230 869 139 806 296 810 318 936 735 971 986 1 145 925 1 209 639 1 195 157 1 192 507 1 655 665

Sida 1



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2018-0109

KS § 83 Parkeringsnorm för Strömstads kommun

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ny parkeringsnorm för Strömstads kommun.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ola Persson i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningens gatuavdelning har fått i uppdrag att se över gällande 
parkeringsnorm för Strömstads kommun.

Parkeringsnormen används vid bygglovsprövning som vägledning av parkering på 
tomtmark. Vägledningen sker med hjälp av riktvärden, normtal, som ska hjälpa till 
att säkerställa att det i skälig utsträckning finns lämplig plats för parkering.

Normtalet anger det minsta antalet parkeringsplatser för bil- respektive cykel som 
ska tillhandahållas.

Det skapades en arbetsgrupp för detta bestående av Conny Hansson Gatuchef, 
Jeanette Johander Bitr. Gatuchef, Björn Rickardsson Översiktsplanerare och 
Jimmy Magnusson planeringsarkitekt.

Förslaget till ny ”parkeringsnorm” har remitterats till facknämnderna i kommunen 
samt de kommunala bolagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Framtagande av ny parkeringsnorm 20181126 Conny Hansson
Parkeringsnorm för Strömstads kommun version 1.2
Tekniska nämndens beslut 2018-12-04 § 102
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-16 § 26

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ny parkeringsnorm för Strömstads kommun.

Beslutet skickas till
Diariet

Ärende
17





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-12-04

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

TN/2017-0049

TN § 102 Förslag till ny parkeringsnorm för Strömstads 
kommun

Tekniska nämndens beslut
att ställa sig bakom förslag till ny parkeringsnorm för Strömstads kommun samt 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till ny parkeringsnorm för 
Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningens gatuavdelning har fått i uppdrag att se över gällande 
parkeringsnorm för Strömstads kommun.

Parkeringsnormen används vid bygglovsprövning som vägledning av parkering på 
tomtmark. Vägledningen sker med hjälp av riktvärden, normtal, som ska hjälpa till 
att säkerställa att det i skälig utsträckning finns lämplig plats för parkering.

Normtalet anger det minsta antalet parkeringsplatser för bil- respektive cykel som 
ska tillhandahållas.

Det skapades en arbetsgrupp för detta bestående av Conny Hansson Gatuchef, 
Jeanette Johander Bitr. Gatuchef, Björn Rickardsson Översiktsplanerare och 
Jimmy Magnusson planeringsarkitekt.

Förslaget till ny ”parkeringsnorm” har remitterats till facknämnderna i kommunen 
samt de kommunala bolagen.

 Ny parkeringsnorm ska godkännas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Framtagande av ny parkeringsnorm 2018-11-26, Conny Hansson
Parkeringsnorm för Strömstads kommun version 1.2

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att föreslå tekniska nämnden att ställa sig bakom förslag till ny parkeringsnorm för 
Strömstads kommun samt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ny parkeringsnorm för Strömstads kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Gatuchef Conny Hansson
Akten



 
 

Parkeringsnorm för 
Strömstads kommun 

 
Antagen av kommunfullmäktige 2017-XX-XX 

Dnr: KS/ 2017-XXXX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgrupp: 

Conny Hansson, Strömstads kommun, Gata- och parkavdelningen  

Jeanette Johander, Strömstads kommun, Gatu- och parkavdelningen 

Björn Richardsson, Strömstads kommun, Kommunledningskontoret 

Jimmy Magnusson, Strömstads kommun, Plan- och byggavdelningen 

Emelie Larsson, ÅF Infrastructure AB 

Kim Enarsson, ÅF Infrastructure AB 

Lars Löwenadler, ÅF Infrastructure AB 
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1 Inledning 
Strömstads kommun påbörjade arbetet med att se över kommunens 

parkeringsnorm i slutet av 2016. Förslag till ny parkeringsnorm färdigställdes 

under första halvåret 2017. 

Parkeringsnormen ska användas vid bygglovsprövning. Då detaljplan upprättas 

ska en individuell bedömning göra i den enskilda detaljplanen. Detaljplan med 

angiven norm (på plankarta eller i planbeskrivning) ersätter kommunfullmäktiges 

parkeringsnorm. För byggande inom detaljplan som saknar angiven 

parkeringsnorm ska kommunfullmäktiges parkeringsnorm tillämpas.  

Normen omfattar de områden inom Strömstads kommun där marktillgången är 

eller kommer att bli begränsad. I översynen har såväl kategorier som normtal 

setts över. Parkeringsnormen bör ses över regelbundet allt eftersom kommunens 

tätorter utvecklas och resvanorna förändras.    

1.1 Bakgrund 
Föregående parkeringsnorm för Strömstads kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2011-02-17. Under våren 2016 antog kommunfullmäktige 

Vision 2030, en vision  med långsiktiga mål för utvecklingen i Strömstads 

kommun. Visionen pekar ut att kommunens befolkning ska öka från dagens cirka 

13 000 invånare (31 dec 2016) till 16 000 invånare år 2030. Som en del i arbetet 

för att uppnå detta mål formulerades Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2030. 

Dessa riktlinjer behandlar hur kommunen vill arbeta med befintligt 

bostadsbestånd och med planering av nya bostäder. Vidare pekas åtgärder ut 

som behöver genomföras för att bostadsförsörjningen ska kunna genomföras i 

praktiken. Ett av de uppdrag som tilldelades Tekniska förvaltningen 

(Gatuavdelningen), var att se över gällande parkeringsnorm. En brist som pekas 

ut avseende parkeringsnormen antagen 2011, är att den inte är differentierad 

utifrån lägenhetsstorlek.  
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2 Nulägesbeskrivning 
Strömstads kommun är en attraktiv kustkommun med närhet till Norge. 

Sommartid är Strömstad ett populärt resmål för turister från såväl Sverige som 

utlandet. Det finns flera externa handelsområden där en betydande andel av 

kunderna är norrmän. Parkeringssituationen i Strömstad tätort är ansträngd 

under semestertider och storhelger. För att begränsa biltrafiken inne i tätorten 

Strömstad sommartid, har kommunen anlagt infartsparkeringar på tre platser 

utmed de större infartslederna. Gratis parkeringsbussar går cirka tre gånger per 

timma dagtid mellan infartsparkeringarna och Strömstad tätort under perioden 

maj till september.  

2.1 Befolkning och arbetsmarknad 
Enligt Statistiska centralbyråns (2017) befolkningsstatistik bor det cirka 13 000 

personer i Strömstads kommun (31 dec 2016). Fördelningen mellan kommunens 

tätorter framgår av Tabell 1 enligt nedan.  

Ort Antal invånare 31 dec 2016 

Strömstad 7226 

Skee 743 

Kebal 367 

Stare 194 
Tabell 1. Invånarantal i tätorterna i Strömstads kommun (SCB, 2017).  

Enligt Trafikanalys (2017) är bilinnehavet 551 bilar per 1 000 invånare år 2015, 

vilket väl överensstämmer med medianvärdet för Sveriges kommuner. 

Medelvärdet i Sverige är något lägre, 474 bilar per 1 000 invånare, vilket beror på 

att bilinnehavet är lägre i storstadskommuner.  

I Bostadsförsörjningsplanen 2016-2030 (Strömstads kommun, 2016) beskrivs 

Strömstad som en pendlingskommun med drygt 3 500 personer som 

arbetspendlar. Inpendlingen är något större än utpendlingen. Den största 

strömmen av utpendling går till Norge.  

Bostadsförsörjningsplanen 2016-2030  beskriver även att det finns närmare 7 

000 arbetstillfällen inom kommunen och att arbetslösheten är lägre än 

riksgenomsnittet. Handel är den bransch som har flest anställda, samt är den 

bransch där det finns flest antal företag inom kommunen. Hälften av de företag 

som finns registrerade i kommunen är enskilda företag utan anställda.  

  



 

 

 

3 

 

 

2.2 Planer och visioner 

2.2.1 Vision 2030 

I april 2016 antog kommunfullmäktige Vision 2030, en ny vision med långsiktiga 

mål för utvecklingen i Strömstads kommun.   

 
 

 

 

 

 

2.2.2 Övergripande mål  

 År 2030 har Strömstad 16 000 invånare 

 År 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun 

2.2.3 Översiktsplan 

Översiktsplanen för Strömstads kommun vann laga kraft i december 2013 och 

bygger på visioner och mål ur Strategisk plan för Strömstad från år 2009. Planen 

är det viktigaste underlaget i kommunens planering av nya bostäder och 

arbetsplatser. Utbyggnad av bostäder kommer främst att ske inom Strömstad-

Skeeområdet. Handelsområdena Nordby och Svinesund planerar ytterligare 

utbyggnad. I Skee finns fler områden som pekas ut som utbyggnadsområden för 

industri, handel och andra verksamheter. Även Kålvik pekas ut som ett område 

för utbyggnad av verksamheter.  

I översiktsplanen beskrivs att trafiken till och från tätorten Strömstad förväntas 

fortsätta öka, vilket kräver en vidare utbyggnad av infartsparkeringar för att 

avlasta trafiksituationen i centrum. I övrigt hanteras trafikfrågorna i den 

fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Strömstad-Skee. Denna FÖP är under 

framtagande och planeras att antas under 2018. 

2.2.4 Ansvar för parkering 

Det juridiska ansvaret för anordnandet av parkering regleras i Plan- och 

bygglagen (PBL). Det är fastighetsägarens ansvar att anordna parkering för 

boende och verksamheter på fastigheten enligt 8 kap 9-10 §§ PBL. 

Strömstad- attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. 

En internationell småstad med livskvalitet. Natur och 

friluftsliv i världsklass! 
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Det är således inte kommunens ansvar att ordna parkeringsplatser, däremot får 

kommunen reglera förutsättningarna för hur parkering planeras, enligt 4 kap 13 

§ PBL.  Därmed blir det indirekt kommunens ansvar att anordna parkering.  
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3 Metod 
Parkeringstalen för bostäder baseras på bilinnehavet i Strömstads tätort. Ett 

utdrag gjordes ur vägtrafikregistret från Transportstyrelsen (2017) för 

Strömstads tätort som kopplades ihop med utdrag ur lägenhetsregistret från 

Lantmäteriet (2017). Detta för att få fram bilinnehavet för olika typer av bostäder 

och hur det varierar i olika delar av tätorten. Normtalen för bostäder har sedan 

satts 0,1 parkeringsplatser högre än det faktiska bilinnehavet för att ta hänsyn till 

besöksparkering. 

För verksamheter har Trafikverkets trafikalstringsverktyg använts som grund. Där 

erhålls uppskattad trafikalstring, färdmedelsfördelning, täthet av arbetande och 

klienter (elever, vårdtagare med mera) för givna typer av verksamheter. 

Analysen genomförs för en utvald kommun och läge inom kommunen.  

Förutsättningarna har säkerställts och i vissa fall även kompletterats eller 

justerats med information från andra källor, till exempel Strömstads kommun, 

SCB, myndigheter (till exempel Skolverket, Landsting) och antaganden gjorda i 

andra kommuners parkeringsnormer som har ansetts rimliga. 

Parkeringstalen för verksamheter är summan av parkering för arbetande och för 

besökande. Efterfrågan på parkering för arbetande har uppskattats utifrån 

tätheten på arbetande och hur många som antas köra bil. Efterfrågan på 

parkering för besökande har uppskattats utifrån antal besök, besökens längd och 

under vilka tidsrymder de äger rum. 

Nivåerna på normtalen har säkerställts och i vissa fall justerats, efter jämförelse 

med parkeringsnormer i andra kommuner.  
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4 Parkeringsnorm för Strömstad  
Normen behandlar parkering på tomtmark, och inte gatumark/allmän plats. 

Parkeringsnormen omfattar de områden som pekats ut som områden för 

tätortsutveckling i Strömstads kommuns översiktsplan från 2013. 

I översynen av parkeringsnormen från 2011 har såväl kategorier som normtal 

setts över och justerats efter behov. Normen har kompletterats med en 

zonindelning för att differentiera normer med hänsyn till bilinnehav och 

färdmedelsfördelning. Normtalen anger det minsta antalet parkeringsplatser för 

bil- respektive cykel som ska tillhandahållas.  

4.1 Zonindelning 
Tätorten Strömstad har delats in i två zoner där zon 1 omfattar stadskärnan och 

zon 2 avser övriga delar av orten med samlad bebyggelse, samt delar strax norr 

om tätorten där utbyggnad pågår. Övriga områden (Kebal/Seläter, Skee, Stare) i 

kommunen omfattas av zon 3. 

Utanför dessa zoner förutsätts att parkering kan lösas på den egna fastigheten, 

utan särskild reglering. Det ligger även i fastighetsägarnas egenintresse att 

anordna parkering, eftersom allmänna ytor och närliggande fastigheter inte är 

tillgängliga för parkering i samma utsträckning som i tätorter.  
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4.1.1 Zon 1 

Zon 1 omfattar ett område i centrala Strömstad med tät bebyggelse av 

varierande karaktär med både bostäder och verksamheter i form av handel, 

service och kontor. Den täta bebyggelsen medför att det kan vara svårt att 

inrymma parkering på den egna fastigheten.  

 
Figur 1. Rödmarkerat område utgör zon 1. 
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4.1.2 Zon 2 

Zon 2 omfattar övriga delar av Strömstads tätort. I zon 2 är områdena mer 

homogena med bostäder och verksamheter var för sig. Befolkningsstrukturen är 

mer blandad än i stadskärnan med större andel barnfamiljer, vilket innebär 

högre bilinnehav. En stor del av resorna i vardagen kan företas till fots eller med 

cykel eftersom avstånden inom tätorten i regel är korta. Detta medför en lägre 

efterfrågan på besöksparkering. 

I norra delen av tätorten finns planer för utbyggnadsprojekt varför dessa 

områden har inkluderats i zon 2.  

 
Figur 2. Gulmarkerat område utgör zon 2. 
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4.1.3 Zon 3 

Zon 3 omfattar tätorter som pekas ut för tätortsutveckling i översiktsplanen. 

Dessa orter är mindre med begränsad service inom orten. Bilen är i många fall en 

förutsättning för att kunna ta del av samhällets utbud på ett enkelt sätt. Detta 

gör att bilinnehavet är högre än i Strömstads tätort och bilresorna står för en 

större del av färdmedelsfördelningen. 

 
Figur 3. Blåmarkerade områden utgör zon 3. 
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4.2 Normtal  

4.2.1 Bostäder 

Boende ska ha tillgång till sin parkeringsplats hela dygnet. I annat fall tvingas de 

välja bilen som färdmedel, trots att andra färdmedel kan vara möjliga och mer 

lämpliga.  

Normtal avseende bil och cykel för flerbostadshus baseras på bostadens storlek, 

Tabell 2. För villor, radhus och parhus förutsätts att tillräcklig parkering för cykel 

kan anordnas på den egna tomten. Antalet parkeringsplatser för bil per bostad 

för ett område med villor, radhus och parhus kan reduceras om gemensam 

parkering anordnas, Tabell 3.  

I normtalen för bostäder inkluderas 0,1 parkeringsplatser per bostad för 

besökande, förutom när parkering sker på den egna tomten. 

 
Tabell 2. Parkeringstal för lägenheter baserat på lägenhetens storlek 

 
Tabell 3. Parkeringstal för villor, radhus och parhus baserat på bostadsenhet 

4.2.2 Verksamheter 

4.2.2.1 Kontor/Industri 

Kontor och industrier har ett stort antal sysselsatta i förhållande till antalet 

besökare. Efterfrågan på parkering i förhållande till byggnadens area varierar 

mycket beroende på typ av verksamhet. Tätheten av sysselsatta är högre för 

kontor än för större industrier. 

 
Tabell 4. Parkeringstal för kontor. 
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Tabell 5. Parkeringstal för industri. 

4.2.2.2 Handel 

Handelsetableringar har ett stort antal besökare i förhållande till antalet 

sysselsatta. Efterfrågan på parkering varierar beroende på typ av 

handelsetablering.  

En stor del av de besökande till handelsetableringar i Strömstad kommer från 

Norge och huvudsakligen i bil, vilket har stor påverkan på efterfrågan på 

parkering i Strömstad. Handeln attraherar flest besökare sommartid och under 

storhelger, vilket ger stora variationer i efterfrågan över året.  

 
Tabell 6. Parkeringstal för handelsetableringar. 

 
Tabell 7. Parkeringstal för livsmedelshandel. 

4.2.2.3 Skola och förskola 

För skolor och förskolor finns ett större behov av korttidsparkering avsedda för 

hämtning och lämning i förhållande till övrig parkering, i synnerhet desto yngre 

barn det rör sig om.  

 
Tabell 8. Parkeringstal för förskola. 

 
Tabell 9. Parkeringstal för grundskola 
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4.2.2.4 Restaurang 

Förutsättningarna vad gäller parkering till restauranger kan variera mycket 

beroende på inriktning och plats. Vid större eller särskilt komplicerade ärenden 

bör särskild parkerings- och mobilitetsutredning genomföras.  

 
Tabell 10. Parkeringstal för restaurang. 

4.2.3 Övriga verksamheter  

För övriga verksamheter i redan gällande detaljplaner som inte behandlar 

parkeringsfrågan, bör parkerings- och mobilitetsutredning genomföras i 

samband med bygglovsarbete, om det finns en äldre detaljplan som inte 

behandlar parkeringsfrågan. Detta gäller även vid förhandsbesked eller vid 

bygglov efter förhandsbesked inom zon 2 och zon 3.   

Vissa typer av verksamheter, till exempel idrottsanläggningar, hotell, 

vårdinrättningar och gymnasium byggs sällan. Förutsättningarna kan också 

variera mycket beroende på verksamhetens inriktning. Det är därför svårt att 

ange generella normtal för parkering i dessa fall. 

4.3 Utformning och placering av parkering 
Vid ombyggnation och uppförande av nya byggnader används de föreskrifter  

och allmänna råd om tillgänglighet och utformning som framgår av Boverkets 

byggregler (BBR). Som komplement till BBR kan även Vägar och gators 

utformning (VGU) användas. Som komplement till BBR och VGU, har Strömstads 

kommun valt att använda nedanstående riktlinjer avseende utformning och 

placering av parkering för bil respektive cykel. 

4.3.1 Bilparkering 

4.3.1.1 Mått 

En parkeringsplats för bil ska vara minst 2,5 meter bred och 5,0 meter lång.  

4.3.1.2 Parkeringsplatser för rörelsehindrade 

Av det totala antalet parkeringsplatser som anordnas på en allmän parkering, ska 

minst 3 % ges sådan lokalisering och utformning att de kan fungera som bilplats 

för rörelsehindrade med särskilt tillstånd. Placering och utformning av sådana 

platser regleras i BBR. 
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4.3.1.3 Parkering och laddplats för elbil 

Som ett led i kommunens mål att vara fossiloberoende år 2030 bör 

användningen av elbilar underlättas. Utvecklingen inom elbilsområdet går fort, 

både vad gäller teknologi och efterfrågan, vilket gör det svårt att i dagsläget 

förutse framtidens behov. 

Av parkeringsplatser som nyanläggs eller byggs om bör minst 25 % förses med 

laddstolpar för elbilar. Samtliga nya parkeringsplatser bör förberedas för en 

framtida utbyggnad av laddstolpar. Vid nyetablering ska det utredas vilken typ av 

teknisk lösning för laddning av elbilar som är mest lämplig. 

4.3.2 Cykelparkering 

Cykelparkeringar för boende, besökare och anställda placeras nära entréer och 

utrustas gärna med väderskydd då det höjer attraktiviteten. Vid cykelparkeringar 

ska det även finnas möjlighet att låsa fast sin cykel. Cykelparkeringars placering 

ska prioriteras framför bilparkeringar.  

4.3.3 Parkering för motorcykel och moped 

Efterfrågan på parkering för motorcykel och moped varierar mycket beroende på 

geografiskt läge, typ av verksamhet och tid på året. Därför har inga normtal tagits 

fram för detta, utan det är upp till respektive fastighetsägare att avgöra hur 

mycket parkering som efterfrågas.  

Parkeringar för motorcykel och moped ska ha jämn ytbeläggning. Det ska även 

finnas möjlighet att låsa fast sitt fordon. 
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4.4 Samnyttjande av bilparkeringsplatser 
Parkeringsplatser kan samnyttjas av flera verksamheter eller fastigheter om 

efterfrågan på parkering för de olika ändamålen varierar över tid. Samnyttjande 

av parkeringsplatser har flera fördelar. Eftersom färre parkeringsplatser behöver 

anläggas för att möta samma efterfrågan minskar kostnaderna. Även ytbehovet 

minskar vilket möjliggör en tätare stadsbebyggelse. Parkeringsplatserna får också 

en jämnare och högre beläggning, vilket både ger ett effektivare utnyttjande av 

ytorna och skapar trygghet när det finns mänsklig närvaro under större del av 

tiden. 

Lämpligheten för samnyttjande bör utvärderas i varje enskilt fall. Om 

samnyttjande ska tillämpas måste det föregås av en särskild utredning. 

Planeringen av parkering ska utgå från en långsiktigt varaktig nivå. Vilka 

verksamheter som finns i ett område kan dock variera över tid, vilket medför att 

de förutsättningar som har använts i plan- och bygglovsskedet kanske inte 

stämmer på längre sikt. Samnyttjande kan även användas vid parkeringsköp. 

Ett effektivt samnyttjande förutsätter en variation av verksamheter. 

Parkeringsplatser får inte reserveras eller regleras på sådant sätt att möjligheten 

att använda dem begränsas.  

Parkering åt verksamheter i centrum kan med fördel samnyttjas på grund av den 

stora variationen av verksamheter i området. Det förutsätter dock att det är känt 

hur efterfrågan av parkering varierar över tid. Samnyttjande av boendeparkering 

kan däremot vara svårare eftersom boende ska ha tillgång till sin parkeringsplats 

hela dygnet.  

För att beräkna potentialen för samnyttjande bör beläggningsstudier 

genomföras. Som schablon kan värdena i Tabell 11 användas. 

 
Tabell 11. Uppskattad variation på efterfrågan på parkering vid olika tider. 
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4.5 Parkeringsköp 
Det kan uppstå situationer där en byggherre vid ny- eller ombyggnad inte kan 

tillhandahålla det antal fasta parkeringsplatser som krävs enligt normen, varken 

på egen fastighet eller på närliggande fastighet. Miljö- och byggnämnden kan då 

pröva frågan om parkeringsköp av en eller flera platser i någon annan 

parkeringsanläggning. Lämpligheten prövas i det enskilda fallet och det finns inte 

någon generell rättighet för fastighetsägaren att tillämpa parkeringsköp i stället 

för att anordna parkeringar när detta är möjligt inom fastigheten. 

Förfarandet innebär att fastighetsägaren deltar finansiellt i en anläggning som 

drivs av kommunen, vilket regleras i ett civilrättsligt avtal mellan kommunen och 

fastighetsägaren. Taxan för parkeringsköp bestäms av kommunfullmäktige. 

Parkeringsköp kan bli aktuellt om kommunen har färdiga planer på att anlägga 

parkeringsplatser eller parkeringshus. Avståndet till parkering för bostäder får 

vara högst 200 meter om parkeringsköp ska kunna tillämpas. För verksamheter 

kan längre avstånd godkännas. 
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5 Konsekvensbeskrivning 
Syftet med parkeringsnormer är att reglera att den efterfrågan av parkering som 

skapas vid nybyggnation inte konkurrerar med befintliga parkeringsplatser. 

Parkeringsnormer började införas när bilinnehavet ökade under mitten av 1900-

talet som ett svar på problemet att gatumark och omgivande fastigheter blev 

alltmer belamrade av parkerade bilar. Parkeringsnormer ska säkerställa att varje 

fastighet anordnar det antal parkeringsplatser som boende och verksamheter på 

fastigheten efterfrågar, något som fastighetsägare annars saknar incitament att 

göra, eftersom det är dyrt och ytkrävande att anlägga parkeringsplatser och att 

det är svårt att få dem att generera motsvarande intäkter. 

Inga eller för låga parkeringsnormer kan innebära att ett underskott på 

parkeringsplatser skapas, vilket kan leda till att efterfrågan av parkering belastar 

omgivningen. Det skulle krävas en aktiv parkeringspolitik från samhällets sida för 

att utbudet av parkeringsplatser annars skulle motsvara den efterfrågan av 

parkering som inte inryms på fastigheterna. 

Parkeringsnormer säkerställer också möjligheten att ha tillgång till bil för de som 

anser sig behöva det. För lågt utbud, för hög kostnad eller för långa avstånd till 

parkeringsplatser i ett område kan göra att vissa grupper med särskilt stort 

behov av bil, till exempel barnfamiljer, väljer bort att bosätta sig i det området.  

Parkeringsnormer innebär dock indirekt att samhället subventionerar 

fordonsinnehav och i synnerhet bilinnehav. Samhället garanterar dels att det 

alltid finns parkering i närheten av bostaden eller målpunkten, men också att 

priset för att parkera är lågt, ofta lägre än vad parkeringen kostar att 

tillhandahålla. Parkeringsnormerna bidrar till att det skapas ett överutbud av 

parkeringsplatser eftersom exploatörer måste anlägga ett visst antal 

parkeringsplatser, oavsett om det finns efterfrågan på dem eller inte. 

Möjligheten att ta betalt för parkeringstjänsten påverkas därför av hur 

parkeringsnormerna ser ut eftersom avgifterna för parkeringen måste sättas på 

en nivå så att parkeringarna fylls när de väl är på plats, snarare än att tillgången 

på parkeringsplatser matchas med efterfrågan på ett sätt som gör parkeringarna 

lönsamma eller självfinansierade. Få som hyr parkeringsplats för bil betalar så 

mycket per månad som anges i Tabell 12. 
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Tabell 12. Kostnad per parkeringsplats för bil. Den totala kostnaden baseras på uppskattade 
anläggnings, drifts- och alternativkostnader 

Att de som parkerar inte betalar den fulla kostnaden för parkeringen innebär att 

någon annan måste betala. Kostnaden fördelas på exempelvis hyror, varupriser 

och lägre löner (VTI, 2010). Även de som väljer annat färdmedel tvingas alltså att 

vara med och betala kostnaden för parkeringsplatserna. 

Dessa subventioner påverkar också efterfrågan av parkeringsplatser. Den som 

parkerar får sällan möjlighet att göra en avvägning mellan den egna nyttan av att 

parkera och den faktiska kostnaden för att tillhandahålla parkeringsplatsen. 

Detta gör att efterfrågan på parkeringsplatser är högre än vad den hade varit om 

marknadsmässiga priser rådde på parkeringar. 

Kravet på att uppfylla parkeringsnormer genom att anlägga parkeringar som man 

inte kan ta fullt betalt för innebär att byggprocessen fördyras.  
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6 Framtida översyn av normen 
Parkeringsnormen anger vilken inriktning som ska gälla för parkering så länge 

normen är gällande. För att vara rustad för ett samhälle som måste förändras 

mot ett mer hållbart resande, och särskilt det kommunala målet att vara 

fossiloberoende år 2030, finns anledning att successivt fortsätta arbetet att 

utreda frågeställningar kring parkering och mobilitet i Strömstads kommun. 

Ett antal frågeställningar har identifierats som relevanta att utreda vidare även 

då aktuell parkeringsnorm är antagen och gällande. Frågor kring trafik och 

parkering i Strömstads tätort behandlas redan i den FÖP för Centrum-Skee, som 

är under framtagande för att kunna antas under 2018. De parkeringsfrågor som 

inte berörs i denna FÖP kan lämpligen samlas ihop i en långsiktig parkerings- och 

mobilitetspolicy, för att ange tonen för parkeringsfrågor då arbetet mot 

Strömstads Vision 2030 fortskrider. 

6.1 Användning av gatumark 
I Strömstads centrala delar där marken är som mest värdefull för invånare, 

verksamma och besökare är det viktigt att prioritera användningen av gatumark 

på bästa sätt. Parkering är ytkrävande med cirka 15-30 m2 per plats beroende på 

utformning och placering. Mest effektivt är längsgående parkering utmed en gata 

då tillfartsyta redan finns i form av körbanan. 

Även om tillgänglighet med bil till många målpunkter alltid kommer att behövas 

bland vissa trafikanter, exempelvis personer med rörelsehinder eller för lastning 

och lossning, så kan det finnas anledning att ifrågasätta vilket utrymme 

bilparkering ska ges i centrala lägen. Platsen för parkering konkurrerar med 

andra alternativ såsom möjlighet till cykelbanor, bredare gångbanor för fler 

gående eller till och med gågator, samt plats för uteserveringar. En 

omlokalisering av parkeringar och införande vissa gator där biltrafik inte tillåts 

kan vara ett effektivt sätt att bidra till en förbättrad stadsmiljö vilket även ger en 

ökad omsättning hos den lokala handeln, något som flera genomförda exempel 

visar på (Trivector, 2003). 

I och med Strömstads befintliga infartsparkeringar finns redan en grundstruktur 

för besöksplatser utanför de mest centrala delarna. Därmed kan det även finnas 

en möjlig potential i att omlokalisera ytterligare parkeringsplatser från centrum 

till nya lägen utanför centrum. 
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6.2 Parkeringsbeläggning, användning och avgifter 
I syfte att upprätthålla kunskapsnivån och ge underlag för fortsatt planering, bör 

det kartläggas vilken beläggning befintliga parkeringsplatser har idag, hur de 

används samt vilka åtgärder i form av regleringar och avgifter som kan 

genomföras för att uppnå en önskvärd parkeringssituation.  

En sådan kartläggning kan identifiera potentiella problem, som exempelvis att 

avgifter på vissa parkeringsplatser kan driva besöks- och arbetsparkerande att 

ställa sig i närliggande bostadsområden. I samband med en sådan utredning kan 

även potentialen för samnyttjande av parkering behandlas. 

6.3 Tillgång till bilpool, utbyggt gång- och cykelvägnät 
samt utökad kollektivtrafik 

En genomgående sänkning av normtalen skulle kunna bli aktuell i framtiden i takt 

med att resvanor förändras. De viktigaste faktorerna att arbeta med för att nå dit 

är bilpool, gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. 

Bilpool är ett sätt att minska behov av egen bil, vilket även ger ett effektivare 

utnyttjande av parkeringsplatser. Undersökningar visar att när en bil står 

parkerad cirka 95 % av tiden finns det en potential för effektivare utnyttjande 

genom bilpool. Studier av effekter i Stockholm, Göteborg och Malmö har visat att 

en bilpoolsbil i genomsnitt ersätter cirka 4-5 privatägda bilar som en direkt följd 

av att det finns tillgång till bilpool (Trivector, 2014). Potentialen att ha bilpool i 

Strömstad bör därför studeras närmare. Bilpool är inte längre ett fenomen 

enbart för storstäder, då även mindre orter som exempelvis Båstad, Vellinge och 

Älmhult har kommersiella bilpooler. Strömstads kommun kan ha en möjlighet att 

attrahera en extern leverantör av bilpool genom att exempelvis erbjuda dem 

tillgång till parkeringsplatser i strategiska lägen. 

En fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägnätet skulle innebära att framförallt 

resor i storleksordningen 5 kilometer, som i nuläget görs med bil, till viss del kan 

ersättas med cykling. Detta förutsätter ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät, 

men också  prioritering av drift och underhåll, välplacerade och väderskyddade 

cykelparkeringar, samt att kontinuerliga cyklingskampanjer genomförs riktade 

mot medborgare och verksamheter. 

Införande av mer kollektivtrafik i Strömstads kommun är ytterligare något som 

på sikt kan bidra till en lägre parkeringsnorm i mer centrala lägen, inte minst om 

en bebyggelseutveckling sker i form av förtätning nära befintlig kollektivtrafik. 
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Förslag till ny parkeringsnorm för Strömstads kommun

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Att föreslå tekniska nämnden att ställa sig bakom förslaget till ny parkeringsnorm 
för Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningens gatuavdelning har fått i uppdrag att se över 
gällande parkeringsnorm för Strömstads kommun.
Parkeringsnormen används vid bygglovsprövning som vägledning av 
parkering på tomtmark. Vägledningen sker med hjälp av riktvärden, 
normtal, som ska hjälpa till att säkerställa att det i skälig utsträckning finns 
lämplig plats för parkering.

Normtalet anger det minsta antalet parkeringsplatser för bil- respektive 
cykel som ska tillhandahållas.

Det skapades en arbetsgrupp för detta bestående av Conny Hansson 
Gatuchef, Jeanette Johander Bitr. Gatuchef, Björn Rickardsson 
Översiktsplanerare och Jimmy Magnusson planeringsarkitekt.

Förslaget till ny ”parkeringsnorm” har remitterats till facknämnderna i 
kommunen samt de kommunala bolagen.

Ny parkeringsnorm ska godkännas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Framtagande av ny parkeringsnorm 20181126 Conny Hansson
Parkeringsnorm för Strömstads kommun version 1.2

Tekniska nämnden
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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KS/2018-0400

KS § 84 Bostadsförsörjningsplan, riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2019-2030

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning, Strömstads kommun, 2019-
2030.

Reservationer och särskilda uttalanden
Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
År 2000 kom en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, den 
omarbetades och skärptes med fler paragrafer som trädde i kraft vid årsskiftet 
2014 (2000:1383). Lagen anger att varje kommun med riktlinjer ska planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska ge en konkret bild på nuläget 
samt behov av framtida bostäder. Strömstads kommuns första riktlinjer för 
bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige under våren 2016. Riktlinjerna 
ska uppdateras minst en gång per mandatperiod. Prioriterade planer och 
beräkningar av bebyggelse ska följas upp årligen.

Riktlinjerna är uppdaterade för perioden 2019-2030 med ny statistik kring 
bostadsbyggnation, inflyttning och befolkningsutveckling. Riktlinjerna pekar också 
ut vilka kommunala bostadsprojekt som är prioriterade, vilka syftar till att möta 
de bostadsbehov som identifierats för den aktuella perioden.

De uppdaterade riktlinjerna har gått ut på remiss till Länsstyrelsen och berörda 
grannkommuner under våren, vilket Lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar kräver (2000:1383). Riktlinjerna skickades under 
samma period ut internt för synpunkter till samtliga förvaltningar och nämnder. 
Länsstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Miljö- 
byggförvaltningen är de instanser som valt att skicka in inspel på utskickat 
material. Dessa svar har beaktats och lett till kompletteringar i riktlinjerna.

Befolkningsprognoser från Statistiska Centralbyrån (SCB) för perioden 2016-2030 
prognosticerade att invånarantalet i Strömstad skulle öka med drygt 3 100 
invånare fram till 2030. Senare prognoser med startår 2017 prognosticerar mindre 
befolkningsökningar. Detta beror framför allt på SCB:s förändrade antagande om 
storleken på in- och utvandringen till Sverige, vilket ger att flyttnettot har minskat 
jämfört med förra året samt antagandet om framtida fertilitet minskat något, 
vilket gör att det i årets prognos förväntas födas lite färre barn än vad de senaste 
årens prognoser visat. Ovanstående gör att Västra Götalandsregionens 
befolkningsprognos för 2030 ligger på 15 000 invånare, vilket är det måltal som 
kommunstyrelsens arbetsutskott i dialog med förvaltningen 2018-10-14 beslutade 

Ärende
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skulle utgöra underlag för kommande riktlinjer för bostadsförsörjning perioden 
2019-2030. Detta är i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad budget 2019.

För att kunna möta framtida bostadsbehov behöver kommunen de kommande 
åren slutföra ett antal detaljplaner för bostäder, för att skapa förutsättningar för 
att möjliggöra byggnation. Förslag på prioriterade kommande planer har tagits 
fram i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott på möte 2018-11-14, vilket 
innebär att de kommande kommunala detaljplanerna ska prioriteras i följande 
ordning; Rådhusberget, Vattentornsberget i Strömstad, Mällbyhöjden S. För att 
uppnå kommunens mål krävs också att de framkomna riktlinjerna efterföljs, i 
planering och genomförande av byggnation. De verktyg som kommunen har till 
sitt förfogande bör också användas aktivt för att målen för riktlinjerna för 
kommunens bostadsbyggnation ska uppnås.

Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2030
Tjänsteskrivelse 2019-05-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 143

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning, Strömstads kommun, 2019-
2030.

Förslag till beslut under sammanträdet
Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar att meningen under rubriken Hyresnivåer 
”Medianhyran för en hyresrättslägenhet i Strömstad per kvadratmeter och år 
ligger i stort sett i paritet med Sverigesnittet” tas bort.

Mattias Gustafsson (SD) yrkar att avtalet omförhandlas så att nyanlända endast 
får tillfälligt kontrakt under etableringstiden.

Åsa Torstensson (C) yrkar avslag på Mattias Gustafssons förslag.

Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggningar mellan kl 9.30- 9.40.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Rose-Marie 
Fagerbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mattias Gustafssons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mattias Gustafssons yrkade.

Nej-röst för avslag till Mattias Gustafssons yrkande.
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Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster för bifall mot 8 nej-röster för avslag beslutar kommunstyrelsen att 
avslå yrkandet.

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår
1 Kent Hansson S 1   Nej  
2 Mats Granberg S 2   Nej  
3 Leif Andersson S 3   Nej  
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4  Ja   
5 Marielle Alvdal FI 5 Lars Åke Karlgren V  Nej  
6 Mattias Gustafsson SD 6  Ja   
7 Lars Tysklind L 7   Nej  
8 Mikael Cederbratt M 8 Jörgen Molin M   Avstår

9
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 9   Nej  

10 Åsa Torstensson C 10   Nej  
11 Bengt Bivrin MP 11   Nej  
 Summa 2 8 1

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning, Strömstads kommun, 2019-
2030.

Sammanfattning av ärendet
År 2000 kom en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, den 
omarbetades och skärptes med fler paragrafer som trädde i kraft vid årsskiftet 
2014 (2000:1383). Lagen anger att varje kommun med riktlinjer ska planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska ge en konkret bild på nuläget 
samt behov av framtida bostäder. Strömstads kommuns första riktlinjer för 
bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige under våren 2016. Riktlinjerna 
ska uppdateras minst en gång per mandatperiod. Prioriterade planer och 
beräkningar av bebyggelse ska följas upp årligen.

Riktlinjerna är uppdaterade för perioden 2019-2030 med ny statistik kring 
bostadsbyggnation, inflyttning och befolkningsutveckling. Riktlinjerna pekar också 
ut vilka kommunala bostadsprojekt som är prioriterade, vilka syftar till att möta 
de bostadsbehov som identifierats för den aktuella perioden.

De uppdaterade riktlinjerna har gått ut på remiss till Länsstyrelsen och berörda 
grannkommuner under våren, vilket Lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar kräver (2000:1383). Riktlinjerna skickades under 
samma period ut internt för synpunkter till samtliga förvaltningar och nämnder. 
Länsstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Miljö- 
byggförvaltningen är de instanser som valt att skicka in inspel på utskickat 
material. Dessa svar har beaktats och lett till kompletteringar i riktlinjerna.

Befolkningsprognoser från Statistiska Centralbyrån (SCB) för perioden 2016-2030 
prognosticerade att invånarantalet i Strömstad skulle öka med drygt 3 100 
invånare fram till 2030. Senare prognoser med startår 2017 prognosticerar mindre 
befolkningsökningar. Detta beror framför allt på SCB:s förändrade antagande om 
storleken på in- och utvandringen till Sverige, vilket ger att flyttnettot har minskat 
jämfört med förra året samt antagandet om framtida fertilitet minskat något, 
vilket gör att det i årets prognos förväntas födas lite färre barn än vad de senaste 
årens prognoser visat. Ovanstående gör att Västra Götalandsregionens 
befolkningsprognos för 2030 ligger på 15 000 invånare, vilket är det måltal som 
kommunstyrelsens arbetsutskott i dialog med förvaltningen 2018-10-14 beslutade 
skulle utgöra underlag för kommande riktlinjer för bostadsförsörjning perioden 
2019-2030. Detta är i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad budget 2019.

För att kunna möta framtida bostadsbehov behöver kommunen de kommande 
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åren slutföra ett antal detaljplaner för bostäder, för att skapa förutsättningar för 
att möjliggöra byggnation. Förslag på prioriterade kommande planer har tagits 
fram i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott på möte 2018-11-14, vilket 
innebär att de kommande kommunala detaljplanerna ska prioriteras i följande 
ordning; Rådhusberget, Vattentornsberget i Strömstad, Mällbyhöjden S. För att 
uppnå kommunens mål krävs också att de framkomna riktlinjerna efterföljs, i 
planering och genomförande av byggnation. De verktyg som kommunen har till 
sitt förfogande bör också användas aktivt för att målen för riktlinjerna för 
kommunens bostadsbyggnation ska uppnås.

Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2030
Tjänsteskrivelse 2019-05-02

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till riktlinjer för 
bostadsförsörjning, Strömstads kommun, 2019-2030.

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden; mbn.diarie@stromstad.se
Diariet
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Bostadsförsörjningsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-
2030

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till riktlinjer för 
bostadsförsörjning, Strömstads kommun, 2019-2030.

Sammanfattning av ärendet
Uppdatering av riktlinjerna för perioden 2019-2030
År 2000 kom en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, den 
omarbetades och skärptes med fler paragrafer som trädde i kraft vid årsskiftet 
2014 (2000:1383). Lagen anger att varje kommun med riktlinjer ska planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska ge en konkret bild på nuläget 
samt behov av framtida bostäder. Strömstads kommuns första riktlinjer för 
bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige under våren 2016. Riktlinjerna 
ska uppdateras minst en gång per mandatperiod. Prioriterade planer och 
beräkningar av bebyggelse ska följas upp årligen.

Riktlinjerna är uppdaterade för perioden 2019-2030 med ny statistik kring 
bostadsbyggnation, inflyttning och befolkningsutveckling. Riktlinjerna pekar också 
ut vilka kommunala bostadsprojekt som är prioriterade, vilka syftar till att möta 
de bostadsbehov som identifierats för den aktuella perioden. 

Remissförfarande
De uppdaterade riktlinjerna har gått ut på remiss till Länsstyrelsen och berörda 
grannkommuner under våren, vilket Lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar kräver (2000:1383). Riktlinjerna skickades under 
samma period ut internt för synpunkter till samtliga förvaltningar och nämnder. 
Länsstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Miljö-  
byggförvaltningen är de instanser som valt att skicka in inspel på utskickat 
material. Dessa svar har beaktats och lett till kompletteringar i riktlinjerna.  

Summering av prognosticerad befolkningsökning och bostadsbehov 
Befolkningsprognoser från Statistiska Centralbyrån (SCB) för perioden 2016-
2030 prognosticerade att invånarantalet i Strömstad skulle öka med drygt 3 100 
invånare fram till 2030. Senare prognoser med startår 2017 prognosticerar mindre 
befolkningsökningar. Detta beror framför allt på SCB:s förändrade antagande om 
storleken på in- och utvandringen till Sverige, vilket ger att flyttnettot har minskat 
jämfört med förra året samt antagandet om framtida fertilitet minskat något, 
vilket gör att det i årets prognos förväntas födas lite färre barn än vad de senaste 

Kommunstyrelsen
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årens prognoser visat. Ovanstående gör att Västra Götalandsregionens 
befolkningsprognos för 2030 ligger på 15 000 invånare, vilket är det måltal som 
kommunstyrelsens arbetsutskott i dialog med förvaltningen 2018-10-14 beslutade 
skulle utgöra underlag för kommande riktlinjer för bostadsförsörjning perioden 
2019-2030. Detta är i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad budget 2019.

Riktlinjer och prioriterade kommande kommunala detaljplaner
För att kunna möta framtida bostadsbehov behöver kommunen de 
kommande åren slutföra ett antal detaljplaner för bostäder, för att skapa 
förutsättningar för att möjliggöra byggnation. Förslag på prioriterade 
kommande planer har tagits fram i dialog med kommunstyrelsens 
arbetsutskott på möte 2018-11-14, vilket innebär att de kommande 
kommunala detaljplanerna ska prioriteras i följande ordning; Rådhusberget, 
Vattentornsberget i Strömstad, Mällbyhöjden S. För att uppnå kommunens mål 
krävs också att de framkomna riktlinjerna efterföljs, i planering och genomförande 
av byggnation. De verktyg som kommunen har till sitt förfogande bör också 
användas aktivt för att målen för riktlinjerna för kommunens bostadsbyggnation 
ska uppnås. 

Beslutsunderlag
Strömstads kommun: Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2030
Tjänsteskrivelse 2019-05-02
Brev, remiss till berörda instanser, KS/2018-0400
Inkomna remissunderlag från Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden 
samt Miljö- och byggförvaltningen, KS/2018-0400
Inkomna svar på lokala mäklare kring enkät om bostadsbehov, KS/2018-0400 

Helene Evensen
Utvecklingschef
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Kristin Ulfstad
Mark- och exploateringschef 
0526-191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Ärendet
mbn.diarie@stromstad.se
tn@stromstad.se
soc@stromstad.se
bun@stromstad.se

mailto:kristin.ulfstad@stromstad.se
mailto:mbn.diarie@stromstad.se
mailto:tn@stromstad.se
mailto:soc@stromstad.se
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FÖRORD

Strömstads kommun växer och antalet nya invånare blir fler för varje år. Statistiska Centralbyrån 
(SCB) och Västra Götalandsregionen som tar fram långsiktiga befolkningsprognoser för samtliga 
kommuner, räknar med att trenden ska hålla i sig fram till år 2030.

Strömstads kommun har i sin politiska vision mål om att Strömstads kommuns befolkning ska öka 
till år 2030. I beslutad budget för 2019 är befolkningsmålet till år 2030 satt till 15 000 invånare. 

Strömstads kommun genomför vartannat år en medborgarundersökning med hjälp av SCB. I 
undersökningen ställs bland annat frågor som berör bostadssituationen i Strömstad (utbudet av 
boendeformer, möjligheter hitta bra boenden, trivsam bebyggelse). Resultaten visar att det finns 
en uttalad önskan bland Strömstadsborna om att fler bostäder ska tillskapas 
(Medborgarundersökningen, Strömstad 2018). 

För att målet ska bli verklighet måste en hel del åtgärder genomföras. Riktlinjerna för den 
kommunala bostadsförsörjningen ska, med hjälp av konkreta riktlinjer, bidra med att planera för 
den långsiktiga bostadsförsörjningen i kommunen, sett till olika gruppers behov och 
förutsättningar. 

Strömstads kommun vill att fler invånare ska kunna bosätta sig permanent i kommunen och att 
fler vill vara med och skapa en kreativ, växande och hållbar bostadsmarknad i vår kommun. I 
denna riktlinje kan både du som är invånare eller du som är entreprenör läsa mer om hur 
Strömstads kommun planerar för att möta det växande behovet av fler bostäder, i olika 
upplåtelseformer, på olika platser runt om i kommunen. 

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen och dess faktaunderlag ska ge en konkret bild på nuläget samt 
behovet av bostäder fram till 2030. 

Rapporten, riktlinjer för bostadsförsörjningen, är indelad i fem delar: 

Del 1: Bakgrund och förutsättningar. Syfte och mål med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Del 2: Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling 

Del 3: Bostadsmarknaden

Del 4: Bostadsbehov

Del 5: Riktlinjer för bostadsförsörjning

http://www.stromstad.se/kommunochpolitik/kvalitetundersokningarochstatistik/undersokningar/medborgarundersokning.4.2af6fd8a14aa9f76aee227a8.html
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SAMMANFATTNING

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska ge en konkret bild på nuläget samt behovet av bostäder fram 
till år 2030. 

Lagkrav

Redan år 2000 kom en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, den omarbetades och 
skärptes med fler paragrafer som trädde i kraft vid årsskiftet 2014 (2000:1383). Lagen anger att varje 
kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Dokumentet fastställs av 
kommunfullmäktige. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska uppdateras minst en gång per 
mandatperiod, men följas upp varje år av verksamheterna.

Politisk målsättning: 15 000 invånare

Från millenniumskiftet år 2000 har Strömstads kommun haft en positiv befolkningsutveckling med 
undantag för år 2002 och 2007 då en negativ utveckling konstaterades. Kommunfullmäktige beslutade 
under december år 2018 att målet för antal invånare i Strömstad år 2030 ska ligga på 15 000 personer. 

1 500 nya invånare 

Enligt politiska mål om 15 000 invånare år 2030 så är utgångspunkten att Strömstad ska planera för 
drygt 1 500 nya invånare under åren 2019-2030. Den senaste tillgängliga befolkningsprognosen från 
Västra Götalandsregionen/SCB som släpptes år 2018 beräknar att invånarantalet i Strömstad kommer 
öka med 13 % till år 2030 och resultera i en befolkning på 14 900 individer. Det är en sänkning från 
2017 års prognos som då låg på 19 % befolkningsökning under samma period. 

700 nya bostäder fram till 2030

Om hushållsstorlekarna är konstanta (i snitt 2,2 personer/hushåll) under de kommande åren utökas 
Strömstad med närmare 700 nya hushåll fram till år 2030. Utifrån befolkningsprognoser för år 2030 så 
beräknas behovet av bostäder mellan åren 2019-2030 ligga på drygt 700 bostäder. Då inberäknas inte 
det uppdämda behov av bostäder som bedöms finnas i och med att många unga bor kvar hemma det  
saknas lämpliga bostäder för denna målgrupp. Man bör ha i åtanke att flera av de nyproducerade 
bostäderna köps för delårsboende av norska medborgare, vilket de facto betyder att behovet av 
bostäder kan bli högre än vad prognosen visar. 

Riktlinjer 

Strömstads kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen och bostadsbyggande under perioden 2019-
2030 behandlar följande områden; geografisk inriktning på Strömstad centrum/Skee, hushållning av 
marken med tätare och högre byggnation, strävan efter god planberedskap med framförhållning och 
prioritering av större markområden, bostäder för alla människor med mångfald av upplåtelseformer, 
hustyper och storlekar, utveckling av boendemiljöer och gröna stråk. 
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DEL 1. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Det övergripande syftet med riktlinjer för bostadsförsörjning är att utifrån kommunens 
vision och målstyrning tydliggöra kommunens bostadspolitik samt redogöra för hur 
prioriteringar och åtgärder ska bidra till en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning i 
kommunen. Riktlinjerna är ett styrdokument som utgör underlag för prioritering av 
detaljplaner för att möjliggöra byggnation och användning av befintligt bostadsbestånd 
enligt kommunens målsättningar och intentioner. 

1.1 SYFTE OCH MÅL MED RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING

Strömstads kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2030 har som syfte och mål att besvara 
följande frågeställningar:

 För vem planeras boenden (del 2) 
 Var bör boenden planeras (del 3,4 samt bilagorna 1,2)
 Hur ska boendemålen nås (del 5, bilaga 1,2,3)

Planering för bostadsförsörjning handlar om att analysera och bedöma behovet av bostäder utifrån 
den befolkning som finns i kommunen. Stämmer utbudet av bostäder och boendeformer med dagens 
behov? Kommer utbudet att svara upp mot den framtida efterfrågan? 

Kommunen behöver ha god kännedom om bostadsmarknaden, vilka behov som behöver tillgodoses, 
för att kunna planera vad som behöver byggas nytt och veta vilka anpassningar som behöver utföras i 
det befintliga bostadsbeståndet.

Olika åldersgrupper har olika behov, därför är åldersfördelningen en viktig faktor att analysera vid 
planeringen av bostadsförsörjningen. Boverket påtalar att kommunen behöver ha kunskap om lokala 
arbetsmarknaden och näringslivsutvecklingen i kommunen.

Andra omvärldsfaktorer av betydelse kan vara ränteutveckling, konjunkturprognoser, prisutveckling 
på bostäder, byggkostnadsutveckling och inkomstutvecklingen för hushållen. Invandring, nyanlända 
och antalet ensamkommande barn är andra faktorer som måste beaktas. Asylsökandes 
familjeåterföreningar kan skapa behov av större lägenheter. 

Utgångspunkten för boendeplaneringen är att invånarnas behov av bostäder ska tillgodoses på bästa 
möjliga sätt. Kommunen bygger i allmänhet inte själva bostäder utan skapar förutsättningar för 
bostadsbyggande. Den största delen av bostadsproduktionen tillkommer genom privata investeringar. 

Uppgifterna för planeringen ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Vid 
framtagandet av riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning har alla förvaltningar fått ta del av 
underlaget och inkomma med synpunkter och erfarenheter inom sina respektive områden så att alla 
aspekter av bostadsförsörjningsfrågan beaktas, utifrån gällande lagstiftning samt Strömstads specifika 
situation. Målet är att beakta olika gruppers behov av bostäder; ensamkommande barn, unga vuxna, 
äldre, personer med funktionsnedsättning m.fl. 
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Riktlinjerna omfattar hela kommunen, samtliga kommunala förvaltningar samt de kommunala 
bolagen. Dokumentet fastställs av kommunfullmäktige. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska 
uppdateras minst en gång per mandatperiod. Årlig uppföljning av resultat och planering sker löpande 
inom förvaltningarna och ska redovisas i kommunens årsredovisning. 

1.2 NATIONELLA LAGAR, MÅL OCH PROGRAM

För att vårt samhälle ska fungera krävs en medveten samhällsplanering, både på statlig, regional och 
kommunal nivå. I detta avsnitt redogörs för de styrdokument som påverkar och styr 
bostadsutvecklingen nationellt såväl som regionalt och lokalt.

Kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

År 2000 kom en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, den omarbetades och skärptes med 
fler paragrafer som trädde i kraft vid årsskiftet 2014 (2000:1383). Lagen anger att varje kommun med 
riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Följande delar ska finnas med i 
kommunens långsiktiga dokument för bostadsplanering: 

 kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
 kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
 hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program 

som är av betydelse. 

Annan nationell lagstiftning som är viktig att beakta i kommunens bostadsplanering

 Regeringsformen (RF)
Enligt regeringsformen 1 kap §2 framgår att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella 
välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna 
trygga för rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och 
för goda förutsättningar för hälsa. Dessa sociala rättigheter är att ses som målsättningar för all 
offentlig verksamhet. Samhällsplaneringen innebär ett samspel och en samverkan mellan den 
nationella, regionala och lokala nivån. Regeringsformen är en utgångspunkt för en stor del av 
kommunens verksamhet. 

 Plan- och bygglagen (2010:900)
Bostadsförsörjning är en fråga med stark koppling till planläggning och beslut om markanvändning. 
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet har förts in i 2 kap. PBL som ett allmänt 
intresse som ska främjas vid planläggning.  I kommunens översiktsplan ska det framgå hur 
kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. I PBL finns också bestämmelser 
om detaljplan och bygglov. Genom detaljplan regleras markanvändningen med bindande verkan 
och det skapas så kallade byggrätter, det vill säga rätt att få bygga enligt detaljplanens 
bestämmelser. För ny sammanhållen bebyggelse krävs normalt sett alltid detaljplan för en 
exploatering. 
Strömstads kommun har en översiktsplan (ÖP) som antogs av kommunfullmäktige i juni 2018 där 
planen pekar ut framtida områden för bostadsbyggnation, rekreation och annan markanvändning. 
Under 2019 förväntas en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) antas för Strömstad, Skee som utgår från 
översiktsplanen men som mer detaljerat pekar ut markanvändningen i de centrala områdena i 
Strömstad. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen 
av plan- och bygglagen. 
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 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899) 
Om kommunen äger mark som ska bebyggas av en byggherre kan kommunen sluta avtal med 
byggherren om en så kallad markanvisning, det vill säga en överenskommelse mellan en kommun 
och en byggherre, där denne ges ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för 
bebyggande. Att markanvisning sker i ett inledande skede i detaljplaneprocessen har ofta stor 
betydelse för vilka projekt som senare realiseras. Kommunen har historiskt sett använt 
markanvisning i relativt begränsad omfattning, då kommunen främst planlagt privat mark 
alternativt på kommunal mark byggt ut i egen regi och sålt tomter. 
Senaste större bostadsprojektet som markanvisades var bostadsområdet Canning i centrala 
Strömstad, där kommunen anordnade en markanvisningstävling för att utse byggherre. 

 Socialtjänstlagen (SoL)
I socialtjänstlagen ges Socialnämnden ett särskilt ansvar för att medverka i samhällsplaneringen och 
för att vara med och påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen utifrån 
sina sociala erfarenheter. Av socialtjänstlagen framgår exempelvis att en person som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till försörjningsstöd som bland 
annat ska täcka skäliga kostnader för boende. Kommunen har det yttersta ansvaret för stöd och 
hjälp enligt socialtjänstlagen för ensamkommande barn. Ansvaret gäller både asylsökande barn och 
barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. I socialtjänstlagen finns även bestämmelser om 
kommunens ansvar för boendesituationen när det gäller personer med funktionsnedsättning. 
Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för de personer med funktionsnedsättning 
som behöver ett sådant boende. Kommunen har också ansvar för att inrätta särskilda 
boendeformer med service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. 

 Lagen om stöd och service (LSS)
I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns bestämmelser om särskilda 
boendeformer för personer med funktionsnedsättning. LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd 
och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning, 
en av dessa insatser är bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad. 
Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad eller 
servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av 
kommunen (källa: Socialstyrelsen). Socialförvaltningen i Strömstads kommun har getts möjlighet 
att inkomma med synpunkter på riktlinjerna för bostadsförsörjningen, med målet om att 
socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service ska beaktas (se avsnitt 3.3). 

 Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)
Den 1 mars 2016 började en ny lag att gälla, en lag som ska kunna tvinga en kommun att ta emot 
nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. En nyanländ person är en före detta asylsökande 
som har beviljats uppehållstillstånd. Kommunernas bosättningsansvar innebär att en kommun efter 
anvisning är skyldig att ta emot en nyanländ person för bosättning. Syftet är att nyanlända ska få 
förutsättningar att etablera sig i samhället. Migrationsverket är den anvisande myndigheten. Hur 
många nyanlända personer en kommun kan anvisas att ta emot beror på kommunens storlek och 
arbetsmarknadsläge, liksom hur många nyanlända och asylsökande som redan bor där. 

 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879)
Kommunen agerar bara i begränsad omfattning som byggherre eller fastighetsägare när det gäller 
produktion, utveckling och förvaltning av bostäder. Genom allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag kan kommunen dock bedriva viss verksamhet. Strömstads kommun har ett 
kommunalt bostadsbolag i Strömstadsbyggen AB. I riktlinjerna för kommunens bostadsplanering 
åren 2019-2030 finns planering för bostäder på mark som ägs av det kommunala bostadsbolaget.

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-49/documents/2007-114-49_200711429.pdf
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1.3 REGIONALA MÅL, PLANER OCH PROGRAM 

Enligt Boverkets anvisningar ska varje kommun i sitt arbete med kommunala riktlinjer för 
bostadsförsörjning också beakta de regionala och nationella målen för bostadsförsörjning.

Bostad åt alla

I Länsstyrelsens verksamhetsplan för år 2018 framkommer det att ”Bostad för alla” är ett särskilt 
utpekat fokusområde. En av länets stora utmaningar är att bereda bostäder för alla som har behov av 
det, oavsett var i länet de önskar bosätta sig. 

Länsstyrelserna har uppdraget att stödja kommunerna inom respektive län i kommunernas 
framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen. Boverket har också tagit fram en handbok för 
kommunernas bostadsförsörjning där det finns en del information, tips och inspiration för 
kommunerna att ta del av. 

Bostadsmarknadsläget i länet – en kort sammanfattning

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Här framgår nuläget 
för länets bostadsmarknad. Informationen utgör en viktig del i underlaget för hur Strömstad ska 
planera sin framtida bostadsförsörjning. Faktorer som befolkningsutveckling, efterfrågan och utbud 
inom bostadsmarknaden, utvecklingen inom specifikt utpekade målgruppers boendebehov, pris- och 
löneutveckling påverkar totalt utvecklingen inom respektive län och kommunernas bostadsmarknad. 

Nedan följer länsstyrelsens korta sammanfattning av läget för bostadsmarknaden i Västra Götaland, 
utifrån 2018 års bostadsmarknadsanalys. 

 Folkmängden i länet ökade med cirka 19 000 personer under år 2017. Ökningstakten är lägre än 
under år 2016. Inom delregionerna är variationen stor, folkmängden i vissa regioncentra såsom  
Skövde, Trollhättan, Uddevalla och Borås ökar i snabbare takt än i andra kommuner. Även i 
Strömstad, Bollebygd och Vårgårda antas folkmängden öka i högre takt än genomsnittet.

 Bostadsbyggandet i länet har ökat de tre senaste åren och under år 2017 färdigställdes 7 200 
bostäder. Det är den högsta siffran sedan år 1992. Under år 2017 påbörjades även byggnation av 
cirka 9 000 bostäder.

 Kommunerna har stora förväntningar på att bostadsbyggandet ska öka framöver. Under år 2018 
förväntas cirka 14 200 bostäder påbörjas och under år 2019 cirka 14 800. Osäkerheten om 
efterfrågan och prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan innebära risk för att förväntningarna 
inte infrias.

 Det finns ett flertal faktorer som begränsar bostadsbyggandet. I Fyrbodal uppger kommunerna att  
höga produktionskostnader och brist på detaljplan på attraktiv mark begränsar bostadsbyggandet. 
Även personalbrist i kommunerna påverkar möjligheten att planera för framtida 
bostadsbyggnation, det råder personal- och kompetensbrist inom flera av kommunernas 
stadsbyggnadsförvaltningar. Tre kommuner i Fyrbodal anger i 2018 års bostadsmarknadsanalys att 
kommunen och/eller det allmännyttiga bostadsbolaget saknar resurser för bostadsbyggande. 
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 Folkmängden och därmed antalet hushåll ökar i högre takt än det byggs nya bostäder.

 Nästan alla länets kommuner uppger att de har ett underskott på bostäder totalt sett i kommunen. 
Det ansträngda läget på länets bostadsmarknad har förstärkts. Ingen av länets kommuner har 
uppgett att det finns ett överskott av bostäder sedan 2016. På tre års sikt är det åtta kommuner 
som bedömer att läget har förändrats så att det råder balans på bostadsmarknaden i kommunen 
som helhet.

 Underskottet av bostäder leder till en tuff bostadsmarknad. Trots att det byggs mer än på länge i 
Västra Götalands län finns det många hushåll som saknar en lämplig bostad. Det är hushåll som 
saknar möjligheter att finna en hyresrätt med lämplig hyresnivå eller möjligheter att köpa en 
bostad. Underskottet på bostäder medför även en ökad trångboddhet i vissa bostadsområden. 
Underskottet av bostäder påverkar särskilt de grupper som har svårt att få sina bostadsbehov 
tillgodosedda. I 2018 års bostadsmarknadsenkät är det 41 kommuner som anger att det finns ett 
underskott av bostäder för nyanlända. Nästan lika många kommuner anger underskott av bostäder 
för ungdomar och 24 kommuner anger att det saknas bostäder för studenter. Många kommuner 
anger att det råder underskott av särskilt boende för äldre. När det gäller boendeformer för 
personer med funktionsnedsättning är det 25 kommuner som uppger att de har underskott på 
någon form av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Störst är 
underskottet på gruppbostäder. 

Den minskande rörligheten på bostadsmarknaden och svårigheten för vissa hushåll att hitta en 
lämplig bostad riskerar att påverka människors livskvalitet och inte minst ungdomar och barns 
uppväxtvillkor. Hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden har det särskilt svårt. Det 
drabbar bland annat unga som vill flytta hemifrån och nyanlända som vill etablera sig i en kommun. 
Även för tillväxten är tillgången till hyresrätter en viktig faktor. Underskott av bostäder försvårar 
för människor att flytta till nya jobb och för företag att rekrytera arbetskraft. Även för vissa som 
inte ska etablera sig på bostadsmarknaden uppstår problem. Många äldre, särskilt ensamma 
kvinnor, har en ansträngd ekonomi. De kan därför bli tvungna att bo kvar i en bostad som inte längre 
motsvarar deras behov genom att den är för stor, svårskött eller brister i tillgänglighet. Det 
ansträngda läget på bostadsmarknaden påverkar deras möjlighet att skaffa en ny bostad och många 
har inte råd med nybyggda och tillgängliga bostäder (Källa: Länsstyrelsens, Bostadsmarknadsanalys 
Västra Götalands län 2018). 

Kommentar till ovanstående sammanfattning: 

Strömstads kommun har i sina svar till länsstyrelsens enkät över bostadsmarknaden bedömt att det 
finns underskott av bostäder för samtliga grupper som omnämns ovan, till exempel studenter och 
äldre. Strömstad är också omnämnd i bostadsmarknadsanalysen 2018, som en av de kommuner där 
befolkningsökningen är högre än genomsnittet i länet. Folkmängden och antalet hushåll ökar i högre 
takt än det byggs nya bostäder.

VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 

Dokumentet VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, är det gemensamma 
styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra Götalands utveckling mellan åren 2014 – 2020 (även så 
kallad RUP). Strategin syftar till att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och 
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion.
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I den mån bostadsförsörjning omnämns i strategin, så sker detta under rubriken ”En region för alla”.  
Här finns ett uttalat inriktningsmål med en minskning i skillnaderna mellan invånare i olika 
bostadsområden och stadsdelar. 

Däremot tas frågan nästan uteslutande upp utifrån ett Göteborgsperspektiv, det finns inte mycket 
uttalat om landsbygdskommunernas boenden, kopplat till en större arbetsmarknadsregion. 

I augusti 2017 kom en ny förordning, de regionala utvecklingsstrategierna, som alla regioner måste ta 
fram. Här ska särskilt beaktas översiktsplanering, havsplanering, bostadsförsörjning, 
landsbygdsprogram, infrastruktur och kollektivtrafik, klimat och energi, regionala miljömål och 
vattenförvaltning. Länsstyrelsen menar i Bostadsmarknadsanalysen för Västra Götalands län 2018 att 
den nuvarande regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland behöver utvecklas inom flera av de 
utpekade sakområdena. Det pågår under 2019 ett arbete med att utforma nästa regionala 
utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030, denna strategi kommer med största sannolikhet ha 
med regionala aspekter kring bostadsförsörjning som ett utpekat område. 

Regionala samarbeten som stöttar kommunal bostadsförsörjning

Kommunerna inom Fyrbodals kommunförbund samverkar i olika grupper och nätverk kring utbyte av 
information, samarbeten och samsyn inom flertalet områden som påverkar bostadsförsörjningen;  
infrastruktur, utbildning, näringsliv och arbetsmarknad.   

I många år har det funnits ambitioner och stöd för samplanering mellan bostadsbyggande och 
trafikplanering på kommunal nivå. I Västra Götalands län, med kommuner och kommunalförbund som 
har olika förutsättningar och resurser, finns det stora utmaningar att på ett effektivt sätt arbeta med 
till exempel bostadsförsörjning utifrån ett regionalt perspektiv. Det krävs ett gediget arbete mellan 
många aktörer på statlig, regional och kommunal nivå för att planera för framtidens infrastruktur 
avseende trafikbelastning och hållbart resande, som ett led i att bidra till ökad bostadsbebyggelse i 
strategiska lägen. 

Delregional strukturbild

Fyrbodals kommunförbund initierade 2018 en mellankommunal samverkan där fjorton kommuner 
gemensamt arbetar fram en strukturbild, som inte är juridiskt bindande men som kan användas vid 
kommunernas strategiska översiktliga planering. Göteborgsregionens kommunalförbund har arbetat 
längst med den delregionala strukturbilden och kan utgöra en förebild i arbetet.

Det goda livet

Västra Götalandsregionens vision ”Det goda Livet” är den gemensamma utgångspunkten för hur Västra 
Götaland ska utvecklas för att vara en attraktiv region att bo och verka i.

Visionen om det goda livet beskriver vad ett gott liv innebär för invånarna i Västra Götaland. Vägen dit 
förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner – den ekonomiska, den ekologiska och den sociala, 
det vill säga människors möjligheter till utveckling i samklang med omgivningen.

Dessa tre dimensioner utgör utgångspunkter för såväl kommunens planarbeten som för 
utvecklingsarbeten inom såväl näringsliv, folkhälsa och utbildning som inom bostadsplanering. 
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1.4 KOMMUNENS VISION, MÅL OCH STRATEGIER

Strömstads vision 2030

Strömstads kommunfullmäktige antog i april 2016 en vision och långsiktiga mål för utvecklingen i 
Strömstads kommun. Visionen stadgar att år 2030 har Strömstad befäst sin position som Bohusläns 
mest internationella småstad. Här bor 15 000 invånare, inflyttning har skett till både tätorten och till 
alla kommundelar.

Övergripande målsättningar i visionen som berör bostadsförsörjningen: 

 2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer för alla åldrar.
 2030 är Strömstad en attraktiv plats för inflyttning och för företagsetableringar som vill verka 

inom vår gränsregion. 

Visionen stadgar att vi värderar naturtillgångarna högt med siktet inställt på god hälsa och attraktivt 
boende. Vi levererar mer förnybar energi till elnätet än vad vi förbrukar. En attraktiv bomiljö och bra 
kommunikationer, fysiska och elektroniska, lockar kunskapsföretag till kommunen. Vi planerar och 
utvecklar stadskärnan med hänsyn till kulturmiljövärden och stadens historia. 

En levande landsbygd med livskraftiga lokalsamhällen och en levande skärgård stärker kommunens 
attraktionskraft. Våra ungdomar flyttar i högre grad tillbaks för att ge sina barn goda uppväxtvillkor 
(källa: Strömstads kommuns vision 2030). 

Kommunal översiktsplanering

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela 
kommunens yta. 

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av 
mark, vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande målet att skapa en god livsmiljö. 
Strömstads kommuns gällande översiktsplan är uppdaterad och antagen av kommunfullmäktige per 
2018-06-19.

Översiktsplanen är en vägledning som ska anvisa lämpliga områden i stora drag för olika ändamål. 
Planen redovisar också allmänna intressen som exempelvis värdefulla naturområden. Större 
samhällsinvesteringar är också viktiga att belysa i planen. Överensstämmelse med översiktsplanen 
förenklar sedan när kommunen ska detaljplanera ett område.

Översiktsplanen avser att överblicka utvecklingen under en längre tidsperiod men samtidigt ska den 
omprövas under varje mandatperiod (vart fjärde år). Den är inte rättsligt bindande men är vägledande, 
då den förankrats i en planeringsprocess med samråd och insyn från allmänheten och andra 
myndigheter (källa: Översiktsplan, Strömstads kommun). 
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Fördjupade översiktsplaner

Så kallade fördjupade översiktsplaner (FÖP) kan upprättas för delar av kommunen, för en stadsdel eller 
för olika kommundelar. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa vilken utveckling kommunen 
vill se inom det aktuella området. 

Strömstads kommun har under 2019 fem, aktuella, fördjupade översiktsplaner:

 Strömstad tätort med Skee (samråd hösten 2018, beräknas att antas hösten 2019)
 Koster (uppdaterades och antogs av kommunfullmäktige 2018-06-19)
 Nordby-Svinesund (uppdaterades och antogs av kommunfullmäktige 2018-06-19)
 Södra kustområdet (uppdaterades och antogs av kommunfullmäktige 2018-06-19)
 Norra Kustområdet (uppdaterades och antogs av kommunfullmäktige 2018-06-19)

Figur 1. De röda ringarna visar i vilka områden som översiktsplanen pekar ut för nya bostäder avseende 
perioden 2019-2030, Strömstads kommun.

Detaljplanering

En detaljplan reglerar hur, var och vad som får byggas och vad en fastighet kan använda till. 
Detaljplaner upprättas oftast i kommunens tätbebyggda delar och kan omfatta allt från ett större 
område till ett kvarter eller enstaka fastigheter.

Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov och ger en garanterad byggrätt åt 
fastighetsägaren under planens genomförandetid som är mellan 5 och 15 år. Detaljplanen består av 
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en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör även planbeskrivning och 
illustrationskarta som ska underlätta förståelsen av planförslaget. 

Enligt plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, ska markens lämplighet för bebyggelse 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny sammanhållen bebyggelse eller ny enstaka 
byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen. 

En detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse då någon vill ändra användning av 
byggnad/-er eller markområde eller om bebyggelsemiljön har så höga kulturhistoriska värden att den 
ska bevaras.

Den tidiga dialogen mellan planavdelningen och beställaren av en ny detaljplan är mycket viktig 
eftersom det då sker prioriteringar och förutsättningar utifrån både kommunens behov och 
beställarens intention. Hur mycket som regleras i en detaljplan beror på projektets omfattning och 
komplexitet. Detaljplanen ska kunna leva över tid, både i hög- och lågkonjunktur. Det händer att 
detaljplaner byter aktörer och den som en gång beställt en detaljplan är inte alltid den som genomför 
projektet. Hur prioriteringar och avvägningar görs i detaljplanearbetet är en viktig fråga i förhållande 
till hur resurser kring arbetet kan prioriteras och hur detta arbete blir en del i frågan om att möjliggöra 
bostäder till rimliga boendekostnader.

Process - från idé till färdig bostad

Processen från det att kommunen eller en privat exploatör får en idé att bygga bostäder, till att 
bostäderna står färdiga och ska förvaltas kallas för samhällsbyggnadsprocessen. Den består av 
planeringsskede, byggskede och förvaltningsskede. Planeringsskedet tillsammans med byggskedet är 
en flerårig process där kommunen samverkar tillsammans med exploatörer för att möjliggöra och 
färdigställa en byggnation. Den som äger bostäderna, kan vara enskilda fastighetsägare, bolag, en 
kommun eller en bostadsrättsförening, ansvarar för förvaltningen. 

Figur 2. Illustration av samhällsbyggnadsprocessen
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Källa: Lantmäteriet
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1.5 INFRASTRUKTUR – EN SÄRSKILT VIKTIG FAKTOR FÖR 
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN

Vikten av en bra infrastruktur är avgörande för att Strömstads kommun ska kunna nå målet och 
visionen med 15 000 invånare år 2030. Detta kräver det en god planering av infrastrukturen i området.

Trafikflöden

Under våren 2016 tog kommunen med hjälp av Ramböll fram en trafikstudie som visar att fram till år 
2030 finns en kapacitet för närmare 2 000 nya bostäder inom centrala Strömstad med omnejd. Studien 
visar att bostäderna genererar omkring en sjättedel av den förväntade trafikökningen, medan den 
övriga ökningen av trafiken genereras av handel, gods och besökare. I dessa beräkningar ingår 
antaganden om ytterligare 100 000 m2 handelsmark byggs i Nordby/Svinesundsområdet, att 
verksamhetsmarken i Bastekärr byggs ut och att andelen besökare till Gallerian i Strömstads centrum 
förväntas öka.

Trafikflödesanalys som visar på månadsdygnstrafik från Statens vegvesen visar att det under 2017 var 
över 5,5 miljoner resor över Svinesundsbron (källa: Statens vegvesen/Svinesundskommittén). 

Fler turister, ökad inflyttning och fler godstransporter intensifierar diskussioner i såväl regionen, som i 
Norge om möjligheter att i framtiden försöka föra över biltrafik till järnvägen. I nuvarande utformning 
kan inte Norra Bohusbanan utgöra en sådan möjlighet. 

Diskussioner om förbättrad kollektivtrafik samt en upprustning av Norra Bohusbanan och sträckan 
Göteborg-Oslo pågår mellan Fyrbodal, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. 
Investeringsbehovet i tågnäten är stora i hela Sverige och i slutändan är det prioriteringar från såväl 
stat som region som styr utvecklingen.  

Pendling

Strömstad är en pendlingskommun. Pendlingsmönstret går både in och ut från kommunen, dock är 
inpendlingen något större än utpendlingen. Nettot är 343 personer om man räknar med pendling 
till/från Norge i statistiken. I den mån som Strömstadsbon pendlar ut från sin kommun så är det 
framförallt till en arbetsplats i Norge. Pendlingsströmmarna till vårt grannland går framförallt mot 
Sarpsborg, Fredrikstad samt Halden. Senaste tillgängliga statistiken för pendling över kommungränsen 
mot Sverige avser 2014 (Källa: Statistikdatabasen, Västra Götalandsregionen). 
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Figur 3.  Arbetspendling till/från Strömstad, inklusive över norska gränsen, 2014 

Inpendling Utpendling 

Bostadsort utanför Strömstads 
kommungräns, pendlar in till 
arbetsplats i Strömstad.

Bostadsort Strömstad, pendlar till 
arbetsplats utanför kommunen.

VG-regionen: 1 507 personer

Tanum 46 %, Göteborg 6 %, 
Munkedal 6 %, Uddevalla 6 %, 
Värmland 5 %, Dals-Ed  5% 

VG-regionen: 446 personer

Tanum 24 %, Göteborg 23 %,
Uddevalla 9 %

Övriga Sverige: 236 personer Övriga Sverige: 114 personer

Norge: 206 personer

Halden 85 %

Norge: 1 046 personer

Sarpsborg 22 %, Fredrikstad 21 %, 
Halden 20 %, Oslo 13 %

Total inpendling:    1 949 personer Total utpendling:   1 606 personer

Källa: Västra Götalandsregionens statistikdatabas 2018

Bilens plats i boendet

Senast tillgänglig fordonsstatistik visar att under i slutet på 2017 fanns det drygt 7 300 registrerade 
personbilar med ägare i Strömstads kommun. Detta betyder att i snitt har varje hushåll 1,2 bilar (källa: 
SCBs fordonsstatistik, 2017).

Under år 2018 har tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag på en ny p-norm, detta som en följd av  
uppdrag i 2016 års bostadsförsörjningsplan. 

Den nya parkeringsnormen föreslås utgå från en zonindelning för att differentiera normerna med 
hänsyn till bilinnehav och färdmedelsfördelning. Normtalen anger det minsta antalet parkeringsplatser 
för bil- respektive cykel som ska tillhandahållas. Tätorten Strömstad föreslås delas in i två zoner där 
zon 1 omfattar stadskärnan och zon 2 avser övriga delar av orten med samlad bebyggelse, samt delar 
strax norr om tätorten där utbyggnad pågår. Övriga områden (Kebal/Seläter, Skee, Stare) skulle 
omfattas av zon 3. Utanför dessa zoner förutsätts att parkering kan lösas på den egna fastigheten, utan 
särskild reglering. Det ligger även i fastighetsägarnas egenintresse att anordna parkering, eftersom 
allmänna ytor och närliggande fastigheter inte är tillgängliga för parkering i samma utsträckning som i 
tätorter. Den nya parkeringsnormen har varit ute på remiss i förvaltningarna och beslut om antagande 
förväntas ske under 2019. 
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Vatten och avlopp

Projektering pågår för ombyggnation av kommunens reningsverk på Österöd för att klara av en ökad 
belastning från kommande hushåll. Ombyggnationen beräknas vara klar år 2020. Innan 
ombyggnationen är klar behöver kommunen vara restriktiv med att ansluta fler hushåll.

Kapacitet finns för kommunalt vatten och avlopp söder om centralorten och i Skee. Däremot finns det 
en begränsad möjlighet att ansluta ytterligare hushåll på vatten och avlopp norr om centralorten innan 
nya överföringsledningar via sjövägen anlagts och pumpstationer uppgraderats. Anläggandet av 
sjöledningarna har förskjutits framåt i tiden minst ett år med anledning av överklagad upphandling 
samt långa väntetider för erforderliga myndighetstillstånd. Tillkommande byggnation norr om 
centralorten ska därför ske mycket sparsamt fram tills dess att åtgärderna är utförda, vilket i nuläget 
beräknas till år 2021.
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DEL 2: BEFOLKNINGSSTRUKTUR OCH 
BEFOLKNINGSUTVECKLING

De följande kapitlen kommer att beskriva Strömstadsborna och dess demografiska 
struktur och sammansättning, med syfte att skapa underlag för vilka bostadsbehov som 
finns och som man beräknar ska finnas under de kommande åren.

Frågor som behöver besvaras är bland annat:

 Hur ser vår befolkning ut?
 Vad är karaktäristiskt för just vår kommun?
 Vilka flyttar in till och vilka flyttar ut från kommunen?
 Hur kommer åldersstrukturen att förändras under de närmaste åren?

Det framtida behovet av nya bostäder bestäms i grunden av två faktorer; förändringen av det 
befintliga bostadsbeståndet samt utvecklingen av antalet hushåll. Antalet hushåll bestäms i sin tur av 
befolkningsutvecklingen och befolkningens ålderssammansättning och hushållsbildning.

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av statistiken.

2.1 BEFOLKNINGSSTRUKTUR

Befolkningstäthet

Att befolkningen gradvis under de senaste åren har ökat i kommunen har påverkat antalet invånare 
per kvadratkilometer från 22,6 personer år 2007 till 28,3 år 2017. 

Befolkningstätheten i Strömstad ligger något högre än Sverigesnittet med 24,8 invånare per 
kvadratkilometer (Källa: SCB, statistikdatabasen 2018 samt SCB, Kommuner i siffror).

Hushållsstorlek

Antalet hushåll i Strömstad har ökat med omkring 350 mellan åren 2011 till 2017 och ligger per den 
siste december 2017 på strax under 6 000 (5 954). Snittet på hushållsstorleken i Strömstad ligger på 
2,2 personer/hushåll, samma bild som riket i övrigt (källa: SCB, statistikdatabas 2018). 

Trenden i Sverige går mot ett ökat antal singelhushåll, familjebildandet sker senare och det har blivit 
vanligare att äldre bor kvar ensamma i eget boende allt längre. Då tillgången på lägenheter har varit 
begränsad har fler ungdomar bott kvar hemma. 
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I Boverkets undersökningar ser man mönster på att allt fler unga vuxna bor hos sina föräldrar. Tidigare 
har cirka 30 procent av de svenska 20-24-åringarna bott kvar i föräldrahemmet. Nu har det ökat till 
närmare 40 procent. De stora barnkullarna som föddes i början på 90-talet, blev vuxna samtidigt som 
det under samma period byggdes väldigt lite bostäder (källa: www.boverket.se).

I Strömstad är det vanligast med en- och tvåpersons hushåll, precis som för Sverige i stort. Drygt 70 % 
av hushållen utgörs av en och två personshushåll (41 % singelhushåll, 33 % två personshushåll). Var 
femte hushåll består av 4 personer eller fler. Drygt 70 % av hushållen har inga hemmavarande barn 
(källa: SCB, statistikdatabasen 2018). Hushållsstrukturen har under de senaste åren gått mot fler 
mindre hushåll, efterfrågan på mindre lägenheter bör därför bestå även under de kommande åren.

Åldersfördelning

Medelåldern i Strömstad år 2017 är 42,4 mot 41,2 i riket. En jämförelse med befolkningsstrukturen i 
Strömstad mot riket visar att den i nuläge inte skiljer sig nämnvärt från rikets fördelning. Strömstad 
har försumbar mindre andel inom åldern 15-34 år, och en något större andel 55 år och äldre (källa: 
Statistikdatabasen, SCB 2018). 

Figur 4. Folkmängd fördelat efter ålder i Strömstad och riket, 2017

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018

Inkomster

Befolkningens inkomstnivåer bör stå i proportion till hur stor andel av inkomsten som kan gå till 
bostad. Medelinkomsten för invånare i Strömstad, är något lägre än snittet i Västra Götaland såväl 
som för Sverige i stort. 

http://www.boverket.se/
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Tabell 1. Medelinkomst (förvärvsinkomst,  i snitt för Sverige, Västra Götaland samt Strömstad, år 2016 
(+ 16 år) i tusentals kronor.

Medelinkomst,
tusentals kr

+ 16 år 20-64 år 65 +

Strömstad 247´ 272´ 219

Västra Götaland 296´

Sverige 300´

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018

Medelinkomsten har ökat i Sverige. Mellan åren 2014 till 2016 har samtliga åldersgrupper fått en 
ökad medelinkomst med 11 000-30 000 kronor. Strömstad ligger dock fortfarande drygt 50 000 
kronor lägre än Sverige i övrigt. Tabellen nedan visar på medelinkomsten i olika åldersgrupper i 
Strömstad. Lägsta inkomster har åldersgruppen över 75 år samt ungdomarna i åldrarna 20-24 år. 

Tabell 2. Sammanräknad förvärvsinkomst, medelinkomst för invånare i olika åldrar, Strömstad, 
20161. 

Ålder Medelinkomst, tkr

55-59 år 294

60-64 år 284

65-69 år 275

70-74 år 227

75-79 år 185

80-84 år 166

85+ år 166

Viktigt att beakta om inkomster i gränskommuner; för personer som är bosatta i Sverige men som 
arbetar i ett annat land saknas uppgifter om arbetsinkomsten i stor utsträckning. En grupp 

1 Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I sammanräknad förvärvsinkomst 
ingår inte inkomst av kapital. Källa: SCB, statistikdatabasen 2018
2 Över Sverigesnittet på medelinkomst. Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och inkomst av 
näringsverksamhet. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital. Källa: SCB, statistikdatabasen 2018

Ålder Medelinkomst, tkr

20-24 år 193

25-29 år 235

30-34 år 254

35-39 år 278

40-44 år 296

45-49 år 304*

50-54 år 3012
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kommuninvånare i Strömstad pendlar till arbete i Norge, deras inkomster är i regel högre men återfinns 
inte i den svenska statistiken. Detta betyder att medelinkomsten bland vissa grupper av invånarna i 
Strömstad med stor sannolikhet är högre än vad statistiken visar.

 Bs siffror.
Utbildning

Andelen invånare med eftergymnasiala studier är betydligt lägre i Strömstad än i Sverige, 14 % mot 31 
% i Sverige. Detta korrelerar med statistik som visar på lägre medelinkomster. 

Figur 5. Utbildningsnivån i Strömstad, i jämförelse med riket 16-74 år, år 2017. 
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Gymnasial utbildning, 3 år

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

Forskarutbildning

Uppgift om utbildningsnivå saknas

Riket Strömstad

Källa: Statistiska centralbyrån, statistikdatabasen 2018. 

Näringsliv och arbete

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik för Strömstad  visar att antalet personer som arbetar i 
kommunen (oavsett om de bor i eller utanför kommunen) under år 2017 var 6 532 personer (varav 
3 189 män och 3 349 kvinnor). Dock skulle antalet presumtiva arbetstillfällen kunna vara högre. Många 
företag under det senaste året uppgett att de har haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, 
vilket har medfört att vissa tjänster har förblivit obesatta. 

Tabell 3.  Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning (16+ år), år 2017
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Källa: SCB, statistikdatabasen 2018. Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS 2017

Handel, vård och omsorg, hotell- och restaurang samt utbildning är de sektorer har störst andel 
anställda (källa, SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2017). Förvärvsintensiteten (andelen 
förvärvsarbetande i gruppen 20-64 år) ligger på 71 procent  i Strömstad år 2017 mot 79 i riket. 

Näringslivet i Strömstad domineras av enskilda företagare. Majoriteten av det lokala näringslivet 
består av små- och medelstora företag. Drygt hälften är soloföretagare utan anställda, ytterligare 20 
% har mellan 1-4 anställda. Det tillkommer omkring 110 nya företag per år (källa: WebSelekt/UC, juni 
2018).

Att handel är en viktig näringslivsgren i Strömstads styrks av kommunens försäljningsindex på 
dagligvaror som för år 2017 låg på 1 508, jämfört mot ett index på 106 i Västra Götalandsregionen och 
på 100 för Sverige som helhet (källa: HUI Research 2018). 

Det finns behov av att utveckla förutsättningar för att nya näringslivsgrenar att kunna etablera sig i 
Strömstad, så att det finns bredd av branscher i det lokala näringslivet. Ett sådant arbete pågår inom 
ramen för av kommunen, antagen näringslivsstrategi och pågående verksamhetsplanering.

Arbetslöshet

Arbetslösheten i Strömstad ligger på relativt låga nivåer, lägre än i riket, även för ungdomar samt för 
utrikesfödda. Detta medför att fler unga har inkomster och därmed också förutsättningar att skaffa ett 
eget boende, men då måste mindre och relativt billiga bostäder för denna målgrupp finnas tillgängliga. 

Tabell 4. Andel registerbaserade arbetskraft, november 2018. Siffrorna visar arbetslösheten för 
öppet arbetslösa samt för de som deltar i program med aktivitetsstöd i målgrupperna 16-64 år, 18-24 
år samt utrikesfödda.  

16-64 år 18-24 år Utrikesfödda 

Riket 6,9 % 8,7 % 19,9 %

Västra Götalands-
regionen

6,1 % 7,2 % 18,5 %

Strömstad 5,3 % 6,1 % 13,7 %

Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik för arbetslöshet, november 2018, www.arbetsformedlingen.se.

Antal

Dagbefolkning 
Arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen.

6 532

Nattbefolkning
Förvärvsarbetande som bor i kommunen,  oavsett i vilken 
kommun man arbetar.

5 898

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/pong/tabell-och-diagram/antal-forvarvsarbetande-och-forvarvsintensitet-per-kommun/
http://K�lla:%20www.arbetsformedlingen.se.%20Arbetsf�rmedlingen,


23

Försörjningskvot

Försörjningskvot eller försörjningsbörda är begrepp som visar hur många som arbetar i relation till hur 
många som inte arbetar (t.ex. barn, studerande, pensionärer, arbetslösa). 

Försörjningsbördan för Strömstad ligger högre än för riket och förväntas öka mellan åren 2020 till 2030 
från 2,3 till 3,6. En försörjningsbörda på 3,6 innebär att varje förvärvsarbetande försörjer 3,6 personer. 
Prognoserna baseras på en oförändrad sysselsättningsgrad (källa: SCB/Svenskt Näringsliv 2018). 

Ett annat sätt att beräkna ovanstående är försörjningskvoten, d.v.s. hur många individer i åldrarna 0–
19 år och 65+ år som det går på varje 100 personer i åldrarna 20–64 år. Försörjningskvoten beräknas 
öka i alla kommuner. Sjutton kommuner beräknas få försörjningskvoter över 100, d.v.s. det kommer 
finnas fler barn och äldre än invånare mellan 20–64 år. Strömstad har 2017 en försörjningskvot på 81, 
den förväntas öka till 85 till år 2030. 

Detta betyder i praktiken att en minskad andel arbetsföra ska försörja den ökade andelen äldre och 
icke arbetsföra befolkningen. För samhällsekonomins skull är det därför av stor vikt att en inflyttning 
av människor i arbetsför ålder kan ske till kommunen och att det finns bostäder som överensstämmer 
med målgruppens behov och efterfrågan. 

Figur 6. Prognos på framtida försörjningsbördan i Strömstad samt Sverige, 2020-2030.

Strömstad:                              Sverige: 

Källa: www.foretagsklimat.se , SCB/Svenskt Näringsliv 2018.

http://www.foretagsklimat.se/
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2.2 BEFOLKNINGSUTVECKLING

Befolkningsökning

Från millenniumskiftet har Strömstads kommun haft en positiv befolkningsutveckling med undantag 
för år 2002 och 2007 då en negativ utveckling konstaterades. 

Figur 7. Befolkningsutveckling i Strömstads kommun, antal invånare, 2007-2018. 
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Källa: Statistikdatabasen, SCB 2018. 

De senaste fem åren (2013-2018) har Strömstads befolkning ökat med 773 individer. 

Befolkningsökningen för de senaste tre åren ligger på 4,1. Motsvarande siffra för Sveriges 
befolkningsökning ligger på 3,8 % , beräknat på tre årsbasis 2014-2017 (källa: Ekonomifakta 2018). 

Långsiktig befolkningsprognos

Vid antagen bostadsförsörjningsplan år 2016 beslutades att utgångspunkten för planeringen skulle 
vara SCBs befolkningsprognos från 2015. Prognosen samstämde med den antagna visionen med målet 
om 16 000 invånare år 2030. 

Kommunfullmäktige antog i december 2018 budget för år 2019, i detta dokument togs beslutet att 
visionens tidigare mål om befolkningsökning på 16 000 invånare reviderades ner till 15 000 invånare. 
Detta korrelerar med Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för Strömstad som släpptes 
hösten 2018 som prognosticerar 14 900 invånare i Strömstad år 2030 (basår 2017). Den förväntade 
befolkningsökningen ger en procentuell förändring på 13 procent mellan åren 2017 och 2030.  

Hela Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,95 miljoner invånare till år 2035 d.v.s. i 
genomsnitt drygt 15 000 fler invånare varje år. Befolkningsökningen prognostiseras vara som störst 
under 2017 som följd av den stora asylinvandringen under 2015. Göteborg och kommunerna runt 
Göteborg samt Strömstad är de kommuner som förväntas växa mest till år 2030.
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Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre prognostiseras att öka i samtliga delregioner. Antalet 
invånare 80 år eller äldre i Västra Götaland beräknas öka med 60 procent till år 2035. Skaraborg och 
Fyrbodal har idag den högsta andelen invånare 65 år eller äldre (utgör 25 % av befolkningen) och detta 
beräknas bestå även år 2035.  Antalet barn (0-18 år) ökar också, med nästan 20 procent. Detta ger att 
barnen och de allra äldsta ökar mest, procentuellt sett, i befolkningen under de kommande åren (källa: 
Västra Götalandsregionen). 

Västra Götalandsregionens befolkningsprognos har utgått från SCB;s statistik, antaganden om 
fruktsamhets- och dödlighetsutveckling samt in- och utvandring. Men i den senare prognosen har 
antagandet om framtida fertilitet minskat något, vilket gör att det förväntas födas lite färre barn än 
vad de senaste årens prognoser har visat. Andra förändringar i de senaste prognoserna handlar också 
om SCB:s förändrade antagande om storleken på in- och utvandringen till Sverige, vilket ger att 
flyttnettot har minskat jämfört med förra året. Det finns en viktig skillnad mellan SCBs och Västra 
Götalands befolkningsprognoser – i den senare bygger antaganden om inrikes flyttningar på Västra 
Götalandsregionens egna bedömningar medan SCB inte tar med den faktorn överhuvudtaget i sina 
prognoser. 

Det finns alltid en osäkerhet i prognoser, till exempel har tidigare antagande om invandring inte infriats 
vilket lett till att prognoser slått fel. Invandring och byggnation kan minska/öka som följd av nya statliga 
regler, subventioner eller som följd av politiska beslut och utveckling av konflikterna i världen vilket 
också kommer att få effekter och resultat på invånarantalet i Strömstad. Statliga och regionala 
befolkningsprognoser tar överhuvudtaget inte ställning till byggnation och tillgången på bostäder 
under prognosperioden, vilket ju också är en viktig faktor för befolkningsutvecklingen. 

Utfall och samband befolkningsökning och bostadsbyggande 2010-2018

Under åren 2010 till 2017 har inflyttningen varit betydligt större än tillgången på nya bostäder, detta 
innebär sannolikt att fler sommarstugor har permanentats och blivit året runt boenden, något som 
även mäklarna har påtalat i de enkätutskick som genomfördes inför uppdateringen av riktlinjerna för 
bostadsplaneringen. Under år 2018 sker dock ett ”trendbrott”, för första gången på många år är antalet 
slutbesked fler än antalet faktiska inflyttningar till kommunen.  

Figur 8. Förhållande  antal färdigställda boendeenheter/slutbesked och nya invånare under 2010-2018. 



26

71 69

115

81 92 94
69

41

87

118

202

285

185

214

160

225

139

32

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (tom 
nov)

0

50

100

150

200

250

300

Färdigställda bostäder Befolkningsökning

Källa: Befolkningsstatistik SCB 2018, statistik från miljö- och byggförvaltningen 2018 samt 
Länsstyrelsen. 

Mellan åren 2010-2018 ökade befolkningen med 1 562 personer, under samma period tillkom 291 nya 
bostäder. Om snittet är 2,2 per hushåll är det totalt 709 hushåll under den här perioden flyttade in till 
Strömstad. Drygt 400 de inflyttade hushållen bör därför ha bosatt och permanentat sig i 
sommarbostäder pga. brist på tillgängliga bostäder under denna period. Befolkningstillväxten i 
Strömstad var under åren 2016 och 2017 relativt hög, men inte så hög att ökningen når upp till SCBs 
prognos från år 2015. 

Figur 9. Prognostiserad befolkningsutveckling i Strömstads kommun, 2019-2030 enligt SCBs prognos 
från 2015 och Västra Götalandsregionen från 2017. 

14 056
14 281

14 495
14 702

14 901
15 092

15 270
15 437 15 590 15 735 15 869 15 993

13 544 13 692 13 831 13 982 14 130 14 247 14 376 14 492 14 605 14 736 14 837 14 928

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032
12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

15 500

16 000

16 500

SCB 2015 VGR 2017

Källa; Befolkningsprognos SCB 2015 samt statistikdatabasen VGR 2018



27

Tillgången till nya bostäder var under 2015 och 2017 begränsat, inflyttningen av nya invånare var högre 
än tillkomsten av nya bostäder. Detta gjorde att inflyttning till Strömstad begränsades vilket fick följder 
under 2018 då tillströmningen av nya invånare blev lägre än på flera år. 

Tidigare har antagandet om migrationsöverskottet ökat för varje år, men det minskade under år 2018 
som följd av förändringar i migrationspolitiken i både Sverige och övriga Europa. Detta ledde också till 
ett minskat inflöde av nyanlända under år 2018. 

Flyttnetto

Inflyttning till kommunen under åren 2007-2017 har varit hög och pendlat mellan 600 till 950 personer 
årligen. En stor andel av befolkningen väljer också att flytta från kommunen, även den andelen har 
ökat under de senaste tio åren. Men inflyttningen är högre än utflyttningen vilket ger att 
inflyttningsnettot för år 2016 på närmare 200 personer, för år 2017 knappt 100 personer och under år 
2018 ett 30-tal personer. 

Figur 10. In- och utflyttning samt flyttningsnetto till Strömstad åren 2007-2017.

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018

Förutom in- och utflyttning är det faktorer som antal döda och födda som påverkar 
bostadsutvecklingen. 

Inflyttning – vilka flyttar till kommunen?

Enligt Boverket är det i åldern 20-35 år som man är mest benägen att flytta, antingen för arbete, 
studera eller för att bilda familj (www.boverket.se).
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För att få en bättre förståelse för in- och utflyttning och eventuella trender gör vi en djupare analys av 
inflyttningen till kommunen under de senaste fem åren och studerar in- och utflyttning för män och 
kvinnor i olika åldersgrupper. 

Tabell 5. Inflyttning till Strömstad 2013-2017, fördelat på inflyttning från kommuner inom länet, 
andra län samt utlandet.

Summa 
inflyttningar 

totalt
- varav 

inflyttning från 
kommuner inom 

länet

- varav
 inflyttning från 

andra län

- varav 
inflyttningar från 

utlandet

Totalt 4 245 1 575 1 093 1 577
Män 53 % 51 % 55 % 54 %

Kvinnor 47 % 49 % 45 % 46 %
Summa % 37 % 26 % 37 %

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018

Inflyttningen till Strömstad under perioden 2013-2017 omfattade drygt 4 200 individer. Inflyttningen 
av män var något större än inflyttningen av kvinnor. Närmare fyra av tio flyttade från kommuner inom 
Västra Götalands län, tre av tio från en kommun utanför länet och resterande flyttade hit från utlandet. 
Majoriteten av de inflyttade var i åldern 25-34 år. 

Figur 11. Inflyttning till Strömstad 2013-2017, fördelat på ålder.
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Utflyttning – vilka flyttar ut från kommunen?
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En analys av utflyttningen visar att drygt 3 400 individer flyttade ut från kommunen under perioden 
2013-2017. Det var i stort sett lika många kvinnor som män som flyttade ut från Strömstad. Närmare 
fem av tio flyttade till en annan kommun inom länet, tre av tio till andra län och två av tio till utlandet. 
Det är i sett samma åldersstruktur på de som flyttar till kommunen som på dem som flyttar ut, åldern 
25-34 år är i särklass störst både för den inflyttade som den utflyttade gruppen. 

Tabell 6. Utflyttade från Strömstad 2013-2017, fördelat på utflyttning från kommuner inom länet, 
andra län samt utlandet.

Summa 
utflyttningar 

totalt

- varav 
utflyttning till 

kommuner inom 
länet

- varav 
utflyttning till 

andra län

- varav 
utflyttningar till 

utlandet

Totalt 3 443 1 587 1 032               824   
Män 51 % 51 % 52 % 50 %

Kvinnor 49 % 49 % 48 % 50 %
Summa % 46 % 30 % 24 %

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018

Eftersom det saknas instanser som erbjuder högre utbildning i kommunen eller i de svenska 
grannkommunerna är det troligt att utflyttning sker då man vill studera eller söka arbete som inte finns 
inom kommunen. För de som flyttar hit är det med största sannolikhet arbetstillfällen som styr 
inflyttningen. 

Figur 12. Utflyttning till Strömstad 2013-2017, fördelat på ålder.
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Källa: SCB, statistikdatabasen 2018

Flyttnettot visar att, trots att så många flyttar ut i åldrarna 25-34 år, så är det fortfarande denna 
åldersgrupp som nettomässigt visar sig vara den störst bland de som flyttat till kommunen.  
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Figur 13. Flyttningsöverskott i Strömstad åren 2007-2017, antal personer samt procentandel av totalt 
antal inflyttade. 
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Källa: SCB, statistikdatabasen 2018

Som del av underlaget till uppdateringen av riktlinjerna, ställdes frågor till lokala mäklare kring orsaker 
bakom försäljning av bostäder och flytt från kommunen. De mäklare som besvarade frågan påtalade 
att arbete och studier på annan ort uppges ofta var förekommande orsaker till flytt, men också att 
prisnivå på bostäder är återkommande argument. Många norrmän flyttar tillbaka till Norge på grund 
av pension och sjukvård.

2.3 SAMMANFATTNING

Befolkningsstruktur- och utveckling

Befolkning (dec 2018): 13 253 invånare
Befolkningstäthet: 28,3
Antal hushåll: 5 954
Hushållsstorlek: 2,2
Medelålder: 42,4
Medelinkomst: 247 000 
Antal förvärvsarbetare, dagbefolkning: 6 532 
Försörjningskvot: 81
Förväntad försörjningskvot år 2030: 85

Källor: SCB, Statistikdatabasen 2018 samt SCB, Kommuner i siffror.  
Siffrorna avser helåret 2017 om inte annat anges. 
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DEL 3: BOSTADSMARKNADEN I STRÖMSTAD

Denna tredje del av riktlinjerna för bostadsförsörjningen omfattar en beskrivning av 
bostadsmarknaden i Strömstad samt diskussioner kring förväntat, framtida behov av 
särskilda bostäder från kommunala förvaltningar såväl som från kommunens bostadsbolag. 

Följande frågor kan vara till hjälp för analys av bostadsbehovet:

 Vilka blir effekterna på bostadsmarknaden när man bygger bostäder?
 Vilka bostäder blir vakanta som ett resultat av nyproduktionen?
 Har storleken på de nybyggda bostäderna någon betydelse för vilka bostäder som 

frigörs?

Mäklare aktiva i kommunen fick under sommaren 2018 en digital förfrågan om deras 
erfarenheter kring nuläget och kommande år gällande fastighetsmarknaden. I texten nedan 
kommer några av deras svar presenteras. 

3.1 BOSTADSBESTÅND OCH UPPLÅTELSEFORMER

År 2017 fanns det enligt bostadsstatistik drygt 6 600 bostäder inom kommunen, fördelat på 
flerbostadshus, småhus, specialbostäder och övriga hus. 

Figur 14. Befintligt bostadsbestånd (6 635 bostäder), fördelat på bostadstyper, Strömstad 2017. 

SCB, statistikdatabasen 2018.  
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Förutom ovanstående bostadskategorier finns det drygt 3 700 bostäder som kategoriseras som 
fritidshus. Fritidsbostäderna har ökat med drygt 400 mellan åren 2007-2017 (källa: SCB, 
statistikdatabasen). Färsk statistik från SCB beskriver att Strömstad finns bland de fem kommuner i 
Sverige som har antalsmässigt flest utlandsägda fritidshus, 1526 stycken. De övriga kommunerna är 
Tanum, Åre, Ljungby och Torsby (källa: statistiknyhet SCB, 2018-03-23). 

Upplåtelseformer

Äganderätt som upplåtelseform står för majoriteten av andelen bostäder i Strömstad, följt av 
hyresrätter. Strömstad har en större andel äganderätter än både regionen och Sverige i stort. Andelen 
hyresrätter något lägre än andelen i Västra Götalandsregionen (källa; SCB, statistikdatabasen 2018). 
Fördelningen i upplåtelseformer är i stort sett oförändrad i Strömstad under perioden 2015-2017.

Kommunen behöver vara aktiv aktör på bostadsmarknaden för att stimulera produktion av bostäder 
med olika typer av upplåtelseformer.

Tabell 7. Befintligt bostadsbestånd, andel % samt skillnader mellan Strömstad, Västra 
Götalandsregionen samt Sverige 2017.

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018

Andelen bostadsrätter i Västra Götalandsregionen har minskat under perioden 2015-2017, från 
23 % till 20 % till förmån för andelen äganderätter och hyresrätter som ökar. Fördelningen i riket har 
varit konstant sedan 2015 (källa: SCB, statistikdatabasen 2018).

Upplåtelseformer Strömstad Västra 
Götalandsregionen

Sverige

Hyresrätter 36 % 40 % 38 %

Bostadsrätter    14 % 20 % 23 %

Äganderätt 50 % 40 % 39 %
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Tabell 8. Befintligt bostadsbestånd, antal samt andel bostäder efter hustyp och upplåtelseform, 
Strömstad 2017.

Bostadstyp/
Upplåtelseform

Hyresrätt Bostadsrätt Privat 
ägande 

Totalt, antal Andel %, 
  bostadstyp

Småhus 174 346 3 293 3 814 58 %

Flerbostadshus  1 866 604 - 2 470 37 %

Övriga hus 129 - - 129 2 %

Specialbostäder 222 - - 222 3 %

Antal bostäder, 
totalt

2 391 950 3 293 6 634 6 634

Andel %, 
upplåtelseform 36 % 14 % 50 % 100 % 100 %

Källa: SCB, statistikdatabasen 2018

Kommentarer till tabellen, se nedan. 

Definition bostadstyp:  

 Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
 Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
 Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet 

eller samhällsfunktion. 
 Specialbostäder avser bostäder för äldre/ funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Definition upplåtelseform:

 Hyresrätt: Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon eller 
bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är 
ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar. 

 Bostadsrätt: Småhus, flerbostadshus och övriga hus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av 
bostadsrättsföreningar. 

 Äganderätt: Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon. 
Flerbostadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter.

I Sverige finns närmare 4,6 miljoner hushåll, som bor i lika många bostäder. Av alla hushåll bor 44 
procent i småhus och 48 procent i en lägenhet i ett flerbostadshus.

Hushåll som bor i småhus är ofta större än hushåll som bor i flerfamiljshus eftersom bostäder i småhus 
i genomsnitt är större än bostäder i flerbostadshus. Störst är hushållen som bor i småhus med 
äganderätt. Ett hushåll som äger sitt småhus består i genomsnitt 2,7 personer (källa: SCB). 
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Tabell 9: Antal personer per hushåll, boendeform, Strömstad 2017.

Boendeform 2017

Småhus, äganderätt 2,5

Småhus, bostadsrätt 2,2

Småhus, hyresrätt 2,3

Flerbostadshus, bostadsrätt 1,7

Flerbostadshus, hyresrätt 1,8

Specialbostad 1,2

Övrigt boende 1,9

Samtliga boendeformer 2,2

 Källa SCB, Statistikdatabasen 2018

Strömstadsbyggens bestånd
Av de drygt 6 600 bostäder som finns i Strömstad så utgör närmare 1 600 hyreslägenheter som finns i 
Strömstadsbyggens bestånd. Närmare hälften av lägenheterna utgörs av två rum och kök. Ingen 
nybyggnation har skett under åren 2016-2018. 

Tabell 10. Strömstadsbyggen, det kommunala bostadsbolagets bostadsbestånd år 2018. 

Antal Andel

1 rum o kök (inkl 1,5 rok) 245 16 %

2 rum o kök (inkl 2,5 rok) 710 46 %

3 rum o kök (inkl 3,5 rok) 491 31 %

4 rum o kök 101 6 % 

5 rum o kök 12 1 %

Totalt antal lägenheter 1 559 100 %

Källa: Strömstadsbyggen, 2018
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I bostadskön hos Strömstadsbyggen fanns det, hösten 2018, närmare 2 000 personer. När det gäller 
kösituationen är det en definitionsfråga av vem som står i kö. Samtliga hyresgäster hos 
Strömstadsbyggen står bostadskön, för att få möjlighet att i framtiden eventuellt byta till något annat 
område, större bostad etc. Dessa är inte i akut behov av en bostad, utan står snarare i kön på 
spekulation. Omkring 400 sökanden i kön, är externa sökanden. 

Hos Strömstadsbyggen finns det en efterfrågan på alla typer av lägenheter. Söktrycket på lägenheterna 
beror främst på hyran och område. Strömstadsbyggens bostäder inom det gamla beståndet av 
hyreslägenheter har en betydligt lägre hyra och majoriteten har ett centralt läge i Strömstads centrum. 
Detta gör dessa bostäder attraktiva och kön till dessa bostäder är lång. 

Följande områden och kvarter har störst efterfrågan: Rådhusberget, Fiskaren, Gamla Skepparen samt 
centrala Strömstad. 

De minst efterfrågade hyreslägenheterna är på Kosteröarna, Rossö, Tjärnö, Skee samt Näsinge (källa: 
Strömstadsbyggen, oktober 2018).

3.2 EFTERFRÅGAN OCH FLYTTKEDJOR

Enligt Boverket visar studier att större bostäder generellt ger upphov till längre flyttkedjor. Men det 
finns samtidigt invändningar mot att enbart inrikta sig på långa kedjelängder, eftersom en lång 
kedjelängd inte är någon garanti för att man når de hushåll som har störst behov av bättre 
boendeförhållanden. Tvärtom beror kortare flyttkedjor ofta på att det har byggts storleksmässigt små 
bostäder för dem som inte redan har en bostad, till exempel för ungdomar som flyttar till den första 
egna bostaden.

Större och mer exklusiva lägenheter kan förvisso skapa långa vakanskedjor, men det är inte säkert att 
dessa bostäder når de grupper som bäst behöver ett bättre boende. Det kan i stället behövas en riktad 
nyproduktion för att vara säker på att grupper som är svaga på bostadsmarknaden får en möjlighet att 
förbättra sina boendeförhållanden (källa: www.boverket.se).

Efterfrågan på bostäder i Strömstad är generellt stor och mäklarna redovisar att deras kunder pratar 
ofta om en svårighet att hitta bostad oberoende av bostadsform. Köer, höga priser, reavinstskatter 
och hårdare bankregler har skapat en tröghet i marknaden.

Tomtmark – byggnation i egen regi

Kommunens tomtkö består vid början av år 2019 av närmare 60 personer. 

En klar majoritet, drygt hälften, av de personer som står i den kommunala tomtkön uppger att de i 
först hand önskar en tomt för byggnation i egen regi av friliggande villa i norra Strömstad. Centrala 
Strömstad är det näst mest efterfrågade området för villatomter. Skee, Koster och södra Strömstad 
har en något lägre efterfrågan på tomter. De allra flesta som står i kommunens tomtkö bor i en 
hyresrätt, näst vanligast är att de redan har en villa och vill flytta till annat område. Samtliga personer 
i tomtkön har själva fått uppge var de önskar bosätta sig. Informationen är inte lämnad utifrån var det 
finns tillgängliga tomter.

http://www.boverket.se/
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Erfarenheter från mäklare

Intervjuer med mäklare visar på en stor efterfrågan. Mäklarna uppger att under 2018 tog det lite längre 
tid att sälja husen då priserna är höga och köparna hoppas på prissänkning.

Under de senaste åren har större ”husliknande” bostadsrätter blivit mer populära då villapriserna har 
stigit. När det gäller storlek på bostadsrätter så anges att treor är mest eftertraktade, i andra hand 
tvåor och sedan fyror. Både tvåor och treor säljs till både yngre och äldre köpare. 

De äldre vill nästan alltid ha ett extra rum. Men det finns även en stor efterfrågan på små bostadsrätter 
på ca 50 kvadratmeter. 

Det omsätts fler bostadsrätter än villor på marknaden. Många av mäklarnas äldre kunder som bor i 
villor klagar över att det är svårt att hitta hyresrätter och att de tvingas köpa istället. 

Enligt mäklarna är läge och faciliteter viktiga parametrar. Parkering, balkong, sol, hiss, förvaring osv är 
viktiga faktorer för de som köper. Många vill gärna bo så centralt som möjligt, detta har mäklare som 
säljer i södra hamnen märkt av.

Utifrån mäklarnas erfarenheter av marknaden så uppger man att man tror det finns ett stort behov av 
billigare bostadsrätter om det är möjligt att bygga rent ekonomiskt. Många äldre har svårt att förlika 
sig med att de måste låna till bostadsrätt trots att de säljer villan.

Bland dem som vill bo i en villa är efterfrågan som störst i centrala Strömstad. Utbudet är dock litet 
och priserna är generellt högre än vad genomsnittskunden kan betala. 1-plansvillor är efterfrågade 
både från unga och äldre. Det går en tydlig gräns prismässigt vid 3,5-4 mkr för vad marknaden klarar 
av ekonomiskt.

Mäklarna uppger också att de märkt att en del fritidshus nu blir helårsboenden istället. Detta faktum 
är tydligt i figur 8 som visar under år 2010 till år 2017 var befolkningsökningen betydligt större än 
tillgången på nya bostäder, detta bör då betyda att många hushåll valde att bosätta sig i 
sommarboenden som blev permanenta året runt boenden. 

Efterfrågade områden
Mäklarna uppger att centralt boende har störst efterfrågan, sedan minskar efterfrågan desto längre ut 
från centralorten man kommer. Men som en mäklare påpekade – efterfrågan i samma område kan se 
olika ut för olika bostadstyper. Ett exempel; på Mällby lade HSB ner ett bostadsrättsprojekt då det inte 
fanns köpare, låg för långt från stan sa kunderna. Medan tomter för friliggande bostadshus och 
hyresrätter var populärt i samma område.

Mäklarna har uppgett att de anser att det finns en marknad för radhus/parhus, billigare tomter och 
radhus i bostadsrättsform i områden max en mil från Strömstad centrum, dvs runt Skee, Blomsholm, 
Stene och Hällestrand.

På frågan om mäklarna kan se en flyttkedja för familjer som växer så uppger mäklare att det absolut 
finns en tydlig flyttkedja. Många som har köpt en lägenhet flyttar sedan till villa. De yngre vill ha nyare 
hus i centrala lägen (centrala Strömstad, Mällby, Ånneröd). Men mäklarna poängterar att många har 
svårt att köpa på grund av prisnivån i Strömstad. De nya amorteringsreglerna har inte underlättat 
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situationen.  Det är svårt för barnfamiljer då priserna på villor inte är förenliga med vanliga 
inkomsttagares inkomster och bankerna stramat åt lånemöjligheterna.

På frågan om viktigaste argumenten för köp av bostäder i Strömstad, så uppger mäklarna att det som 
oftast är läge och standard på huset som är viktigast. Tillgång till fiber efterfrågas allt mer. Det som 
verkligen påverkar köpbeslutet är dock avstånd till stan och prisläget. Exempel: Tången är modernt och 
centralt, men priserna är ofta höga på villorna vilket gör att barnfamiljerna inte har råd och husen tar 
längre tid att sälja. Dessa kunder köper bostad tex på Ånneröd istället. 

De som köper bostäder i Strömstads centrum uppger att de har arbete i närheten. Men situationen är 
annorlunda när det gäller bostäder på tex Koster och lägen nära havet, där köper man snarare 
bostaden för fritidsbruk. 

Mäklarna skulle gärna se att det fanns fler steg in på bostadsmarknaden, tex att man kunde hyra 
attefallsstugor eller liknande som första boenden samt att det vore enklare för folk att bygga 
lägenheter i hus. 

Det finns några faktorer som mäklarna menar ökar attraktionen för bostadsområdena: cykelvägar, 
kommunalt VA och fiber, samt närhet till förskola och skola. Tillgång till kollektivtrafik och bussar i 
Strömstad skulle också behöva bli bättre om områdena utanför stan ska bli mer attraktiva. En annan 
synpunkt från mäklare är att biltrafiken i staden är problematisk när det blivit enfiligt, vilket inte är 
förenligt med så mycket bostäder som planeras, då många hushåll har minst en bil.

Prisbilden, ökad osäkerhet på bostadsmarknaden 

Det ekonomiska läget i Sverige påverkar prisutvecklingen på bostäderna såtillvida att i en 
högkonjunktur med högt bostadsbyggande går priserna på entreprenader upp, i sämre tider går de 
ner. Omvärldsfaktorer som ränteläge, statliga stöd eller investeringsbidrag kan också ha stor påverkan 
på ekonomin i ett byggprojekt. Riskbedömning från banken påverkar lånevillkor och räntor.

I Sverige sker bostadsbyggande helt på marknadens villkor. Bostadsbyggaraktörerna bedömer 
möjligheten att kunna sälja eller hyra ut bostäderna som produceras på egen eller på kommunal mark. 
En detaljplan som reglerar gator, volymer, eventuell kommunal service, vad som är allmän platsmark 
och vad som är kvartersmark, finns eller tas fram i dialog med byggaktören. Kostnader för t ex 
marksanering, markköp eller tomträttsavtal, storlek på projektet, bilparkering, övriga 
exploateringskostnader (exempelvis cykelbanor eller färdigställande av gemensamma ytor) påverkar 
byggkostnaden för bostäderna. Detaljplanens utformning och regleringar kan därför påverka dessa 
faktorer. Ytterligare kostnader finns i det som ofta kallas byggherrekostnader. Det kan till exempel 
handla om kostnader för olika utredningar, projektering, anslutningskostnader, marknadsföring, 
skatter, etc. 

Efter flera år med kraftigt ökande priser på bostäder skedde en prisnedgång under slutet av 2017, 
framför allt i Stockholmsregionen. Under början av år 2018 ökade utbudet av bostadsrätter till en 
början, men minskade kraftigt från mars månad samtidigt som priserna sjönk på såväl bostadsrätter 
som småhus. Generellt har priserna nu stabiliserats. I Västra Götalands län har priserna på 
bostadsrätter under februari till april minskat med 3,7 procent jämfört med samma period  år 2017 
men varit i stort sett oförändrade jämfört med senare delen av 2017. Däremot har priserna på småhus 
varit stabila det senaste året (källa: Länsstyrelsens, Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län, 
2018). 
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Hyresnivåer

Medianhyran för en hyresrättslägenhet i Strömstad per kvadratmeter och år ligger i stort sett i 
paritet med Sverigesnittet. 

Tabell 11. Medianhyra i hyreslägenhet, årshyra per kvm i Strömstad, Västra Götalandsregionen och 
Sverige, 2017.

Källa: SCB, Statistikdatabasen 2018

Teorier kring boende- och flyttstudier, vad är viktigast för val av bostadsområde?

Avstämningar med lokala mäklare har visat på att de upplever att det finns en flyttkedja inom 
boendestrukturen i Strömstad. 

Det finns flera teoretiska undersökningar kring människors preferenser vad gäller val av bostad, plats 
och attraktivitet. I ett omfattande forskningsprojekt, Hållbar planering för attraktivt boende, 
Länsstyrelsen i Skåne län, genomfördes en studie i syfte att undersöka skillnader i boendepreferenser 
mellan olika grupper. 

Inom ramen för projektet tillfrågades 500 personer som nyligen flyttat om vilka faktorer som de ansåg 
hade varit viktiga när de valde att flytta till en viss plats. Ytterligare 2600 personer fick svara på hur 
viktiga olika faktorer var om de skulle flytta till en annan region än den de bor i idag. Även om 
intervjupersonerna i studien var bosatta i södra Sverige förutsätts att resultaten ändå är överförbara 
för diskussioner av bostadsutvecklingen i Strömstad. 

De olika faktorerna hade delats upp på tre nivåer, från faktorer som är mest relevanta på den regionala 
nivån, till faktorer på kommunnivå och slutligen på bostadsområdesnivå. 

Det visar sig att den faktor, på den regionala nivån, som får det högsta medelvärdet är 
arbetsmöjligheter (8.0). Därefter följer sociala faktorer (vänner, familj och släktingar) och 
karriärmöjligheter.

På kommunnivån får vård och omsorg, naturskönt område och kommunikationer höga värden. 
Därefter följer friluftsaktiviteter och vattennära läge. Det kan noteras att kommunalskatt får ett relativt 
lågt värde. 

Region Pris/m2 och år

Strömstad 959 kronor

Västra
Götalandsregionen

1 030 kronor

Sverige 1 036 kronor
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På bostadsområdesnivå hamnar lugnt område i topp följt av boendekostnader och bostadsområdes 
rykte.

Figur 15.  De viktiga faktorerna vid val av boende enligt rapporten Bostadens yttre värden, 
Länsstyrelsen i Skåne län, 2008.

Platsegenskaper Medelvärde

Region
1 Arbetsmöjligheter 8
2 Vänner 6,8
3 Familj och 

släktingar
6,7

4 Karriärmöjligheter 6,5
5 "Sydsvenskt klimat" 5,3
6 "Norrländskt 

klimat"
3,6

Kommun
1 Vård och omsorg 7,9
2 Naturskönt område 7,8
3 Kommunikationer 7,7
4 Friluftsaktiviteter 7,2
5 Vattennära 7,1
6 Utbildningsmöjligh

eter
6

7 Shoppingmöjlighete
r

5,9

8 Kommunalskatt 5,7
8 Sport/idrott/föreni

ngar
5,7

8 Kulturutbud 5,7
8 Nöjesutbud 5,7

12 Folkfester 4,6
Bostadsområde

1 Lugnt område 8,1
2 Boendekostnader 7,4
3 Rykte 7,2
4 Barnvänlighet 6,3
5 Centralt läge 6,2
6 Lantligt läge 6,1
7 Havs- och sjöutsikt 4,9
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3.3 SÄRSKILDA BEHOV AV BOSTÄDER

Socialförvaltningen och omsorgen: Bostäder för ensamkommande barn, 
nyanlända, funktionshindrade och äldre

Det är framförallt två lagar som styr kommunens ansvar gällande frågor som rör bostadsförsörjningen, 
Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) och Socialtjänstlagen (2001:453). 
Socialtjänsten har enligt lagstiftningen ansvar för att tillgodose bostadstillgång för två grupper. Det 
handlar om äldre som inte längre kan bo kvar i sin bostad samt personer med vissa 
funktionsnedsättningar som inte kan bo i egen bostad på öppna marknaden på grund av omfattande 
stödbehov. Det finns dessutom ett särskilt ansvar för anskaffande av bostäder till vissa nyanlända. 

Kommunen särskilda ansvar för bostadsförsörjning utgår från följande lagstiftning:

 LSS-Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 Socialtjänstlagen (2001:453) som reglerar kommunens yttersta ansvar i nödsituationer samt 

ansvar för att ge stöd åt personer i behov av särskilda boendeformer för äldre och 
funktionsnedsatta. Socialtjänstens uppgift är också att medverka i samhällsplaneringen och 
medverka till att målgrupper med särskilda behov inkluderas i kommunens 
bostadsplanering. 

 Lag (2016:38) – Bosättningslagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning 
reglerar. kommunens skyldighet att ordna boende till vissa nyanlända som anvisas till 
kommunen av Migrationsverket.

Socialförvaltningens medverkan vid bostads- och samhällsplaneringen  

Bostadsförsörjningen i kommunen är inte en ansvarsfråga för Socialförvaltningen eller socialtjänsten 
då resurser och kompetens inom detta område saknas. Det kommunala ansvaret regleras i bolagens 
ägardirekt och i lagstiftning, bland annat i Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383). 

Vid planeringen av bostäder är det socialtjänstens ansvar att medverka för att lyfta fram de behov av 
bostäder som kommunen har för människor i behov av olika former av stöd för att kunna uppnå goda 
eller skäliga livsvillkor - det goda livet, genom livet för alla. 

Socialtjänsten medverkar i samhällsplanering där behov av boenden för olika målgrupper behöver 
tydliggöras. Det handlar om bostäder i form av särskilda boenden och boendeformer för äldre och 
funktionsnedsatta, bostäder för personer med omfattande behov av stöd och service utifrån LSS-
lagstiftningen och andra särskilda boendeformer. Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen det 
yttersta ansvaret och skyldigheten att:

• Vid behov erbjuda "tak över huvudet" för alla som vistas i kommunen. 
• Återinträde på bostadsmarknaden för individer och familjer som är ekonomiskt svaga, lämnat 

missbruk och/eller kriminalitet, blivit utsatta för våld i nära relation samt brottsoffer. 
• Ansvar att ordna boende till nyanlända som anvisas till kommunen av Migrationsverket utifrån 

den s.k. bosättningslagen. 

De olika kommunala instanserna måste gemensam ansvara för att lösa boendefrågan för olika 
målgrupper och det krävs samverkan, samordning, ledning och styrning. Bostadsbolaget har 
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resurserna avseende bostäder, socialtjänsten ansvarar för biståndsbedömda insatser medan 
kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen till alla som bor i kommunen. 

Nyanlända

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, den s.k bosättningslagen, 
trädde i kraft 2016-03-01 och ålägger kommunerna att ordna boende åt vissa flyktingar. 
Migrationsverket anvisar de personer som kommunen har en skyldighet att ordna boende för. Dit 
räknas nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller andra skyddsbehövande 
enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer om de har 
beviljats uppehållstillstånd och ingår i samma hushåll samt direktinresta kvotflyktingar. 
Ensamkommande barn och anhöriga som kommer till Sverige genom anknytning omfattas inte av 
lagen. Migrationsverkets fördelningsnyckel baseras på arbetsmarknadsförutsättningar, 
befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt 
omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

2019 års anvisningstal för Strömstads var 11, det totala mottagandet bedöms bli det dubbla. Under 
2018 var Strömstads anvisningstal 25 nyanlända, det totala mottagandet blev 50 nyanlända. Under 
2017 var anvisningstalet 50 och totala mottagande 113 nyanlända. Prognoser för år 2020 beror på hur 
framtidens regeringspolitik inom området utformas samt situationen i omvärlden där EU:s 
överenskommelse med Turkiet bedöms ha störst betydelse för utfallet men även andra oförutsägbara 
globala förutsättningar kan påverka. Inför 2020 bedöms det utifrån pågående mottagandeutredning 
som att kommunerna kommer att få ett ökat ansvar för asylsökande i sin helhet i framtiden. Sedan 
2015/2016 har det bott i snitt cirka 100 asylsökande i kommunen, inkl. barn och ensamkommande 
barn. 

Hushållssammansättning på anvisade personer varierar. Drygt 50 % är singelhushåll medan en mindre 
del är hushåll med 5 eller fler personer. Kommunen har två månader på sig att fullfölja sitt ansvar att 
ordna boende till anvisade personer.

Under åren 2015-2016 löste kommunen den mycket komplexa situationen med att ordna bostäder till 
anvisade personer genom en överenskommelse som upprättades mellan Strömstadsbyggen och 
Socialförvaltningen. Under år 2018 fördelades 6-8 bostäder baserat på 25 anvisningar från 
Migrationsverket. Under åren 2019 och 2020 kommer behoven att minska betydligt pga färre anvisade 
nyanlända till kommunen. Enligt överenskommelsen får nyanlända ett andrahandskontrakt som 
övergår i förstahandskontrakt efter ett år. Dock innefattas merparten av nyanlända, inklusive 
ensamkommande barn och unga inte av bosättningslagen, men de har behov av bostäder på samma 
villkor som alla andra bostadssökande. 

Ensamkommande barn

Under åren 2017-2019 tog Strömstad emot 1- 3 ensamkommande barn/år, en stor sänkning från de 
86 som togs emot under 2016. Strömstads kommun har sedan år 2015 haft tillfälligt ansvar för över 
160 ensamkommande barn och har. Per den 1 mars 2019 har kommunen ansvar för 14 
ensamkommande barn, samtliga med uppehållstillstånd, vilka har behov av att ta sig in på 
bostadsmarknaden. Därutöver finns det 21 tillståndssökande unga vuxna som på grund av 
Migrationsverkets långa handläggningstider fått en ny möjlighet att som unga vuxna ansöka om 
uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Två personer har fått tillfälliga uppehållstillstånd medan 19 
fortfarande väntar på beslut. Boendesituationen för målgruppen är ytterst osäker, liksom hela deras 
livssituation i övrigt. Målgrupperna ingår inte i bosättningslagen. Kommunens skyldighet är att arbeta 
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långsiktigt med de ensamkommande barnens/unga vuxnas integration och etablering, vilket också 
inkluderar boendesituationen.

Äldre

Under år 2018 har det inom vård och omsorg gjorts en inventering av befintliga boenden samt en 
prognos för behoven fram till år 2030. Utifrån det arbetet ses följande behov:

• År 2030 kommer kommunen ha ett behov av ca 150 platser i särskilt boende (exklusive kort- 
tidsplatser).

• Per år 2018 fanns 133 platser i särskilt boende. Den planerade nedläggningen av Jägaren 
kommer medföra att 27 platser försvinner vilket innebär att ett nytt särskilt boende behöver 
ha minst 44 platser för att täcka behoven 2030.

• Enligt prognosen kommer behoven vara oförändrade fram till år 2022-2023. Därefter sker en 
linjär ökning fram till år 2030.

• Ett nytt särskilt boende kommer behöva ha en viss andel platser som är omställningsbara. Det 
vill säga att det baserat på behov, utan stora kostnader eller långa väntetider, ska gå att ställa 
om enstaka platser eller avdelningar mellan demens, somatik och korttid.

Vad gäller korttidsplatser kan det uppstå tillfälliga behov av mer än dagens korttidsplatser. Den nya 
betalansvarslagen som trädde i kraft 1 januari 2019 ställer hårdare krav på att kommunen snabbt ska 
kunna få hem sina invånare från sjukhus. Det är således viktigt att ha platser på våra särskilda boenden 
som vid tillfälliga behov kan användas som korttidsplatser. 

I dagsläget saknas verksamhet för multisjuka personer samt verksamhet för yngre med demens. Detta 
är två grupper som sannolikt kommer öka och som på sikt kan komma att behöva boenden som är 
avskilda från ordinarie särskilda boenden. 

Vidare har socialförvaltningen ett nära samarbete med Tanums kommun, bland annat genom köp och 
försäljning av korttidsplatser. 

Individer med funktionshinder

Under hösten 2018 genomförs ett arbete med att göra motsvande prognos för behoven av 
boendeplatser för personer med funktionshinder. Inom funktionshinderområdet är det betydligt 
svårare att göra långsiktiga prognoser än inom äldreomsorgen. För Strömstads del handlar det om ett 
fåtal individer där små förändringar i in- och utflyttning, grad av kvarboende i föräldrahemmet och 
individuell utveckling får stor påverkan. Det är först i samband med att individen börjar i gymnasiet 
eller motsvarande som man med viss grad av säkerhet kan få en uppfattning om det framtida behovet 
av boende. Således begränsas möjligheten att göra prognoser med tillräckligt hög tillförlitlighet till 
femårsperioder. 

I den prognos förvaltningen gjort finns behov på kort sikt, främst avseende platser i gruppbostäder 
där det år 2020 kommer att behövas ca 6 platser. Socialförvaltningen utreder möjligheten att täcka 
behoven genom omställning av befintliga lokaler. Det förs även samtal med Tanums kommun om att 
i framtiden ta fram gemensamma lösningar för att täcka särskilda behov som kommunerna inte kan 
erbjuda i sina ordinarie bestånd. 
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Hemlöshet

Socialstyrelsen genomför varje år en kartläggning av hemlöshet, med hjälp av kommunernas 
socialtjänster och frivilligorganisationer som arbetar med hemlösa3. 

I Västra Götalands län var det under Socialstyrelsens aktuella mätvecka 6 650 hemlösa totalt i länet. 
Flest hemlösa personer befann sig i långsiktiga boendelösningar (3 371) följt av akut hemlöshet (1 185), 
eget ordnat kortsiktigt boende (1 131) och institutionsvistelse och stödboende (852).Kartläggningen 
visar resultatet att hemlöshetens mönster och utbredning inte alltid är lätt att definiera. 

Hemlösheten är i många fall är som mest utbredd i de största städerna och tätorterna men kan också  
vara påtaglig i mindre kommuner. Till exempel så är antalet hemlösa i både Göteborg och Ale 68 per 
10 000 invånare. I Trollhättan är motsvarande siffra 51, i Lysekil 40 samt i Skövde 8 (källa: Öppna 
jämförelser 2018 – hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden).

Det är viktigt att beakta att det finns fyra skilda situationer som omfattas av definitionen hemlöshet; 
akut hemlöshet (avser personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller 
motsvarande), institutionsvistelse och stödboende, långsiktiga boendelösningar samt eget ordnat 
kortsiktigt boende. Våren 2019 fanns det i Strömstad 8 akut hemlösa personer som hänvisades till 
akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Antalet var detsamma som 
under 2009 års mätning. Dessutom fanns det vid denna tidpunkt tolvindivider som ordnat eget 
kortsiktigt boende (innebär ett tillfälligt, kortare än tre månader, kontraktslöst boende hos kompisar, 
bekanta, familj/släktingar eller annat tillfälligt boende). Verksamheten har haft kontakt med berörda 
personer. Vid mättillfället återfinns också ett par individer inom kategorin institutionsvistelse och 
stödboende. 

Strömstad har ingen uppsökande verksamhet för akut hemlösa, däremot bedriver man uppsökande 
verksamhet för de som riskerar förlora sitt boende. Vid risk för vräkning skickar fastighetsägarna 
information till kommunen som i sin tur tar kontakt med berörda och erbjuder stöd. För denna process 
finns fastlagda arbetssätt. Antalet vräkningar har varit lågt i Strömstad under de senaste åren. 

När hemlöshet kommer till kommunens kännedom finns det arbetssätt och rutiner för hanteringen av 
ärendet, men det saknas en övergripande plan mot hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden. Det är inte alltid som kommunen har eller får kännedom om individers hemlöshet. 

Det finns ett upparbetat samarbete med kommunens bostadsföretag för boendelösningar för 
hemlösa. Det handlar om att skapa långsiktiga boendelösningar genom andrahandskontrakt som är 
förenade med särskilda villkor, så kallade sociala kontrakt där det sker samverkan med det kommunala 
bostadsbolaget. Det är Socialnämnden som beslutar om sociala kontrakt4, där beslut tas utifrån ett 
antal riktlinjer. 

3 Socialstyrelsens definition av hemlöshet ingår akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, kortsiktiga boenden hos familj, släkt
eller andra privatpersoner samt den sekundära bostadsmarknaden. Den sekundära bostadsmarknaden innebär att kommunen står för bostaden och hyr ut i 
andra hand.

4 Med sociala kontrakt menas de lägenheter som kommunen hyr ut med tillsyn och särskilda villkor eller regler i andra hand till personer som inte blivit 
godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Personen som bor i  lägenheten inte har fullt besittningsskydd, boendet är förenat med särskilda villkor. 
Härbärgen och jourlägenheter som är avsedda för tillfällig övernattning räknas inte hit.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20961/2018-6-2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20961/2018-6-2.pdf
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När det bedöms finnas biståndsbehov enligt socialtjänstlagen eller andra särskilda skäl blir lösningen 
att socialförvaltningen hyr en bostad och sedan hyr ut i andra hand till den bostadslöse. 

Handläggare vid Socialförvaltningen som jobbar inom Individ och familjeomsorgen (IFO) och som 
handlägger sociala hyreskontrakt uppger att det finns ett större behov av lägenheter än vad nuvarande 
utbud kan erbjuda, för ovannämnda målgrupp. Förvaltningen pekar också på att det i kommunen finns 
grupper av individer med lägre inkomster (ensamstående föräldrar, unga med säsongsanställning) 
vilket ger att det behövs nya lägenheter som är billigare än vad marknaden i nuläget kan erbjuda. 

Även Socialstyrelsen pekar på att fler individer/hushåll är i en utsatt situation med tillfälliga 
bostadslösningar på en dold marknad där ingen möjlighet finns till att få och behålla en bostad. Stora 
grupper, som inte godkänns som hyresgäster av varken privata hyresvärdar eller av allmännyttan på 
grund av osäker eller för låg inkomst, söker sig till socialtjänsten när de står utan bostad (källa: Bostad 
sökes. Att stödja kommuner och andra aktörer i arbetet med att underlätta inträde på 
bostadsmarknaden, Länsstyrelserna, 2016).

Barn- och utbildningsförvaltningen: inflyttning och invånarnas behov av 
förskola och skola

Antalet barn och elever i förskolor och skolor har ett tydligt samband med befolknings- och 
bostadsutvecklingen i en kommun. Andelen inflyttade barnfamiljer i kommunen samt födelsetal 
påverkar behovet av förskolor och skolor, både på kort och på lång sikt. Utifrån detta är lokalisering av 
bostäder och tomter lämpliga och attraktiva för barnfamiljer i förhållande till befintliga och planerade 
förskolor och skolor en viktig del i bostadsplaneringen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med AB Strömstadslokaler genomfört en 
lokalutredning för att kartlägga lokalbehovet av förskolor och skolor. Utredningen tog sin 
utgångspunkt i befintlig befolkningsstatistik och olika befolkningsprognoser för att få ett underlag 
gällande framtida elevunderlag. Utredningen visar att antalet barn och ungdomar kommer att öka 
under den närmsta 10-årsperioden som härigenom sätter krav på utökade lokaler.  

Elevprognosen kopplades sedan till kommunens bostadsplanering och befintliga bostadsområden. En 
analys av uppgifter från fastighetsregistret och folkbokföringsadressen via kommunens GIS-system, 
visar att barnfamiljerna är i majoritet i de senaste årens nybyggda villaområden, i områden med 
nyproducerade lägenheter är däremot andelen över 65 år hög. I villaområdena Ånneröd, Stare och 
Tången är andelen barn i åldrarna 0-14 cirka 35 % och andelen personer över 65 år cirka 5 %. I de gamla 
villaområdena i centrala Strömstad såsom Röd och Odelsberg sker idag en generationsväxling som 
bidrar till att dessa områden får en allt större andel barnfamiljer. 

Utifrån detta är det rimligt att anta att planerade områden med villatomter även i framtiden kommer 
att ha en övervägande andel barnfamiljer. Härigenom påverkar bostadsplaneringen i väsentlig grad 
placeringen av framtiden förskolor och skolor. 

Förskolor

Utifrån de senaste årens inflyttning och höga födelsestal har behovet av förskoleplatser ökat. Mot 
bakgrund av detta har kommunen sedan år 2010 byggt sex nya förskolor. Fyra av dessa förskolor ligger 
i centrum och två utanför. Nu pågår byggnation av två nya förskolor, en förskola i Skee omfattande sex 
avdelningar och en förskola på Ånneröd också omfattande sex avdelningar. Placeringen av förskolor är 
gjord utifrån genomfört och planerat bostadsbyggande. Detta är tydligast gällande Ånneröds förskola 
i Bojarområden, där bostadsbyggandet är expansivt.
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Det är av stor vikt att planeringen och planläggningen av bostadsbyggandet alltid innefattar en analys 
av förskolebehovet. Den största utmaningen i den genomförda planeringen hittills gällande byggnation 
av förskolor har varit att hitta mark till byggnation. Denna utmaning kvarstår. 

Skolor

Utredningen som Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört visade att Bojarskolan och Skee 
skola hade möjligheter att utvecklas till tvåparallelliga skolor (två klasser i varje årskurs). Dessutom 
ligger dessa två skolor i de områden som kommer att ha störst bostadsbyggande både på kort och på 
lång sikt. Störst tillväxtkapacitet utifrån framtida bostadsbyggande har Skee skola. 

Ett led i omställningen till att göra dessa två skolor tvåparallelliga skolor är de fyra nya klassrummen i 
Skee som togs i bruk hösten 2018 och den planerade tillbyggnaden av Bojarskolan som påbörjas våren 
2019.  Utöver detta behöver lokalbehovet gällande gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högstadiet 
ses över. Långsiktigt behöver kommunen utifrån bostadsbyggande också planera för en ny framtida 
grundskola. 

Barnperspektivet

Det är viktigt att kommunen har med sig barnperspektivet i boendeplaner. I ett socialt hållbart 
samhälle är det viktigt med blandade upplåtelseformer och bebyggelsetyper, så att barn med olika 
social bakgrund ges förutsättningar att träffas. Barnens rätt till en trygg och fri utemiljö är en viktig del 
i samhällsbyggandet.
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DEL 4: SUMMERING AV BOSTADSBEHOV

Under år 2017 och 2018 har kommunen arbetat för att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att skapa 
förutsättningar för fler bostäder. Bostadsförsörjningsplanen från 2016 har ett långsiktigt perspektiv 
där antalet färdigställda bostäder till år 2018 ska summera till 110 enheter. Med 87 slutbesked under 
år 2018 och 41 slutbesked under år 2017 blir utfallet för målet väl uppfyllt med 128 enheter totalt 
under denna tvåårsperiod.

Utöver ovanstående har Strömstadsbyggen erhållit förhandsbesked för två nya exploateringar för 
bostäder. Bolaget har förvärvat mark av kommunen på Norrkärr (mitt emot Seläter camping) där de 
enligt uppgift avser att bygga cirka 100 lägenheter, samt att kommunen har beslutat att upplåta mark 
med tomträtt till bolaget på Sydkoster, Filjestad, för uppförandet av 6 parhus. 

Kommunfullmäktige antog även under år 2018 detaljplanen för bostäder på Myren vilken innehåller 
cirka 250 boendeenheter i flerbostadshus, vilken vann laga kraft år 2019.

Det finns dock som beskrivet i tidigare avsnitt i dessa riktlinjer, ett underskott av bostäder i Strömstad 
vilket fortfarande föreligger och bedöms finnas kvar till 2025. Därför är det viktigt att kommunen 
fortsätter ta fram detaljplaner som möjliggör byggnation som motsvarar dels den nuvarande 
befolkningens bostadsbehov såväl som för nya inflyttande gruppers behov. 

4.1 ANTAGANDEN BAKOM BERÄKNINGAR 

Nedanstående antaganden utgör grunden för prognostisering av kommunens bostadsbehov (antal 
boendeenheter) åren fram till 2030. 

 Befolkningsprognos: 15 000 invånare år 2030
I riktlinjerna för bostadsförsörjningen är utgångspunkten för att beräkna bostadsbehovet fram till 
år 2030 totalt 15 000 invånare, enligt den senaste befolkningsprognosen från Västra 
Götalandsregionen, basår 2017. Målet om 16 000 invånare förskjuts därmed fram ytterligare några 
år i bostadsberäkningarna. 

 Hushållsstorlek i snitt: 2,2 personer
Historisk data visar att hushållens storlek har minskat över tid i Sverige. Trenden nationellt går mot 
mindre hushåll. Hushållens storlek i Strömstad har dock legat konstant under de senast åren. 
Beräkningarna nedan utgår ifrån att snitthushållet i Strömstad ligger på 2,2 personer/hushåll under 
de kommande åren (se mer om hushållens storlek i tabell 9). Detta är ett antagande som ger en 
grov skattning av bostadsbehovet. Om singelhushållen blir fler och hushållsstorleken i snitt blir färre 
ökar behovet av bostäder ytterligare. Det finns flera olika metoder för att beräkna antal framtida 
hushåll (s.k. hushållsbildningsmodeller), flera av modellerna är tekniskt avancerade. 

 Ett hushåll – en bostad
Rent teoretiskt finns det flera faktorer som skulle kunna tas med i en beräkning kring framtida 
bostadsbehov för invånarna som exempelvis pris på bostäder, ökade/minskade inkomster, utbud 
av lokal service eller utbyggnadsgrad av kollektivtrafiken. Kommande beräkningar utgår enbart från 
det uppskattade, kvantitativa byggbehovet där antal nya hushåll är lika med behovet av nya 
bostäder. 
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4.2 SUMMERING: BEHOV ANTAL BOSTADSENHETER 

Enligt befolkningsprognosen behövs minst 700 bostäder byggas fram till år 2030 för att motsvara 
behovet för den prognostiserade befolkningsökningen.

Tabell 12. Beräknat bostadsbehov í Strömstads kommun, åren 2019 till 2030 (utifrån Västra 
Götalandsregionens befolkningsprognos 2018).

År

Befolkning 
vid årets 
slut

Prognos      
befolknings-
ökning                                                

Beräknat  
bostadsbehov
(befolkning/ 
hushållsstorlek 2,2)

Nya behov av 
bostäder/platser 
för särskilt 
boende

2019 13 544 167 76  

2020 13 692 148 67  

2021 13 831 139 63  

2022 13 982 151 69  

2023 14 130 148 67 6

2024 14 247 117 53 6

2025 14 376 129 59 6

2026 14 492 116 53 6

2027 14 605 113 51 6

2028 14 736 131 60 6

2029 14 837 101 46 7

2030 14 928 91 41 7
Summa:  1 551 705 44

Bostadsreserv

För att täcka bostadsbehovet för Strömstads kommuns ökande befolkning behövs det byggas drygt 
700 bostäder under perioden 2019-2030. Detta är det antal bostäder som krävs enbart för att hantera 
den prognostiserade befolkningsökningen. Under flera år har dock byggandet varit lägre än det 
demografiska behovet och man kan därför räkna med att det finns ett uppdämt bostadsbehov som 
inte är inräknat i dessa siffror. Det är svårt att bedöma hur stort det uppdämda behovet är, men det 
är något som bör beaktas vid planerandet av det kommande behovet av bostäder. 

För att få en fungerande bostadsmarknad räcker det inte med att varje hushåll kan få en bostad. Det 
bör även finnas en bostadsreserv för att bostadsmarknaden ska fungera och flyttkedjor möjliggörs. 

Med anledning av ovanstående samt tillkommande andelen delårsboenden ska beräkningarna för 
bostadsbehovet för perioden läsas som ett minimiantal.

Delårsboenden

Historiskt har en stor del av de nyproducerade bostäderna avsedda för åretrunt boende förvärvats av 
norska medborgare som använder bostäderna som delårsboende. Om denna trend fortsätter kommer 
med stor sannolikhet ytterligare bostäder behövas för att möta behovet av bostäder för helårsboende 
inflyttande Strömstadsbor. 
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4.3 SUMMERING: VAD OCH FÖR VEM SKA BOSTÄDER BYGGAS?

En sammanfattning

Kapitel 2 och 3 beskriver kommunens befolkningsutveckling, befolkningsstruktur, inflyttning samt 
bostadsmarknad, efterfrågan och utbud. Utifrån befintlig information och statistik kan följande 
sammanfattning och bedömning göras av kommunens framtida bostadsbehov. 

De detaljplaner som under kommande år tas fram inom de prioriterade, utpekade bostadsområdena 
(se bilaga 2) behöver beakta nedanstående faktorer. Kommunen bör nyttja de verktyg som beskrivs i 
kapitel 4.5 för att i viss mån styra vad som byggs, hur bostäder tillgängliggörs samt vilka 
upplåtelseformer bostäderna får i respektive bostadsområde. Fördelningen av upplåtelseform för 
respektive område (parhus/radhus, friliggande villor, lägenheter, flerfamiljshus) får studeras närmare 
i respektive detaljplan med stöd av nedanstående antaganden och fakta. 

 Kommunen har under många år haft högre inflyttning än antal nytillkomna bostäder
Det bedöms råda underskott på bostäder för flera olika grupper av människor och för olika 
bostadsformer (källa: Länsstyrelsens, Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2018). 
Avstämning med lokala mäklare visar på en stor efterfrågan av alla typer av bostäder. Mäklare 
uppger att efterfrågan på bostäder i Strömstad är generellt stor, det finns en kö för kommunala 
tomter och det rådet bostadskö även för det kommunala bostadsbolagets fastighetsbestånd.

 Inflyttningen är störst av åldersgruppen 20-34 år
Ett stort antal bostäder bör beakta behov och efterfrågan på boenden som är anpassade till den  
målgruppen 20-30 år, då det under flera varit den i särklass största inflyttade gruppen. Kommunen 
kan inte med säkerhet säga vilka typer av bostäder som den här gruppen av människor efterfrågar, 
det skulle kräva att kommunen ställde frågorna direkt till den specifika målgruppen. Däremot kan 
annan befintlig statistik och information (erfarenheter från mäklare m.m.) visa på att även den här 
gruppen förmodas ha en efterfrågan på olika typer av bostäder (resonemanget fördjupas i 
punkterna nedan). 

 Behov av både små och större bostadsenheter 
Sju av tio hushåll i Strömstad består av en till två personer, två av tio omfattar fyra eller fler 
personer. Hushållsstrukturen har under de senaste åren gått mot fler mindre hushåll, efterfrågan 
på mindre lägenheter bör därför bestå även under de kommande åren. Framtida boenden behöver 
omfatta tillgång på både mindre samt större bostadsenheter. 

 Stor spridning i inkomstnivåer – behov av olika upplåtelse- och bostadsformer samt prisnivåer
Det finns skilda  förutsättningar för boendekostnader. Det finns en relativt stor grupp invånare i 
Strömstad som har lägre månadsinkomster, något som också behöver beaktas i planeringen av 
framtida upplåtelse- och bostadsformer. Befolkningens inkomstnivåer bör stå i proportion till hur 
stor andel av inkomsten som kan gå till bostad. Medelinkomsten för invånare i Strömstad, är något 
lägre än snittet i Västra Götaland såväl som för Sverige i stort. Det bör därför planeras för både 
lägenheter (bostadsrätter samt hyresrätter), parhus/kedjehus samt friliggande villor. 

Företagen efterfrågar allt fler medarbetare med en högskoleutbildning, något som idag inte finns i 
någon större utsträckning i Strömstad. Om kommunen och företagen ska attrahera en 
högskoleutbildad målgrupp att flytta till Strömstad behöver det finnas ett ökat utbud av bostäder i 
olika priser och upplåtelseformer, i attraktiva miljöer. 
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 Det finns en efterfrågan på fler hyresrätter samt (billiga) bostadsrätter
Många av mäklarnas äldre kunder som bor i villor uppger att det är svårt att hitta hyresrätter och 
att de tvingas köpa istället. Utifrån mäklarnas erfarenheter av marknaden så uppger man att man 
tror det finns ett stort behov av billigare bostadsrätter om det är möjligt att bygga rent ekonomiskt. 
Många äldre har svårt att förlika sig med att de måste låna till bostadsrätt trots att de säljer villan. 

Mäklare uppger att de gärna skulle se att det fanns fler steg in på bostadsmarknaden, tex att man 
kunde hyra attefallsstugor eller liknande som första boenden samt att det vore enklare för folk att 
bygga lägenheter i hus. 

Det finns ett behov av att nya hyresrätter tillkommer inom kommunen. Kommunen har ett 
kommunalt bostadsbolag, Strömstadsbyggen, som äger mark som kan bebyggas då det finns 
detaljplan för bostäder alternativt förhandsbesked. Kommunen bör ta ställning till huruvida 
byggnation ska påbörjas eller inte på dessa områden.

 Centralt boende har stor efterfrågan
SCBs befolkningsprognos från år 2015 prognosticerar befolkningsökningen fördelade per 
församlingsområde. Denna prognos visar att den största befolkningsökningen förväntas bli inom 
Strömstads församling. Det innebär att över hälften av kommunens nya invånare förväntas bosätta 
sig i centrala Strömstad. 

Den gällande översiktsplanen pekar ut att huvuddelen av det framtida bostadsbyggandet kommer 
att ske i centrala Strömstad samt Skee. En koncentration av kommande bostäder i 
sammanhängande områden skapar bättre förutsättningar för en god infrastruktur samt övriga 
samhällsfunktioner. Mäklarna har uppgett att centralt boende har störst efterfrågan, de anser att 
det finns en marknad för radhus/parhus, billigare tomter och radhus i bostadsrättsform i områden 
max en mil från Strömstad centrum. Men, efterfrågan i samma område kan se olika ut mellan 
lägenheter och villor.

Hos Strömstadsbyggen finns det en efterfrågan på alla typer av lägenheter. Följande områden och 
kvarter har störst efterfrågan: Rådhusberget, Fiskaren, Gamla Skepparen samt centrala Strömstad. 
De minst efterfrågade hyreslägenheterna finns på Kosteröarna, Rossö, Tjärnö, Skee samt Näsinge 
(källa: Strömstadsbyggen, oktober 2018).

En klar majoritet, drygt hälften av de 60 personer i den kommunala tomtkön, uppger att de i första 
hand önskar en tomt för byggnation i egen regi av friliggande villa i norra Strömstad och centrala 
Strömstad är det näst mest efterfrågade området. 

 Viktiga faktorer som ökar attraktionen för bostadsområden: kommunikationer, miljö, 
förskola/skola
Det finns faktorer som mäklarna uppger ökar attraktionen för bostadsområdena: cykelvägar, 
kommunalt VA och fiber, samt närhet till förskola och skola. Tillgång till kollektivtrafik och bussar i 
Strömstad skulle också behöva bli bättre om områden utanför stan ska bli mer attraktiva. 

Forskning visar att människors preferenser vad gäller val av bostad, plats och attraktivitet på 
kommunnivån är; vård och omsorg, naturskönt område och kommunikationer höga värden. 
Därefter följer friluftsaktiviteter och vattennära läge. På bostadsområdesnivå hamnar lugnt område 
i topp följt av boendekostnader och bostadsområdes rykte (källa: Hållbar planering för attraktivt 
boende, Länsstyrelsen i Skåne län). Detta bör beaktas när nya bostadsområden detaljplaneläggs. 
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 Behov av bostäder för särskilda grupper
Att prognosticera antal nyanlända och ensamkommande barn de kommande åren är svårt då det 
till stor del beror på beslut på EU- och nationell nivå. Antalen har dock minskat betydligt under år 
2018 jämfört med åren 2016 och 2017. De flesta nyanlända som bosätter sig i kommunen omfattas 
inte av bosättningslagen men skapar ändå ett behov av bostäder. 

Det finns behov av fler platser på särskilt boende fram till 2030. Enligt prognosen kommer behoven 
vara oförändrade fram till år 2022-2023. Därefter sker en linjär ökning fram till år 2030, då man 
beräknas ha ett behov av ca 150 platser (exklusive korttidsplatser). Det är viktigt att ha platser på 
våra särskilda boenden som vid tillfälliga behov kan användas som korttidsplatser. Grundbehovet 
är inte tillräckligt stort för att motivera fler permanenta korttidsplatser.

Under hösten 2018 genomfördes ett arbete med att ta fram prognos för behoven av boendeplatser 
för personer med funktionshinder. Hittills finns inget som tyder på att det kommer att finnas behov 
av fler lokaler än idag. Eventuella ökningar av behov kan tillgodoses genom en bättre planering av 
platser i gruppbostäder och utökade insatser i servicebostäder och ordinära boenden. 

Det finns ett ökat behov av fler lägenheter som Socialförvaltningen kan nyttja med förtur för sociala 
kontrakt (hemlösa) och serviceavtal (nyanlända). Behoven av lägenheter är större än nuvarande 
utbud. 

Lokalisering av bostäder och tomter lämpliga och attraktiva för barnfamiljer i förhållande till 
befintliga och planerade förskolor och skolor en viktig del i bostadsplaneringen. Antalet barn och 
ungdomar kommer att öka under den närmsta 10-årsperioden som härigenom sätter krav på 
utökade lokaler. En analys av uppgifter från fastighetsregistret och folkbokföringsadressen via 
kommunens GIS-system, visar att barnfamiljerna är i majoritet i de senaste årens nybyggda 
villaområden. Utifrån detta är det rimligt att anta att planerade områden med villatomter även i 
framtiden kommer att ha en övervägande andel barnfamiljer. Störst tillväxtkapacitet utifrån 
framtida bostadsbyggande har Skee skola. Det är av stor vikt att planeringen och planläggningen av 
bostadsbyggandet alltid innefattar en analys av förskolebehovet. Den största utmaningen i den 
genomförda planeringen hittills gällande byggnation av förskolor har varit att hitta mark till 
byggnation. Denna utmaning kvarstår. 

4.4 PLANBEREDSKAP FÖR FRAMTIDA BOSTÄDER

Riktlinjerna redovisar var den kommande byggnationen av nya bostäder planeras i kommunen, vilken 
typ av bostäder som avses uppföras samt ungefärligt antal. Syftet är att överblicka framtida planerade 
bostäder och säkerställa att kommunen tar fram detaljplaner i en takt som minst motsvarar 
bostadsbehovet enligt den prognostiserade befolkningsökningen. Riktlinjerna innehåller även en 
prioritering av framtida planerade bostadsprojekt på kommunal mark. Demografiska förändringar 
samt övrig efterfrågan på bostäder kan dock innebära att planberedskapen behöver förändras. 

Gällande detaljplaner- helt eller delvis obebyggda

Strömstad har år 2019 cirka 690 obebyggda bostäder i gällande (laga kraftvunna) detaljplaner som är 
helt eller delvis obebyggda, se bilaga 1. Det kan finnas många olika anledningar till att områdena inte 
är bebyggda och kommunen har inte möjlighet att styra utbyggnadstakten på privatägd mark, utan 
kan endast konstatera att det finns ett antal detaljplanelagda områden där det finns möjlighet att 
uppföra bostäder. 
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Då flertalet av detaljplanerna funnits en längre tid ser inte kommunen att det är troligt att mer än ett 
fåtal av detaljplaner kommer genomföras inom de närmsta åren.

Detaljplaner på gång- prognos möjlig byggstart av bostäder

Under år 2018 har planarbeten för bostäder framförallt pågått för Canning, Korsnäs och Lilla Åseröd. 
Detaljplanen för Myren antogs och vann laga kraft under början av år 2019. 

För att kommunen ska kunna erbjuda bostäder i takt med befolkningstillväxten behöver kommunen 
ha planlagd mark för att möjliggöra byggstart i takt med efterfrågan. 

I bilaga 2, Prognos möjlig byggstart av bostäder, redovisas bostadsplanering fram till år 2030 för 
pågående detaljplaner samt kommande prioriterade bostadsprojekt på kommunal mark som avses 
genomföras. För att kunna erbjuda bostäder i takt med befolkningstillväxten behöver projekten startas 
och detaljplanerna drivas så att bostäderna kan vara färdigställda i takt med befolkningsökningen och 
efterfrågan på bostäder i övrigt. 

Utöver de pågående detaljplanerna berörande kommunal mark avses följande framtida 
bostadsprojekt på kommunal mark prioriteras:

1. Rådhusberget: cirka 170 lägenheter enligt programsamråd år 2016
2. Vattentornsberget i centrala Strömstad: cirka 15 friliggande villor enligt FÖP Strömstad, Skee
3. Mällbyhöjden södra: cirka 1 000 boendeenheter enligt FÖP Strömstad, Skee

Pågående detaljplaner på privat och kommunal mark samt framtida bostadsprojekt på kommunal 
mark kan skapa förutsättningar för totalt cirka 1 773 bostäder. De bostadsprojekt som anges ovan 
överensstämmer med de föreslagna bostadsområden som redovisas i kommunens översiktsplan samt 
i FÖP Strömstad, Skee (den senare planeras att antas under år 2019). Om FÖP vid antagande inte 
överensstämmer med föreslagna bostadsområden i riktlinjerna, så får riktlinjerna omarbetas efter 
intentionerna i FÖP. 

Som noterades i avsnittet ovan, behöver kommunen i kommande detaljplaner beakta för vilka 
målgrupper kommunen planerar för, så det finns ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer. 
Dock behöver varje område studeras var för sig gällande platsens förutsättningar. Kommunen bör 
nyttja de verktyg som beskrivs i kapitel 4.5 för att i viss mån styra vad som byggs genom 
markanvisningar och vid försäljning av kommunal mark eller genom nyttjande av det kommunala 
bostadsbolaget. 
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Kartan nedan redovisar var i Strömstad tätort som pågående samt kommande prioriterade 
bostadsprojekten på kommunalägd mark är belägna.

Prognos inflyttningsklara bostäder

Utvecklingen på bostadsmarknaden för framtiden är svårbedömd. Bostadsbyggandet sker på 
marknadsmässiga grunder vilket medför att byggandet fluktuerar med konjunkturläget. Strömstad har 
under de senaste åtta åren (med undantag för år 2018) haft stort tryck på bostadsbyggande och 
inflyttningen har varit större än antal nya bostäder (se figur 8). Om, när och hur mycket marknaden 
går ner och om det blir en dipp eller utplaning är mycket svårt att förutsäga. Förutsättningarna i 
Strömstad är ännu stabila då det underliggande trycket på nya bostäder fortfarande är stort. I ett 
kortare perspektiv ser byggandet i Strömstad således ut att hålla i sig. 

Enligt befolkningsprognosen till och med år 2030 behöver minst 700 bostäder byggas och med en takt 
om cirka 50-100 bostäder per år för att endast tillgodose den prognostiserade befolkningsökningen. 
Antalet bostäder ska därför ses som ett minimumantal. 

Gällande detaljplaner (laga kraftvunna) innehåller cirka 690 bostäder, varav drygt 100 bostäder 
omfattar kommunalägd mark eller mark som ägs av det kommunala bostadsbolaget. Pågående samt 
kommande prioriterade detaljplaner innehåller cirka 1 770 bostäder, varav cirka 1 650 bostäder 
omfattar kommunalägd mark eller mark som ägs av det kommunala bostadsbolaget.

Vattentornsberget

Mällbyhöjden S

Mällbygård

Rådhusberget

Canning
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En stor del av bostäderna som är möjliga att uppföra i gällande detaljplaner avser projekt på privat 
mark, där kommunen inte kan påverka varken byggstart eller utbyggnadstakt. Det är därför svårt för 
kommunen att förutse när byggnation kommer att påbörjas i dessa exploateringar, till skillnad mot när 
kommunen äger marken, då tidpunkt för byggnation kan styras antingen genom att områdena byggs 
ut i egen regi eller genom villkor i marköverlåtelseavtalet vid försäljning av marken. Då flertalet av de 
gällande detaljplanerna funnits i flera år utan att bostäderna färdigställts är risken stor att dessa förblir 
obebyggda under en lång tid framöver. 

En prognos för tidpunkten för inflyttningsklara bostäder innehåller en stor osäkerhet då ett projekt av 
olika anledningar kan försenas bland annat på grund av att detaljplanerna överklagas eller att projekt 
av olika anledningar inte genomförs så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Osäkerhet i tid och volym 
för prognosen för inflyttningsklara bostäder ökar för varje år framåt i tiden.

Antalet bostäder avseende lägenheter i detaljplanerna innehållande flerbostadshus utgör också en 
osäkerhet i prognosen då lägenhetsantal ofta fastställs senare i projektets genomförande och är 
beroende av hur fördelningen blir mellan andelen små och stora lägenheter. 

För att möta bostadsbehovet för den prognostiserade befolkningsökningen behöver det byggas minst 
mellan 50-100 bostäder per år fram till år 2030. En bedömning av inflyttningsklara bostäder i gällande 
detaljplaner samt pågående och framtida prioriterade detaljplaner tyder på att kommunen kommer 
ha ett underskott av bostäder fram till år 2025, men att kommunen därefter har möjlighet att möta 
bostadsbehovet med de bostäder som planeras i pågående samt kommande prioriterade detaljplaner. 

Observera att det i statistiken avseende bostadsbehovet endast är inkluderat den prognostiserade 
befolkningsökningen, vilket gör att behovet av antalet bostäder är ett minimiantal.

4.5 HUR KAN KOMMUNEN STYRA BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
- KOMMUNENS REDSKAP

Det är viktigt att framhålla att det är en rad olika aktörer som förverkligar bostadsbyggandet och 
kommunens möjlighet att styra utvecklingen på bostadsmarknaden är till viss del begränsad.

I dagens bostadspolitik är marknadsstyrning principen för bostadsbyggnationen och byggherrens risk- 
och lönsamhetsbedömning avgör ytterst om byggnation kommer igång och hur mycket som byggs. 
Marknadens aktörer strävar ofta efter höga priser och en stark efterfrågan, vilket kan leda till att 
byggföretag ser det nödvändigt att hålla igen takten. Kommunens roll är främst att skapa 
förutsättningar för bostadsbyggandet och inte att bygga. Den största delen av bostadsproduktionen 
tillkommer genom privata investeringar. 
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Kommunen har ett antal redskap som kommunen själv förvaltar och som har koppling till 
bostadspolitiska mål och riktlinjer:

 Planmonopol
Kommunen ansvarar för att planlägga mark- och vattenanvändning inom sina geografiska gränser 
och kan på så sätt bestämma vad och var byggnation ska möjliggöras. Översiktsplan med dess 
fördjupningar är vägledande för framtida användning och utveckling av mark- och vattenområden 
i kommunen. En god planberedskap och framsynthet skapas i form av kommunens översiktsplan 
och detaljplaner. Strömstads kommun har en uppdaterad översiktsplan (antagen juni 2018) och ett 
antal fördjupade översiktsplaner (uppdaterade och antagna juni 2018). 

 Strategisk markpolitik 
Att kommunen äger mark är ett viktigt verktyg för att kunna bedriva en aktiv bostadspolitik. 
Kommunen har en stor markreserv för bostadsbyggnation, där flertal områden för framtida 
bostäder finns utpekade i översiktsplanen och med dess fördjupningar. Kommunens markpolitik är 
en viktig faktor för bostadsbyggandet. Markanvisningar påverkar förutsättningar för konkurrens 
och etableringsmöjligheter samt därmed i förlängningen utbudet av bostäder för 
kommuninvånarna. Kommunen ska eftersträva att vara transparent i marktilldelningen samt verka 
för att öka antalet byggherrar för att öka variationen i bostadsproduktionen i kommunen. Genom 
markanvisningsavtal och vid kommande försäljning av marken kan kommunen ställa villkor som styr 
inriktningen på bostadsbyggandet som exempelvis när det gäller upplåtelseformer eller storlek på 
bostäder osv.

 Kommunalt bostadsföretag och ägardirektiv
Ett kommunalt bostadsföretag kan bidra till att styra utbudet av bostäder och främja 
bostadsförsörjningen genom att till exempel tillgodose bostadsbehov för olika grupper. Kommunen 
har möjlighet att styra sitt bostadsbolag Strömstadsbyggen AB mer/mindre genom ägardirektiv. 
Ägardirektiven är kommunernas främsta verktyg för att säkerställa deras ansvar för 
bostadsförsörjning, med hjälp av det allmännyttiga bostadsbolaget. Detta får dock inte ske på ett 
sätt som missgynnar andra aktörer eller tvingar det allmännyttiga bolaget att åsidosätta 
affärsmässigheten.

 Bostadsförmedling
Enligt 7§ i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står det att ”om det 
behövs för att främja bostadsförsörjningen ska en kommun anordna bostadsförmedling. Om två 
eller flera kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, ska dessa kommuner anordna sådan 
bostadsförmedling”. Det finns inget enhetligt system för att söka bostad i Sverige. Det betyder att 
fastighetsägare och bostadsföretag har stor frihet att själva avgöra vilka villkor som ska gälla för att 
man ska få ett hyreskontrakt och hur lediga bostäder ska förmedlas. 

Även om det finns en kommunal bostadsförmedling kan uthyrningsvillkoren skilja sig åt mellan olika 
bostadsbolag. En kommunal bostadsförmedling är ett verktyg som kommunen kan använda sig av. 
Med kommunal bostadsförmedling menas en serviceinstans där bostäder från flera olika 
fastighetsägare förmedlas och där kommunen beslutar vilka förmedlingsprinciper som ska gälla. 
Antalet kommunala bostadsförmedlingar har ökat kraftigt sedan 2016. Kommunerna kan hjälpa 
bostadssökande också på andra sätt än genom bostadsförmedling. Totalt 175 kommuner listar 
hyresvärdar på sin webbplats, och ett trettiotal kommuner har en bostadsportal på sin webbplats 
(källa; www.boverket.se).

http://www.boverket.se/
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 Hyresgarantier
En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida. Syftet är att ge stöd till 
hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta 
har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsrätt. Exempelvis 
kan den sökande ha en projektanställning i stället för en tillsvidareanställning men ändå ha en 
löpande inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir en extra 
säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den som söker får ett eget hyreskontrakt på 
en bostad. Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier har möjlighet att få ett 
statligt bidrag på 5 000 kronor per garanti. Det statliga bidraget administreras av Boverket. Det 
förekommer även att kommuner ställer ut hyresgarantier utan statligt bidrag.
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DEL 5: RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BOSTADS-
FÖRSÖRJNING

Kommunens målsättning är att alla medborgare ska ha möjlighet att välja boende utifrån sina 
individuella behov och önskemål. För att uppnå kommunens mål och tillskapa en hållbar 
bostadsförsörjning krävs tydliga riktlinjer som anger vad som ska uppnås i arbetet med 
bostadsförsörjningsfrågor. 

Strömstads kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen  och bostadsbyggande under perioden 2019-
2030 behandlar nedanstående fem områden. 

RIKTLINJER FÖR BOSTADSBYGGANDE

1. Geografisk inriktning
 Koncentrerad bebyggelseutveckling

2. Hushålla med marken
 Bygga tätare och högre
 Ombyggnation och renovering

3. God planberedskap
 God framförhållning
 Planlägga större markområden av kommunalägd mark

4. Bostäder för alla människor
 Planera för mångfald av upplåtelseform, hustyp och storlekar
 Tillgodose ungas behov
 Planera för bostadsbehov för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn 

5. Utveckla och höja boendemiljön
 Goda bostadsmiljöer
 Utveckla gröna stråk
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5.1 GEOGRAFISK INRIKTNING

Koncentrerad bebyggelseutveckling

Ett grundläggande problem för bostadsförsörjningen är att tidigare byggnation av friliggande 
bostadshus till stor del skett i perifera områden av Strömstad, vilket fått till följd att kommunen haft 
en expansion i de delar av kommunen där husen främst nyttjas som fritidshus. Det är ytterst av vikt 
rent samhällsekonomiskt att bostadsbyggandet framöver anpassas och etableras inom områden för 
åretruntboende, där det finns långsiktig kapacitet inom skola, förskola, teknisk försörjning och 
infrastruktur. Bebyggelse ska ske så befintliga investeringar så långt som möjligt nyttjas. För att minska 
risken för stora svängningar i bostadsproduktionen ska kommunen i första hand prioritera projekt som 
med stor sannolikhet kan komma att genomföras.

Huvudinriktningen är därför att cirka 75 % av framtida planläggning av bostäder ska koncentreras till 
området i och runt Strömstad centrum och Skee. Enstaka förhandsbesked kan fortsatt tillåtas runt om 
i kommunens samtliga delar, men detaljplaneläggning för tillkommande bebyggelse bör ske mycket 
restriktivt.

Genom en koncentrerad bebyggelseutveckling till centralorterna Strömstad och Skee möjliggörs i 
större utsträckning ett underlag för kollektivtrafikförsörjningen som ses som ett led i att uppnå 
kommunens mål om fossiloberoende kommun år 2030. Det möjliggör även nyttjandet av befintlig 
infrastruktur samt bidrar till att skapa underlag för handel och service.

5.2 HUSHÅLLA MED MARKEN

Bygga tätare och högre
Utgångspunkten i kommunens planering är att hushålla med kommunens mark- och vattenresurser. I 
kommande bostadsprojekt i och runt centrala Strömstad och Skee ska kommunen i den mån det är 
möjligt tillåta högre och tätare byggnation utan att boendekvaliteter byggs bort. Kommunen ska även 
inom detta område i större utsträckning planera för kedjehus/parhus framför friliggande bostadshus 
för att hushålla med marken. Korta avstånd skapar möjlighet för interaktion mellan människor.

Ombyggnation och renovering
Ombyggnation och renovering av befintliga lokaler och bostäder kan skapa fler bostäder i det befintliga 
beståndet samt utgöra en del i arbetet mot att skapa en långsiktig hållbar bostadsförsörjning. En 
förutsättning är att detaljplanen medger ändrad användning alternativt att en planändring genomförs.
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5.3 GOD PLANBEREDSKAP

God framförhållning
Under perioden 2019-2030 behöver det byggas drygt 700 bostäder i Strömstads kommun för att möta 
invånarnas framtida bostadsbehov för helårsboende. Kommunens har till uppgift att genom 
detaljplaneläggning möjliggöra byggnation av bostäder. För att möjliggöra byggnation i takt med 
efterfrågan behövs en bättre planberedskap, laga kraftvunna detaljplaner, där möjligheten att bygga 
finns när efterfrågan uppstår. Då det i Strömstad är vanligt förekommande med överklagade 
detaljplaner, är det extra viktigt med mycket god framförhållning, då en besvärsprocess kan fördröja 
en laga kraftvunnen detaljplan med ytterligare några år.

Planlägga större markområden av kommunägd mark
Strömstads kommun äger stora delar av den markreserv som är lämplig för framtida byggnation av  
bostäder enligt FÖP centrum - Skee, vilket är det område som framtida byggnation geografiskt ska 
koncentreras till. Planläggning av kommunalägd mark ska därför ske i större utsträckning och 
ytterligare skäl till detta är att kommunen då har möjlighet att påverka både utbyggnadstakt och 
upplåtelseform. Respektive detaljplan bör omfatta större områden och i den mån det är möjligt vara 
mer generella, då planprocessen är resurskrävande och tidsödande. 

Kommunen har möjlighet att styra utformning och gestaltning via avtal med byggherren i de fall 
kommunen vill påverka detta i större utsträckning. Genom planläggning av större områden har 
kommunen möjlighet att bygga ut området i etapper i takt med efterfrågan.

5.4 BOSTÄDER FÖR ALLA MÄNNISKOR

Planera för mångfald av upplåtelseform, hustyp och storlekar
Kommunen ska stäva efter allsidigt bostadsbyggande med blandad upplåtelseform och hustyper för 
att möta efterfrågan för samtliga målgrupper och för att förhindra segregation samt nå en balans i det 
lokala bostadsutbudet. I dagsläget behöver det i Strömstad byggas alla typer av bostäder i alla 
storlekar. Småhus i och runt Strömstad centrum och Skee ska främst utgöra kedjehus/parhus, för att 
hushålla om marken. Friliggande bostadshus kan med fördel medges på landsbygden.

I Länsstyrelsen Västra Götalands bostadsmarkandsanalyser för år 2016 och 2018 , påtalas  vikten av att 
konkurrensen inom bostadssektorn måste förbättras för att sänka boendekostnaderna. För att möta 
de behov hos människor som står långt ifrån bostadsmarknaden idag, påtalar även Länsstyrelsen 
vikten av att tillkommande produktion av hyresrätter sker till rimliga hyresnivåer. 

Kommunen har genom sin markpolitik möjlighet att påverkan ovanstående. Kommunen ska 
eftersträva att vara transparent i marktilldelningen som ger möjlighet till ökad konkurrens vilket i 
förlängningen kan leda till en variation i bostadsutbudet till konsumenterna.

Markanvisning av kommunal mark sker i enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisningar.
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Tillgodose ungas behov
För att möjliggöra för unga människor att flytta hemifrån och bo kvar i kommunen behöver det byggas 
fler mindre lägenheter geografiskt orienterade och anpassade efter målgruppens behov.

Planera för bostadsbehov för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn
Förutom ökad nyproduktion kan fler lägenheter göras tillgängliga för nyanlända genom utvecklat 
samarbete mellan kommun, fastighetsägare och hyresvärdar. Nyanlända har ofta låg 
betalningsförmåga precis som unga, studenter och hemlösa. Nybyggnation ger ofta en högre 
boendekostnad än befintliga bostäder. Byggnation av koncepthus eller modulbyggnader kan dock 
generera en lägre boendekostnad.

5.5 UTVECKLA OCH HÖJA BOENDEMILJÖN

Goda bostadsmiljöer
Bostadsplanering ska ske utifrån människan och dess behov. Det är av stor vikt att skapa och utveckla 
befintliga utemiljöer så att de är tillgängliga, trygga och upplevelserika. Allmänna mötesplatser och 
offentliga rum ska utvecklas och vara integrerade med bostäderna. Interaktion kan skapas genom 
utveckling av både mötesplatser och grönområden. För att uppnå en god långsiktighet och ett hållbart 
bostadsbyggande är det av vikt med ett hälsosamt och miljövänligt byggande som är anpassat till 
användningen av hållbar infrastruktur och kollektiva färdsätt. Bostäder av god kvalitet i bullerfri miljö 
ska finnas tillgängliga för hushåll i alla livets skeden. Ur ett barnperspektiv bör bostäder planeras så 
god tillgänglighet och närhet finns till barnomsorg och grundskola.

Utveckla gröna stråk
Närheten till natur är viktig del i livsmiljön för människan. Större sammanhängande naturområden ska 
finnas i angränsning till tätorterna, medan grönområden inom tätorterna till största delen ska ha en 
parkkaraktär. Det är av vikt att de ytor som bevaras eller sätts av till grönområden utvecklas så de blir 
en tillgång för människan och staden.
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KÄLLFÖRTECKNING

Statistiska Centralbyrån, SCB, www.scb.se 

Statistikdatabasen 2018 
Källor för befolkningsstatistik, inflyttningsstatistik, inkomststatistik, 
fordonsstatistik, hushållsstatistik, åldersindelningar, arbetsmarknadsstatistik.  

WebSelekt/UC, juni 2018, www.uc.se
Källa för företagsstatistik, antal företag och branscher

HUI Research 2018, www.hui.se
Källa för handelsstatistik, omsättning inom detaljhandeln och sällanköpsvaror. 

Arbetsförmedlingen, www.arbetsformedlingen.se
Månadsstatistik för arbetslöshet.

Svenskt Näringsliv, www.foretagsklimat.se 
Källa för näringslivsstatistik. 

Västra Götalandsregionens statistikdatabas
Källa för befolkningsprognos 2019-2030

Boverket, www.boverket.se
Källa för information om framtagande av kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning

Svensk Mäklarstatistik 
www.maklarstatistik.se

Skriftliga källor, litteratur

Flytt och boendestudie
Jakten på möjligheter i en ny tid, Kairos Future 2015

Bostadsmarknadsanalyser
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2016
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Rapport 2018:40

Öppna jämförelser 2018 
Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, Socialstyrelsen

Övrigt

Visionen "Det goda livet", Västra Götalandsregionen,2
Strömstads kommuns vision 2030
Översiktsplan, Strömstads kommun 
Medborgarundersökningen, Strömstads kommun 2018

http://www.scb.se/
http://www.uc.se/
http://Arbetsf�rmedlingen,
http://www.foretagsklimat.se/
http://www.boverket.se/
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Enkät utskickad via mail till lokala mäklare 2016 samt 2018. 
Följande mäklare svarade på enkäten 2018: 
Steven Zettergren, Fastighetsbyrån
Sasha Andersson, Mäklarhuset
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FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING

Figur 1. De röda ringarna visar i vilka områden som översiktsplanen pekar ut för nya bostäder 
avseende perioden 2019-2030, Strömstads kommun

Figur 2. Illustration av samhällsbyggnadsprocessen

Figur 3.  Arbetspendling till/från Strömstad, inklusive över norska gränsen, 2014 

Figur 4. Folkmängd fördelat efter ålder i Strömstad och riket, 2017

Figur 5.  Utbildningsnivån i Strömstad, i jämförelse med riket 16-74 år, år 2017

Figur 6. Prognos på framtida försörjningsbördan i Strömstad samt Sverige, 2010-2030

Figur 7. Befolkningsutveckling i Strömstads kommun, antal invånare, 2007-2018

Figur 8. Förhållande  antal färdigställda boendeenheter/slutbesked och nya invånare under   
 2010-2018

Figur 9. Prognostiserad befolkningsutveckling i Strömstads kommun, 2019-2030 enligt SCBs   
  prognos från 2015 och Västra Götalandsregionen från 2017

Figur 10. In- och utflyttning samt flyttningsnetto till Strömstad åren 2007-2017

Figur 11. Inflyttning till Strömstad 2013-2017, fördelat på ålder

Figur 12. Utflyttning till Strömstad 2013-2017, fördelat på ålder

Figur 13. Flyttningsöverskott i Strömstad åren 2007-2017, antal personer samt procentandel av 
totalt antal inflyttade

Figur 14. Befintligt bostadsbestånd (6 635 bostäder), fördelat på bostadstyper, Strömstad 2017

Figur 15.  De viktiga faktorerna vid val av boende enligt rapporten Bostadens yttre värden, 
Länsstyrelsens i Skåne län, 2008
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Tabell 1. Medelinkomst (förvärvsinkomst,  i snitt för Sverige, Västra Götaland samt Strömstad, 
år 2016 (+ 16 år) i tusentals kronor

Tabell 2. Sammanräknad förvärvsinkomst, medelinkomst för invånare i olika åldrar, Strömstad,
2016

Tabell 3.  Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning (16+ år), år 2017

Tabell 4. Andel registerbaserade arbetskraft, november 2018. Siffrorna visar arbetslösheten för 
öppet arbetslösa samt för de som deltar i program med aktivitetsstöd i målgrupperna 
16-64 år, 18-24 år samt utrikesfödda.  

Tabell 5. Inflyttning till Strömstad 2013-2017, fördelat på inflyttning från kommuner inom länet, 
andra län samt utlandet

Tabell 6. Utflyttade från Strömstad 2013-2017, fördelat på utflyttning från kommuner inom 
länet, andra län samt utlandet

Tabell 7. Befintligt bostadsbestånd, andel % samt skillnader mellan Strömstad, Västra 
Götalandsregionen samt Sverige 2017

Tabell 8. Befintligt bostadsbestånd, antal samt andel bostäder efter hustyp och upplåtelseform, 
Strömstad 2017

Tabell 9. Antal personer per hushåll, boendeform, Strömstad 2017

Tabell 10. Strömstadsbyggen, det kommunala bostadsbolagets bostadsbestånd år 2018

Tabell 11. Medianhyra i hyreslägenhet, årshyra per kvm i Strömstad, Västra Götalandsregionen 
och Sverige, 2017

Tabell 12. Beräknat bostadsbehov í Strömstads kommun, åren 2019 till 2030



Bilaga 1.

GÄLLANDE DETALJPLANER

Nedan redovisas gällande (laga kraftvunna) detaljplaner för bostäder som är delvis eller helt 
obebyggda, där antalet kvarstående bostäder redovisas för respektive detaljplan.

Gällande detaljplaner för bostäder
Kommunen/ Strömstadsbyggen (STB) Status 2019 Kvarstående

Hjältsgård 6:1, Skee (vid ishallen), fril Obebyggd 31

Hjältsgård 6:139 mfl, lgh (STB) Delvis obebyggd 35

Magistern, lgh (STB) Obebyggd 36

Privata projekt  
Flåghult 1:51, fril Delvis obebyggd 6

Hålkedalen 1:7, fril Obebyggd 35

Hällestrand 1:62, lgh Obebyggd 37

Kile 1:22, 1 fril+ 4lgh Obebyggd 5

Kungbäck 1:144, fril Delvis obebyggd 10

Kv Skepparen- Hedelinska, lgh Obebyggd 25

Källviksdalen, fril Byggnation pågår 26

Lervik 1:1, fril Delvis obebyggd 25

Myren, lgh Obebyggd 250

Mällbydalen, Bygglov 27 fril. Etapp 3: 40 fril Delvis obebyggd 67

Nyckleby 1:33 (tjärnö) , 20 fril + 15lgh Obebyggd 35

Sadelmakaren, lgh Byggnation pågår 30

Spinnaren 1, lgh Bygglov lämnat 2016-obebyggd 19

Torsken 7, lgh Byggnation pågår 14

Totalt antal bostäder 686
*Endast detaljplaneområden med minst fem kvarstående obebyggda bostäder redovisas. 



Bilaga 2

PROGNOS MÖJLIG BYGGSTART AV BOSTÄDER

Nedan redovisas en prognos för möjlig byggstart av bostäder för pågående samt kommande 
prioriterade detaljplaner för bostäder. Ett antagande har gjorts om när detaljplanerna kan antas och 
därutöver har ett generellt påslag lagts till om två år för projektering och i ordningsställandet av 
infrastruktur. Antal bostäder som redovisas för respektive detaljplan är det totala antalet bostäder 
som detaljplanen beräknas medge, vilket inte är det samma som antalet bostäder som byggs inom 
perioden. Antaganden om hur många bostäder som byggs inom respektive period redovisas ej, utan 
uppföljning av det beräknade utfallet sker löpande årligen till kommunstyrelsen. 
Hur fördelningen kommer ske mellan de olika typerna av bostäderna studeras i respektive detaljplan.

*Kommande prioriterade kommunala bostadsprojekt som ännu inte finns politiskt beslut om att 
påbörja har markerats med rött i tabellen nedan.

Pågående och 
kommande planerade 
detaljplaner för 
bostäder

Prognos möjlig byggstart av bostäder (byggnation pågår 
dock under flera år)

 Status 2019 2020-2024 2025-2030

Kommunen/ 
Strömstadsbyggen (STB)    

Canning, lgh Detaljplan beräknas antas 
år 2020 350  

Korsnäs, Tjörnö, fril Detaljplan beräknas antas 
år 2019 10  

Mällbygård, 
lgh/fril/parhus

Detaljplan beräknas antas 
år 2020 100  

Mällbyhöjden södra, 
lgh/fril/parhus/radhus

Område i FÖP centrum-
Skee.   1 000*

Rådhusberget, lgh/parhus Planprogram hösten 
2016. 170  

Vattentornsberget i 
Strömstad,  fril

Område i FÖP centrum-
Skee 15*  

Privata projekt    

Lilla Åseröd, lgh/fril Detaljplan beräknas antas 
år 2019 100

 

Stensvik, fril
Upphävd, nytt 
planbesked hösten 2018 18  

Rossö 2:16, fril Detaljplan beräknas antas 
år 2020 10

Summa  773 1 000

Totalt antal planerade bostäder åren 2019-2030: 1 773
 



Bilaga 3.

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS 
BOSTADSFÖRSÖRJNING 2019-2030: PRIORITERADE UPPDRAG

Kommunen rår inte ensam över bostadsbyggandets omfattning, inriktning och lokalisering. Det måste 
finnas en aktiv vilja att bygga i kommunen bland byggintressenter och fastighetsägare. 
Bostadsbeståndet måste utvecklas så det finns en bostad åt alla. För att framgångsrikt kunna 
genomföra riktlinjerna förutsätts en god samverkan mellan berörda aktörer och intressenter på 
bostadsmarknaden.

Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning ska beslutas av kommunfullmäktige och omarbetas 
minst en gång per mandatperiod. Riktlinjerna ska följas upp en gång per år och rapporteras till 
kommunstyrelsen. 

För att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska kunna genomföras i praktiken behöver ett 
antal åtgärder och uppdrag tilldelas kommunens förvaltningar. Nedanstående lista följs upp och 
uppdateras en gång per år, med underlag för beslut och rapportering till kommunstyrelsen. 

Nedanstående uppdrag bygger på nyttjande av de verktyg som kommunen har för att styra 
bostadsförsörjningen i sin kommun (se avsnitt 4.5 i riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning 
2019-2030). 

START OCH UTVECKLING AV PRIORITERADE BOSTADSPROJEKT

För att kommunen ska kunna erbjuda bostäder i takt med befolkningstillväxten behöver kommunen 
ha planlagd mark för att möjliggöra byggstart i takt med efterfrågan. I riktlinjerna för 2019-2030 finns, 
av politiken, utpekade områden som ska prioriteras för bostäder under de kommande tio åren. För att 
tidplanen ska hållas krävs att projektens startas i tid och att detaljplanerna är laga kraftvunna så 
byggstart är möjlig enligt tidplanen. Kommunen har endast möjlighet att påverka byggstart på 
kommunala projekt.

Start för kommunala bostadsprojekt ska ske enligt följande politiskt beslutade prioritering:

1. Rådhusberget- cirka 285 lägenheter (enligt programsamråd år 2016)
2. Vattentornsberget i centrala Strömstad- cirka 15 friliggande villor enligt FÖP Strömstad, Skee
3. Mällbyhöjden södra, cirka 1 000 boendeenheter enligt FÖP Strömstad, Skee

Ansvar: 
Mark- och exploateringsavdelningen startar, driver och ansvarar för projektens genomförande, 
medan planavdelningen upprättar detaljplanerna, vilket sker löpande



BEHOV AV FLER HYRESLÄGENHETER MED RIMLIGA HYRESNIVÅER OCH FLER 
FÖRTURER –  DET KOMMUNALA BOSTADSBOLAGETS ROLL

Det finns ett behov av att ta fram fler lägenheter med förtur för sociala kontrakt samt serviceavtal  (se 
kapitel 3.3 i Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning 2019-2030). Det är framförallt det 
kommunala bostadsbolaget som enligt överenskommelser med Socialförvaltningen som erbjuder 
detta. Behovet av lägenheter är större än befintligt utbud. 

Bostadsbolaget behöver utöka sitt bestånd med fler små samt större hyreslägenheter med rimliga 
hyresnivåer för att möta efterfrågan. Detta får dock inte ske på ett sätt som missgynnar andra aktörer 
eller tvingar det allmännyttiga bolaget att åsidosätta affärsmässigheten.

Ansvar: 
Det sker kontinuerliga dialoger mellan Socialförvaltningen och Strömstadsbyggen i ovanstående 
frågeställning kring förturer, men om fler bostäder ska byggas, där kommunen vill påverka 
upplåtelseform och prisbild för hyresnivån krävs det politiska beslut om uppdrag till Strömstadsbyggen 
att bebygga ett specifikt område. Boverket pekar på detta som ett viktigt verktyg för kommunen att 
använda för att styra bostadsförsörjningen lokalt. 

BOSTADSPORTAL PÅ KOMMUNENS WEBBPLATS 

Boverket pekar på att kommunerna kan hjälpa bostadssökande genom att på sin webbplats lista 
befintliga hyresvärdar med hjälp av en bostadsportal. Detta underlättar för nya potentiella invånare 
att hitta en bostad. 

Ansvar: 
Kommunikationsavdelningen, utfört senast under 2020.



VID BEHOV, GENOMFÖRA FÖRSTUDIE OCH ANALYS AV EVENTUELLT 
INFÖRANDE AV BOSTADSFÖRMEDLING OCH HYRESGARANTIER

Bostadsförmedling

Enligt 7§ i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står det att  ”om det behövs 
för att främja bostadsförsörjningen ska en kommun anordna bostadsförmedling. Om två eller flera 
kommuner behöver gemensam bostadsförmedling, ska dessa kommuner anordna sådan 
bostadsförmedling”. En kommunal bostadsförmedling är ett verktyg som kommunen kan använda sig 
av. Med kommunal bostadsförmedling menas en serviceinstans där bostäder från flera olika 
fastighetsägare förmedlas och där kommunen beslutar vilka förmedlingsprinciper som ska gälla. 

Kommunal hyresgaranti

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida. Syftet är att ge stöd till 
hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta 
har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsrätt. Exempelvis 
kan den sökande ha en projektanställning i stället för en tillsvidareanställning men ändå ha en löpande 
inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för 
hyresvärden och kan därför bidra till att den som söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad. 
Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier har möjlighet att få ett statligt bidrag på 
5 000 kronor per garanti. Det statliga bidraget administreras av Boverket. Det förekommer även att 
kommuner ställer ut hyresgarantier utan statligt bidrag.

Kommunen bör undersöka om det föreligger behov, möjligheter och förutsättningar till införande av 
en kommunal bostadsförmedling eller kommunala hyresgarantier i Strömstad.

Ansvar: 
Kommungemensam fråga, Socialförvaltningen i samarbete med berörda verksamheter och bolag. 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2019-0294

KS § 85 Revidering av oljeskyddsplan

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss samt lokal bilaga för 
Strömstads kommun daterad 2019-05-02

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad har 
under 2018-2019 gemensamt tagit fram ett förslag till reviderad delregional 
oljeskyddsplan för norra Bohuslän för antagande i respektive kommun. Planen 
innehåller även en lokal del för respektive kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-08 av krisledningssamordnare Peter Dafteryd
Delregional Oljeskyddsplan
Kommunspecifika bilagor inklusive insatskort för prioriterade områden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 142

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss samt lokal bilaga för 
Strömstads kommun daterad 2019-05-02

Beslutet skickas till
Diariet

Ärende
19



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

KS/2019-0294

KSau § 142 Revidering av oljeskyddsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
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1 INLEDNING

1.1 Norra Bohuslän i samverkan
Syftet med denna plan är att ange en tydlig inriktning för förebyggande verksamhet, 
planering och hantering av eventuella större oljeutsläpp i skärgården. 
Oljeskyddsplanen avser kommunerna i norra Bohuslän, närmare bestämt Strömstad, 
Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Uddevalla.

I det förebyggande arbetet har kommunerna ett ansvar att sprida råd och information 
om risker till allmänheten. Information förmedlas därför bl a på webbsidan och 
spridning till aktörer inom besöksnäringen i kommunen i samband med att ett påslag 
av olja eller andra kemikalier hotar skärgården.

Kommunerna i norra Bohuslän har en kuststräcka som till stora delar är utpekad som 
skyddsvärd ur olika aspekter. En stor del av Tanums och Strömstads kommuners 
skärgård ingår i Kosterhavets Nationalpark. Andra skyddsvärda områden är t ex 
Åbyfjorden, Gullmarn och Hafstensfjorden i söder. Ett utsläpp skulle leda till stora 
konsekvenser på naturmiljön genom att växt- och djurliv skadas, stränder förorenas 
och havsbotten förstörs.

Syftet med att upprätta en kommunal oljeskyddsplan är att stärka kommunernas 
beredskap inför och vid en olycka. Målsättningen är att kommunerna ska ha beredskap 
och förmåga att bekämpa den olja som kommer i land från ett utsläpp och för att 
minimera ekologiska och socioekonomiska följder, inte minst för besöksnäringen.

Framtagandet av oljeskyddsplanen har letts av en arbetsgrupp med 
säkerhetssamordnare och räddningstjänstpersonal i nära samarbete med 
representanter från berörda förvaltningar och myndigheter. För att skapa en 
användarvänlig och väl förankrad oljeskyddsplan har målsättningen varit att engagera 
de personer som i första hand blir berörda av den. Detta har skett genom att 
identifiera olika resurser inom kommunernas ordinarie verksamhet.

ARBETSGRUPPEN



6

Glenn D Gustavsson Marcus Staxäng Anna Karlsson
Strömstad Tanum Uddevalla

Mikael Gard Mona Engelbrektsson Joakim 
Hagetoft
RMB Sotenäs/Tanum Lysekil/Munkedal

1.1.1 Distribution
Planen distribueras för verkställighet och kännedom till följande verksamheter.

 Kommunerna Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad.
 Kustbevakningen.
 Länsstyrelsen Västra Götaland, inklusive Kosterhavets Nationalpark.
 Försvarsmakten. 
 SOS Alarm Göteborg.
 MSB.
 IUA Östfold.

1.1.2 Förkortningar
Följande förkortningar är vedertagna och används i planen.

RL Räddningsledare
ADR Transport av farligt gods på väg
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RMB Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
RLC Polisens regionsledningscentral
LSO Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
RCB Räddningschef i beredskap
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
GIS Geografiskt informationssystem
RC Räddningscentral
TiB Tjänsteman i beredskap
RIB MSB:s integrerade beslutsstöd
FRG Frivilliga resursgruppen
KBV Kustbevakningen
HaV Havs- och Vattenmyndigheten
SSRS Svenska sjöräddningssällskapet
REK Rekognosering
KFV Katastrofhjälp för fåglar och vilt
IUA Interkommunale utvalg mot akkut forurensning 

1.1.3 Revidering

För att garantera en oljeskyddsberedskap med korrekta och uppdaterade uppgifter är 
det viktigt med kontinuerlig revidering av norra Bohusläns oljeskyddsplan samt den av 
MSB tilldelade oljeskyddspärmen. Säkerhetssamordnaren eller annan utsedd person i 
respektive kommun har i dialog med samverkansgruppen/arbetsgruppen ansvaret för 
att revideringen och översynen genomförs minst en gång per mandatperiod. 
Revideringen ska omfatta en översikt av

 Oljeskyddsplanens aktualitet. 
 Organisationsplanen. 
 De inledande åtgärderna.
 MSB:s oljeskyddspärm
 Eventuell medverkan av frivilliga resurser.

1.1.4 Referensmaterial

Räddningsverket/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit 
fram en oljeskyddspärm innehållande allmän information relaterad till en oljeolycka 
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och skall ses som ett komplement till kommunernas oljeskyddsplan. 
Oljeskyddspärmen finns tillgänglig hos räddningstjänsterna samt hos miljö- och 
hälsoskyddsavdelningarna.

1.1.5 Bistånd till andra kommuner

Varje kommun ska på begäran i möjligaste mån bistå annan kommun med 
hanteringen av ett oljeutsläpp. 

1.2 Svensk lagstiftning av betydelse för det marina oljeskadeskyddet
Enligt lag om skydd mot olyckor, LSO, 4 kap 5 § har kommunen ansvaret för 
räddningstjänst i vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar som inte är statligt 
vatten. Ansvaret för sanering av oljeskador är författningsmässigt oreglerat, vilket 
innebär att den kommunala beredskapsplaneringen för oljeskydd formellt enbart 
omfattar räddningstjänst. 

Praxis är dock att kommunen också ansvarar för saneringen inom sitt ansvarsområde. 
När en olycka i skärgården inträffar är normalt Kustbevakningen den myndighet som 
är först på plats och har ansvaret för att minska konsekvenserna. Första prioritet är 
därför att begränsa utsläppet och ta upp delar av den olja som läckt ut samt minimera 
risken för fortsatt läckage. Olja som hotar stränder betraktas normalt som 
räddningstjänst. När oljan nått land och inte längre förväntas spridas ytterligare 
övergår arbetet från räddningstjänst till sanering. Ansvaret för saneringsfasen varierar 
beroende på vilken kommun som berörs och detaljer som beskriver detta framgår i de 
kommunspecifika bilagorna.

Tillämpbar lagstiftning
 Lag om kontinentalsockeln (1966:314). 
 Lag om ersättning från Internationella oljeskadefonderna (2005:253). 
 Lag om åtgärd mot förorening från fartyg (1980:424; ändrad genom bl a 

2001:1292 och 2002:874). 
 Förordningen om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:789; ändrad 

genom 2001:1292 och 2002:734).
 Lag om transport av farligt gods (2006:263).
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 Sjötrafikförordningen (1986:300).
 Lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778).
 Förordningen om skydd mot olyckor (FSO 2003:789).
 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).
 Fartygssäkerhetslag (2003:364).
 Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).
 Lag om Sveriges ekonomiska zon (1992:1140; ändrad genom bl a 1993:789, 

1996:530 och 1998:847).
 Sjölag (1994:1009).
 Miljöbalk (1998:808).
 Avfallsförordningen (2011:927).
 Förordning till skydd mot oljeskador till sjöss – Bunkerförordningen 

(2013:540).

1.3 Ansvarsområden och ansvariga myndigheter/aktörer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) oljeskyddsmateriel finns i 
Kustbevakningens miljöskyddsförråd i Göteborg, Oskarshamn, Härnösand, Djurö och 
Slite. Vid en förfrågan om nationella resurser kommer 1-2 personer från MSB:s 
oljeresurspool att medfölja materielen till den kommunen som efterfrågar stöd. MSB 
ansvarar för att materielen transporteras till den kommunen som begär stöd. 

En eventuell rekvirering måste gå via Tib MSB.
  
MSB prövar kommunernas ansökningar gällande ersättning för kostnader i samband 
med olja eller andra skadliga ämnen och de efterföljande saneringsinsatserna enligt 
FSO (2003:789).

Kustbevakningen skall inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon svara för 
räddningstjänst när olja eller andra skadliga ämnen kommit ut i statligt vatten. I 
uppdraget ingår att ansvara för provtagning och analys av utsläppt olja för att kunna 
bestämma ursprung, egenskaper samt eventuell effekt på miljön.
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Transportstyrelsen har huvudansvaret för åtgärder som syftar till att förebygga 
oljeutsläpp från fartyg och olyckor till sjöss.

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) ansvarar bland annat för havs- och 
vattenplanering, tillsyn och reglering. Myndigheten har det övergripande ansvaret 
bedömning av miljöpåverkan till följd av oljeolycka. 

Länsstyrelsen får enligt FSO 4 kap & 8 och genom sitt områdesansvar av regeringen 
föreskrivas, eller i särskilda fall överta ansvaret för kommunal räddningstjänst inom en 
eller flera kommuner. Det kan ske vid exempelvis stora oljeolyckor. Om 
räddningsinsatserna då även omfattar statlig räddningstjänst skall Länsstyrelsen svara 
för att insatserna samordnas. Länsstyrelsen kan ge råd och stöd till kommunerna 
utifrån sina ordinarie sakområden, till exempel underlag för prioriteringar rörande 
kustavsnitt och skyddsvärda områden. Länsstyrelsen ska också verka för att nödvändig 
samordning sker – framförallt när flera kommuner är berörda och när 
resurskonkurrens kan uppstå. Länsstyrelsen har en Tjänsteman i beredskap (TiB) som 
kan nås via SOS Alarm - 24 timmar om dygnet - året runt. Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län ansvarar sedan 2009 för förvaltning av Digital Miljöatlas, som bl a ger 
information om områden längs kusten som är extra känsliga för oljeutsläpp. Digital 
miljöatlas innehåller också information om strandtyper och förslag på lämpliga 
saneringsmetoder för de olika områdena. 

Länets oljeresurspool utgörs av ett antal tjänstemän från räddningstjänst, miljö- och 
hälsoskydd, säkerhetssamordnare samt informatörer som genomgått MSB:s 
oljeskyddsutbildningar. Dessa kan rekvireras via Länsstyrelsens TiB-funktion.

1.4 Riskbild och dimensionerande skadefall
1.4.1 Kommunernas ansvar

Vid ett oljeutsläpp ansvarar kommunerna för hantering av oljan då den når 
kommunalt ansvarsområde. Olja som hotar att nå land (öar inräknat) betraktas 
normalt som skäl till räddningstjänst, då händelsen kräver ett snabbt ingripande. 
Kommunens räddningstjänst svarar för bekämpning i strandzonen, i kommunala 
hamnar samt andra eventuella ansvarsområden som pekats ut och som inte är på land. 
När oljan nått land och skadan inte kan förvärras betraktas situationen inte längre som 
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räddningstjänst utan sanering - Kommunen svarar enligt gällande praxis för sanering 
av stränder efter ett miljöfarligt utsläpp. För kommunala räddningstjänstinsatser och 
även för saneringsinsatser orsakade av oljeutsläpp eller utflöde av andra skadliga 
ämnen i vatten har kommunen rätt till ersättning från staten för den del av 
kostnaderna som överstiger ett av regeringens fastställda belopp, (f n 0,5 b b) om 
utflödet har skett utanför kommunalt vatten, inom Kustbevakningens ansvarsområde. 
(LSO 7 kap. 2§ och 3§ samt FSO 7 kap. 1§ och 2§)

1.4.2 Förutsättningar för kommunerna i norra Bohuslän

I regionen förekommer i huvudsak färjetrafik och tankbåtstrafik till och från de större 
hamnarna där lastning och lossning genomförs. Riskerna är i första hand 
brand/explosion, grundstötning och kollisioner. Övriga faktorer som ökar risken är:

 Starka vindar, främst från sydväst vid lågtryck.
 Starka strömmar, (Jutiska- och Baltiska strömmen).
 Fartygstrafiken i Skagerrak, främst till och från Oslofjorden och 
Brofjorden.
 Utanför Bohus-Malmön finns det ett flertal ankringsplatser i nära 
anslutning till 

Brofjorden och Åbyfjorden för fartyg i väntan på att komma in till råolje- 
eller 

produkthamnen på Preemraff Lysekil. Två ankringsplatser finns även 
placerade inne i Åbyfjorden (Natura 2000-område), samt 
ankringsplatsen i Byfjorden utanför Uddevalla hamn.

 Olyckor vid offshoreverksamhet i Nordsjön.
 Terrorhandlingar.
 Större mängd korsande färjetrafik i Oslofjordens mynning samt 

tankbåtstrafiken till och från Brofjorden.
 Övrig båttrafik

1.4.3 Inventerade vrak

Sjöfartsverket har inventerat omfattningen av förlista fartyg längs kusterna. Det är idag 
oklart hur de kontinuerliga utsläppen påverkar den marina miljön. Staten planerar för 
närvarande inga aktiva åtgärder för att sanera de fartygsvrak som bedöms innehålla olja. 
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Kustbevakningen flyger varje vecka efter kusten och undersöker de positioner där 
vraken ligger. Om olja upptäcks agerar Kustbevakningen. 

I kustvattnet längs norra Bohuslän finns tre fartygsvrak som bedöms kunna leda till 
större oljepåslag – Skytteren utanför Måseskär, Langeland utanför Resö. Langeland 
bedöms särskilt problematisk eftersom hon ligger i Kosterhavets Nationalpark och 
relativt nära land. 
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1.4.4

Riskområden på Västkusten

Följande områden på Västkusten är särskilt belastade av fartygstrafik och därmed 
bedöms risken vara förhöjd vad gäller olyckor som resulterar i oljeutsläpp. 

 Route T till och från Östersjön.
 Toppning av last/läktring på Hertas Flak eller Fredrikshavns bukten.
 Göteborgs hamn (Preemraff Göteborg m fl) med fem nautiska mil farled i 

trång skärgård.
 Stenungsund/Uddevalla med mycket trång farled i skärgård upp till 36 
nautiska mil.
 Trafiken till och från Preemraff Lysekil (Brofjorden).

1.4.5 Dimensionerande skadefall

Följande kriterier (LSO) ska vara uppfyllda för att en kommunal räddningsinsats ska 
vara motiverad:
 
 Behov av ett snabbt ingripande
 Det hotade intressets vikt
 Kostnaderna för insatsen 
 Omständigheterna i övrigt

Kommunal räddningstjänsts verksamhet är, under förutsättning att oljan befinner sig 
på kommunalt ansvarsområde, inriktad mot att förebygga och hantera oljeutsläpp 
under följande förhållanden:
 Då oljan utgör en fara för den naturmiljö som berörs samt riskerar att förvärra 

en redan inträffad miljöskada. 
 Då oljan kan leda till sekundära skador eller annan påverkan på bebyggelse, 

miljö, kulturvärden liksom socioekonomiska värden.
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2 RÄDDNINGSTJÄNSTFAS

2.1 Förebyggande verksamhet/val av metodik
2.1.1 Operativt oljeskadeskydd till sjöss och på land

Generellt gäller att ju tidigare och kraftfullare insatser som kan sättas in mot 
oljeutsläpp desto större är chansen att bekämpningen blir framgångsrik. Insatser med 
betoning på tidiga och kraftfulla utförs i första hand av statliga aktörer såsom 
Kustbevakningen då anledningar till oljeutsläpp ofta kan härledas till statligt 
ansvarsområde.

I första hand vidtas åtgärder ombord på olycksfartyget för att förhindra eller i 
möjligaste mån begränsa ett utsläpp. Sådana åtgärder omfattar bl a ompumpning av 
olja ombord från skadade till oskadade tankar, trimning (vattenpumpning mellan 
tankar), läktring av olja från det skadade fartyget till ett annat fartyg samt tätning av 
skadade tankar.

I andra hand vidtas åtgärder för att begränsa spridningen av den olja som kommit ut i 
vattnet. Detta görs genom att oljan omges med länsor (inlänsning), därefter påbörjas 
arbetet med att ta upp oljan ur vattnet.

I tredje hand inriktas arbetet mot att ta upp mesta möjliga volym ur vattnet. Samtidigt 
vidtas åtgärder för att förhindra att olja förs in i strandzonen, sprids och når särskilt 
känsliga områden, samt att oljan sprider sig längs land och drabbar ytterligare 
områden. Digital MiljöAtlas är ett första verktyg för prioritering av skyddsvärda 
områden samt eventuella vikar som kan offras.

2.1.2 Prioritering/metodval för oljebekämpning vid påslag

Möjligheterna att framgångsrikt bekämpa ett oljeutsläpp beror till största delen på 
vilka fysikaliska och kemiska egenskaper oljan har, hur snabbt bekämpningsinsatsen 
kan påbörjas och hur skyndsamt resurser byggs upp. Andra framgångsfaktorer som 
bör nämnas är tillgång till lämplig utrustning och metoder, personalens utbildning och 
träning samt väderförhållandena på platsen. 
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Valet av metod bör ske i samråd med MSB, HaV, Länsstyrelsen samt 
Kustbevakningen. 

Faktorer som styr metodvalet inför en oljesanering i strandzonen. 

 Vattenstånd.
 Typ av strand eller kust.
 Hur viktig och intressant är berörd strandzon från ett ekologiskt- och 

socioekonomiskt perspektiv?
 Vilken volym handlar det om?
 Hur djupt har oljan spridit sig i strandmaterialet?
 Vilken typ av oljeprodukt är det och vilken form och tillstånd befinner den sig 

i?
 Vilka möjligheter finns det att transportera utrustning till området?
 Vilka möjligheter finns det att landa och transportera farligt avfall (olja 

och/eller kontaminerat material) från området?
 Vilka yttre förhållanden – vågor, strömmar, väderlek – råder i området?
 Hur stora skador har det blivit på stranden?
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2.2 Normativt inriktningsbeslut för räddningschef 
Med normativt inriktningsbeslut menas räddningschefs övergripande beslut för 
inledande insatser och minimiberedskap. Följande moment skall beaktas.

Säkerheten för egen personal - Säkerheten skall alltid prioriteras. Taktiken skall 
anpassas mot bakgrund av riskbilden. Säkerhet och försiktighet går alltid före verkan. 

Ekologiska och socioekonomiska värden - För att tillvarata dessa krävs en 
insatsprioritering.

Åtgärder avseende djur - Samverkan skall ske med Länsstyrelsens naturvårdsenhet 
samt HaV. Kontakt tas med organisationer som eventuellt kan ta hand om oljeskadade 
djur. 

Kraftsamling av resurser - Resurserna skall dimensioneras i syfte att skapa lokal 
överlägsenhet, särskilt ifråga om förebyggande åtgärder om möjligt innan utsläppet 
når land. Vid behov går begäran om militär räddningshjälp med stöd av LSO 6 kap 
7§, direkt till Försvarsmakten. Moduler ur MSB:s oljeskyddsförråd, som rekvireras 
via MSB:s TiB, kan användas vid större utsläpp. Det är väsentligt att det specifika 
behovet tydligt framgår i samband med att modulerna begärs.  

Uthållig ledning skall etableras på två nivåer - Ansvarigt räddningstjänstbefäl ute på 
skadeplats bör tidigt förses med resurser till en fältstab. Räddningschef i beredskap 
med stab för systemledning aktiveras i lämplig lokal exempelvis räddningstjänstens 
eller berörd kommuns ledningscentral/stabsrum.

Samverkan med media, kommunledning och Länsstyrelsen - Samverkan med media 
avser råd, information och varning till allmänheten. RCB ansvarar även för att 
samverkan sker med kommunledning och förvaltningar. Länsstyrelsen, 
grannkommuner och MSB skall hållas underrättade om läget vid större oljeutsläpp. 

Samverkan med markägare, försäkringsbolag samt restvärdesledare - Markägarmöten 
skall ske tidigt vid räddningsinsats samt i samband med avslutning av arbetet.
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Arbetet skall dokumenteras- Avser bland annat insatta resurser, eventuella frivilliga, 
utrustning, händelseförlopp, vidtagna åtgärder som underlag för analyser och 
ekonomisk redovisning efter insatser. För att ersättning ska utgå måste en fullständig 
dokumentation kunna visas upp efter slutfört arbete. Det bör från början finnas 
funktioner som hanterar dokumentationen, arbetet bör inte underskattas. 



18

2.3 Räddningschefens uppgifter
– hanteras med hjälp av utsedd stab

Analys, uppföljning och samverkan 

Följa upp läget ute på skadeplats i samverkan med Kustbevakningen och/eller andra 
aktörer.

 Kvantitet utläckt olja.
 Egenskaper hos utläckt olja.
 Plats för utsläpp.
 Utredningar.
 Vindriktning, vindstyrka.
 Skadade land- och vattenområden.
 Typ av skador.
 Oljeskadade djur.
 Pågående och planerade åtgärder.
 Prognos.
 Övrigt som kan vara av intresse.

 Ta fram förslag till inriktningsbeslut till Räddningschefen.
 Prognoser, riskbedömningar och omfall.
 Bevaka uthållighet och avlösning av operativa räddningstjänstbefäl.
 Samverka med berörd/berörda kommunledning/kommunledningar och 

Länsstyrelsen.
 Samverka med markägare och experter på natur- och miljövård.

Logistik på lång sikt
 Dokumentera och skapa räddningsresurser. 
 Initiera helikopterresurser vid behov.   
 Begära resurser från Försvarsmakten vid behov enligt LSO.
 Samverka med eventuell Frivillig Resursgrupp, FRG.
 Planera avlösningar av räddningsenheter.  
 Bevaka att insatta räddningsenheter får mat, dryck och 

utrustning.
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 Förbered för övergång till saneringsfas genom att, när det närmar 
sig, i förväg bjuda in saneringsfasens beslutsfattare i 
handlingarna.

Information, massmediaservice
 Använd kommunens informationsansvarige för kontinuerlig 

information och råd till allmänheten/media.
 Lägesrapporter till Länsstyrelsen och kommunledningen; intern 

information.

Stöd och personalvård
 Organisera funktion för återhämtning och personalvård.
 Samverka med kommunen om stöd till drabbade privatpersoner.
 Bevaka att sjukvårdsresurser är tillgängliga.

Dokumentation och samband
 Omhänderta bildöverföring från skadeområde.
 Dokumentera beslut, åtgärder, inskrivning av frivilliga, ingrepp i annans rätt i 

samverkan 
med RL.

 IT-stöd såsom lägeskartor, flygfoton, Internet.
 Radiopassning, telefonpassning.
 Dokumentera underlag för ekonomisk redovisning efter insatser.
 Foton och positioner (GPS) tas för omfattning och användning vid uppföljning av 

miljöeffekter.

Lägesbilder och åtgärder skall dokumenteras. Dokumentationen utgör underlag för 
MSB:s bedömning av ekonomisk ersättning för kommunens kostnader gällande 
räddningstjänst och sanering vid ett oljeutsläpp. 

2.4 Information/massmedia 
Informationsansvarig skall
 Svara för den externa informationen till massmedia och allmänheten.
 Samverka med kommunernas informationsfunktioner.
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 Vid behov hjälpa till med informationen till andra myndigheter.
 Svara för planeringen av eventuella studiebesök.
 Samordna information med andra aktörer.

Massmedia
Pressmeddelande sänds ut i enlighet med respektive kommuns informationsplan/-
policy. Syftet är först och främst att få ut råd och information kring händelsen till 
allmänheten i området. 

Informationsmöten
Vid behov kan information spridas genom möten med olika organisationer i drabbade 
områden, till exempel lokala föreningar.

2.5 Miljö- och hälsoskydd/räddningsinsats
Miljö- och hälsoskyddsverksamheten från berörd kommun ansvarar för följande 
åtgärder under en räddningsinsats vid oljepåslag.

 Bistå räddningstjänsten med information och stöd för prioriteringar rörande 
naturvärden som berörs eller riskerar att beröras av oljepåslag. 

 Digital MiljöAtlas och Sea Track Web kan användas för uppdatering.
 Upprätta och hålla kontakt med HaV.
 Ha tillsynsansvar rörande miljöfarlig verksamhet som t ex hantering av 

miljöfarligt avfall. 
 Upprätta kontakt med organisationer som eventuellt kan ta hand om 

oljeskadade fåglar.
 Eventuell medverkan i stabsarbete och massmediakontakt.
 Strandinventering, geografisk positionering och fotodokumentation för 

uppföljning av effekter.  
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2.6 Fältstabens uppgifter
Fältstaben skall stödja skadeplatschefen/saneringsledaren. 1-2 personer utses 
omgående och numeräret förstärks vid behov. Fältstaben utför följande uppgifter.

 Dokumentera skadan innan insatsen påbörjas. Fotografering och geografisk 
positionering.

 Lägesrapporter, prognoser och resursbeställningar till RCB/stab. 
 Bedömer risker i skadeområdet. Behov att evakuera boende?
 Samverkar tidigt med markägare.
 Avlastar skadeplatschefen med radiokommunikation och dokumentation. 
 Understöder informationsansvarig att lämna service till media på platsen.
 Ansvarar för logistik, underhåll och dokumentation av utplacerad utrustning.
 Underhåll, sjukvård och bevakad materieldepå
 Utspisning genom eventuell FRG eller Försvarsmakten. 
 Sjukvård genom ambulans eventuell FRG eller Försvarsmakten.   
 Materieldepå inrättas och placeras i närheten av ledningsplatsen. Utrustning 

ägarmärks. 
 Materialdepån skall bevakas/bemannas och i anslutning till materieldepån skall 

möjligheter till rengöring, återställning av materiel finnas.
 Helikopterlandningsplats ordnas på ca 100-200 meters avstånd från 

ledningsplatsen ur buller- och säkerhetssynpunkt.
 Inskrivning av eventuella frivilliga skall noggrant dokumenteras. Använd 

särskild blankett. Utan inskrivning får frivilliga ej sättas in i räddningsinsats.
 Vid avslutande av räddningsinsats skall RCB och räddningsledaren samråda om 

tidpunkt och överlämnande till objektsägaren. Markägarmöte skall genomföras 
om det finns drabbade markägare utöver stat och kommun. Se minneslista för 
markägarmöte.

 Vid uppstart bör avtal tecknas om leverans av utrustning, drivmedel, mat mm. 

2.7 Markägarsammanträde
Mötet initieras av RCB och genomförs tidigt vid räddningsinsats samt vid avslutande 
av räddningsinsats. Lämplig lokal kan vara bygdegård, församlingshem eller 
brandstation.
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Deltagare
Representanter för räddningstjänsten
Representant för kommunledningen
Markägare
Försäkringsbolag 

Dagordning
1. Mötets syfte.
2. Presentation av deltagarna.
3. Händelseutveckling i stort (karta).
4. Media och informationsarbetet.
5. Resurser i insatsen.
6. Kommunens ansvar.
7. Den enskildes/markägarens ansvar efter avslutad räddningsinsats.
8. Kommunens kostnader, statens ersättning, markägarens försäkringsfrågor.
9. Övriga frågor.
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3 SANERINGSFAS

3.1 Saneringsorganisationens uppgifter
 Samråd med de ansvariga och arbetsledande funktionerna från 

räddningstjänstfasen.
 Inventering av området innan sanering påbörjas.
 Sanering av olja från naturområden, badstränder, hamnar mm. 
 Kontakt med organisation för sanering av vilt/fågel.
 Rengöring av personal och utrustning.
 Arbetsmiljöfrågor för saneringspersonal.
 Hantering av oljerester och oljehaltigt material. 
 Upprättande av plats/platser för omlastning av olja i hamn eller annan lämplig 

plats.
 Dokumentation av saneringsarbete och kostnader.
 Medverkan i massmediakontakter.
 Eventuell samordning med pågående räddningsinsats.

3.2 Fältstabens1 uppgifter
Se avsnitt 2.6 ovan.

3.3 Miljö- och hälsoskydd vid saneringsfas
 Sammanställning av information om oljepåslagets utbredning. Fotografera och 

GPS-positionera.
 Bistå saneringsorganisationen med information och stöd för prioriteringar 

rörande naturvärden inom prioriterade områden och inom andra områden som 
berörs av oljepåslag.

 Samordna saneringsmetod och saneringsnivå med saneringsledaren.

1Stabsarbete eller mer preciserat, strukturerat ledningsarbete i geografisk närhet till 
skadeplats/olycksplats. Det kan finnas fördelar att inte enbart bedriva stabsarbete på ett avskilt ställe, 
exempelvis en brandstation eller i ett kommunhus. I en fältstab har ingående befäl och expertis från 
andra aktörer såsom kommunens miljöförvaltningar sannolikt en bättre verklighetsanknytning. I 
realiteten handlar i denna plan om fysiskt kontakt med personalen som praktiskt jobbar i 
miljöräddningsinsatsen/oljesaneringsinsatsen. 



24

 Hålla kontakt med HaV eller annan expertis inom oljekemi, miljöpåverkan och 
naturvårdsbiologi.

 Ansvara för tillsyn rörande miljöfarlig verksamhet, t ex hantering av miljöfarligt 
avfall, kemikalier, omlastningsplatser mm. 

 Vid behov hålla kontakt med organisationer som kan ta hand om oljeskadade 
fåglar.

 Medverka i kontakten med massmedia.
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3.4 Information/massmedia 
Informationsansvarig skall
 Svara för den externa informationen till massmedia och allmänheten.
 Samverka med kommunernas informationsfunktioner.
 Vid behov hjälpa till med informationen till andra myndigheter.
 Svara för planeringen av eventuella studiebesök.
 Samordna information med andra aktörer.

Massmedia
Pressmeddelande sänds ut i enlighet med respektive kommuns informationsplan/-
policy. Syftet är först och främst att få ut råd och information kring händelsen till 
allmänheten i området. 

Informationsmöten
Vid behov kan information spridas genom möten med olika organisationer i drabbade 
områden, till exempel lokala föreningar.
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DELREGIONAL
 BILAGA
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Bilaga A - Räddningstjänstfas
Minneslista för räddningstjänststab 
Ledningsplats upprättas i respektive brandstations räddningscentral eller annan 
lämplig lokal. En stab under ledning av en stabschef utses och inrättas på uppdrag av 
Räddningschef eller Räddningschef i beredskap. Staben har följande uppdrag:

 Skall vara fullt utbyggd senast dygnet efter aktivering.
 Skall stödja systemledning av hela verksamheten med perspektiv 1-4 dygn 

framåt.
 Skall kunna hantera flera samtidiga räddningsinsatser, kommunens beredskap 

och samverkan.
 Skall vid behov också kunna stödja kommunledningen bland annat med 

analysarbete, lägesuppföljning och samverkan.
 Skall vid behov avdela samverkansbefäl från räddningstjänsten till 

kommunledningen.

Räddningschef eller RCB svarar för diskussioner med Länsstyrelsen om eventuellt 
övertagande av ansvar för räddningstjänst.

Minneslista för RCB 
 Kontakta Kustbevakningen för informationsutbyte och lägesrapport samt 

prognoser. Vid stort oljepåslag kan det vara Länsstyrelsen som samordnar 
kontakten med Kustbevakningen.

 Kraftsamla resurser i ett tidigt skede, även på vaga indikationer, informera 
regionsbefälet2

 Gör avstämning med TiB Länsstyrelsen
 Begär resurser från Kustbevakningens miljöskyddsförråd via TiB MSB
 Efter bedömning, begär understöd från andra kommuner

2 Regionsbefälet är en funktion i Norra Bohuslän som bakats in i rollen Räddningschef i beredskap för 
Uddevalla kommun. Tanken är att detta befäl ska involveras i räddningsinsats då det föreligger behov 
av resursutnyttjande över kommungränser. Denna organisation som kan initieras benämns 
”Ledningsstöd Norra Bohuslän”. Regionsbefälet utgör vid stora insatser, såsom omfattande oljepåslag, 
en normativ och strategisk avlastning för Räddningschef i beredskap i berörd kommun. Se vidare bilaga 
X. 
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 Begär upp helikopter för rek/transportinsats
 Kalla in sambandsoperatörer till Rc
 Larma Stabschef och initiera stab i Rc
 Förbered kontakt med bl a Kustbevakningen, Västkuststiftelsen, Länsstyrelsen, 

MSB, 
HaV, miljö- samt tekniska förvaltningen för eventuell medverkan. 

 Förstärk RL/skadeplatschef/saneringsledare med fältstab.
 Larma ut lämplig personal som fältstab.
 Begär vid behov ledningscontainer från Munkedal via SOS.
 Förbered kontakt med Kustbevakningen
 Starta upp stabsarbetet i Rc så fort personalen anländer
 Följ det normativa inriktningsbeslutet för större oljeutsläpp     
 Låt radiooperatörerna sköta sambandet
 Dokumentera order och åtgärder
 Påminn skadeplatschef om tidig samverkan med markägare  
 Begär utförlig väderprognos från SMHI
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Exempel på organisering av stab

Minneslista för skadeplatschef med fältstab
 Genomför strandinventering i drabbade områden, med fokus på prioriterade 

områden, se insatskort i Digital Miljöatlas. Använd inventeringsprotokoll. Se 
bilaga.

 Fastställ åtgärder enligt MSB:s saneringsmanual.
 Avdela ansvarig personal för förande av dagbok/loggar i WIS, LUPP eller 

motsvarande. Se bilaga F och G
 Inventera vilken personal, utrustning samt transportmedel som finns tilldelade.
 Organisation och plats för sanering. Uppmärksamma ansvaret för arbetsmiljön 

med hänsyn till rådande omständigheter.
 Kontrollera spridningsprognoser från Sea Track Web via KBV/MSB samt 

aktuella väderprognoser.
 Observera att säkerhet går alltid före verkan. 

Befattning Bemanning 
inledningsvis

Bemanning 
fullt utbyggd

Stabschef 1 1
Analys, uppföljning, samverkan (=stabschefen) 1-2 (miljöexpertis)
Logistik 1 2-3  -”-
Information, mediaservice 1 2     -”-
Stöd och personalvård - 1
Dokumentation och samband 1 (radiooprc, 

ass)
1-2

Ledning FRG 1 1
Externa samverkansrepresentanter Koordinator för 

helikopterverksamhet
(Försvarsmakten)
Länsstyrelsen
Ev Kustbevakningen
Ev Miljö & Hälsa
Ev Nationalparken
Ev övriga förvaltningar 
Ev MSB
Ev norsk myndighet
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 Ordna ledningsplats i exempelvis bygdegård, församlingshem, skola eller 
ledningscontainer. Ledningsplatsen bör ligga en bit bort ifrån skadeområdet. 

 Ordna brytpunkt vid större öppen plats med tillfartsvägar från flera håll. 
 Val av hamn för omlastning från sjötransport till landtransport.
 För transport av avfall inklusive farligt avfall krävs tillstånd enligt 26 § 

avfallsförordningen (2001:1 063).
 Utse ansvarig för logistikplaneringen i samband med ett utsläpp.
 Utse lämplig plats för omlastning av ihopsamlat material. 
 Välj plats för mellanlagring av oljerester och oljehaltiga massor. Mellanlagret 

bör kunna tas i drift inom 1 dygn efter larm. Varaktigheten kan beräknas till 2-
12 månader beroende på omfattning. Överföring, insamling samt transport och 
lagring av oljehaltigt avfall är viktiga steg under bekämpning och sanering. Hela 
hanteringskedjan, från lossning via transport och mellanlagring till det slutliga 
omhändertagandet av den olja som tagits upp ur vattnet eller från stränderna, 
måste fungera effektivt och smidigt. Därför är det viktigt att planera för att 
kunna ta hand om de stora volymer oljerester av varierande renhet och med 
olika egenskaper som det ofta är frågan om. Om lagringen sker på annan plats 
än där saneringen pågår ses lagringen som en mellanlagring av avfall eller 
farligt avfall, vilket är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken 9 
kap. Det bedöms i planeringsläget inte möjligt att göra de investeringar som 
krävs för att kunna söka ett tillstånd för en permanent lösning. Vid en händelse 
som kan kräva mellanlagring skall därför kontakt tas med Länsstyrelsen 
skyndsamt för att få de tillstånd som krävs för en tillfällig mellanlagring.

Avfallshanteringsföretag kan anlitas för att ansvara för avfallshanteringen, till 
exempel utse mellanlagringsplatser samt ansvara för deponi av uppsamlad olja. 
Expertis för hantering av stora volymer av avfall finns att tillgå i kommunen samt i 
regel i avfallshanteringsföretagens organisation. Se resurs- och kontaktlista i bilaga 
C.

Tillfällig förvaring av olja och oljeblandat material i anslutning till stranden under 
pågående sanering kan betraktas som ”omlastning” och det ställs då inte krav på 
anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken. För att undvika spridning till 
omgivningen bör lagringen ske i täta containrar på tätt underlag. 
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Bilaga B – Saneringsfas

Minneslista för saneringsledare med fältstab 
 Observera att säkerhet går alltid före verkan. 
 Genomför strandinventering i drabbade områden, med fokus på de prioriterade 

områden, insatskort i Digitalt MiljöAtlas. Använd inventeringsprotokoll. Se 
bilaga E

 Fastställ saneringsåtgärder enligt MSB:s saneringsmanual.
 Fastställ samstämmig nivå för saneringsmetod. 
 Avdela personal för förande av dagbok, loggar samt utförda åtgärder i 

MiljöAtlas. Sammanställning av förda åtgärdsdokument förda av respektive 
arbetsledare. Se bilaga F och G

 Inventera vilken personal, utrustning samt transportmedel som finns tilldelade.
 Organisation och plats för sanering. Uppmärksamma ansvaret för arbetsmiljön 

med hänsyn till rådande omständigheter.
 Ordna plats och organisation för sanering av personal och utrustning
 Kontrollera spridningsprognoser från Seatrackweb samt aktuella 

väderprognoser.
 Upprätta kontakt med organisationer som eventuellt kan ta hand om 

oljeskadade fåglar. 
 Ordna ledningsplats i exempelvis bygdegård, församlingshem, skola eller 

ledningscontainer. 
 Ledningsplatsen bör ligga en bit bort ifrån skadeområdet. 
 Ordna brytpunkt3 vid större öppen plats med tillfartsvägar från flera håll. 
 Välj hamn för omlastning från sjötransport till landtransport
 För transport av avfall inklusive farligt avfall krävs tillstånd enligt 26 § 

avfallsförordningen (2001:1 063).
 Utse ansvarig för logistikplaneringen i samband med ett utsläpp.
 Utse lämplig plats för omlastning av ihopsamlat material. 

3 "Brytpunkt används generellt då många enheter larmas till en räddningsinsats/olycka. Utses i 
allmänhet av räddningsledaren. Denna geografiska definierade plats skall ha goda tillfartsmöjligheter 
och ligga skyddad från fara, exempelvis drivande rökgaser, allmänhet eller tät trafik. Till denna plats 
dirigeras enheter i avvaktan på insats. Ibland svarar ett brytpunktsbefäl för samband och logistik på 
brytpunkten."
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 Välj plats för mellanlagring av oljerester och oljehaltiga massor. Mellanlagret 
bör kunna tas i drift inom 1 dygn efter larm. Varaktigheten kan beräknas till 2-
12 månader beroende på omfattning. Överföring, insamling samt transport och 
lagring av oljehaltigt avfall är viktiga steg under bekämpning och sanering. Hela 
hanteringskedjan, från lossning via transport och mellanlagring till det slutliga 
omhändertagandet av den olja som tagits upp ur vattnet eller från stränderna, 
måste fungera effektivt och smidigt. Därför är det viktigt att planera för att 
kunna ta hand om de stora volymer oljerester av varierande renhet och med 
olika egenskaper som det ofta är frågan om. Om lagringen sker på annan plats 
än där saneringen pågår ses lagringen som en mellanlagring av avfall eller 
farligt avfall, vilket är anmälning eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken 9 kap. 
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 Det bedöms i planeringsläget inte möjligt att göra de investeringar som krävs 
för att kunna söka ett tillstånd för en permanent lösning. Vid en händelse som 
kan kräva mellanlagring skall därför kontakt tas med Länsstyrelsen skyndsamt 
för att få de tillstånd som krävs för en tillfällig mellanlagring.

Avfallshanteringsföretag kan anlitas för att ansvara för avfallshanteringen, till 
exempel utse mellanlagringsplatser samt ansvara för deponi av uppsamlad olja. 
Expertis för hantering av stora volymer av avfall finns att tillgå i kommunen samt i 
regel i avfallshanteringsföretagens organisation. Se resurs- och kontaktlista i bilaga 
C.

Tillfällig förvaring av olja och oljeblandat material i anslutning till stranden under 
pågående sanering kan betraktas som ”omlastning” och det ställs då inte krav på 
anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. För att undvika spridning till 
omgivningen bör lagringen ske i täta containrar på tätt underlag. 
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Bilaga C - Resurs- och kontaktlista vid oljeutsläpp

Länsor, bandvagnar och terrängfordon
Rekvirering görs av räddningsledaren via regionsbefäl Norra Bohuslän (RCB 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän)

Helikopter
Militär helikopter söks via SOS/JRCC. 
Polishelikopter Säve söks via polisens RLC i Göteborg 010-569 06 12/36 eller SOS 

Internationella oljeskadefonden
Kontakt med fonden sker via MSB:s TIB 054-150 150
www.iopcfunds.org

Kartor och flygfoton
Kommunkartan skala 1:50 000
Fastighetskartan skala 1:20 000
Dessutom karta över kommunen digitalt som kan anpassas i skala.
Flyg/ortofoton över respektive kommun finns digitalt på kart- och mätavdelningar el. 
motsv.
Länsstyrelsens Digital MiljöAtlas (www.gis.lst.se/miljoatlas)

Kemikalieinspektionen
08-519 411 00 

Kustbevakningen
Kustbevakningen växel, 031-727 91 00
Massmediahänvisning, 031-727 91 39

Kustbevakningen har tillgång till eget flyg samt satellitövervakning för bedömning av 
utsläpp till sjöss. De bistår även med spridningsberäkningar. 

Lokalradion
Radio Väst, 0522-67 00 00, Södergatan 3, 452 26 Uddevalla 
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TV
TV4 Nyheterna Väst, 0520-40 37 00, nyheterna.vast@tv4.se
SVT Västnytt, 031-83 72 60, vastnytt@svt.se 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Tjänsteman i beredskap, TiB söks via SOS. Journummer 031-334 11 06 (Enheten för 
Skydd och säkerhet, 010-224 40 00)
Naturavdelningen (skyddsvärda områden), 010-224 40 00
Miljöskyddsavdelningen (avfallsfrågor, miljögifter), 010-224 40 00
Vattenavdelningen (provtagning och uppföljning av miljön), 010-224 40 00

Militära resurser
Söks alltid via vakthavande befäl, 0500-466 100 

mailto:nyheterna.vast@tv4.se
mailto:vastnytt@svt.se
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Miljörestvärdesledare
Thomas Natanaelsson, 0734-14 26 86 (Göteborg)
thomas.natanaelsson@rvr.nu

Morgan Palmquist, 0705-56 42 32 (Karlstad)
morgan.palmquist@rvr.nu

Göran Sandström, 0702-35 06 55

mailto:goran.sandstrom@rvr.nu

Naturvårdsverket
010-698 10 00

HaV
HaV 010-698 6000

Omhändertagande av oljeskadade djur
Oljeskadade fåglar kan avlivas/tvättas. Kontakt kan tas med Katastrofhjälp för fåglar 
och vilt (KFV), 070-547 17 00, 070-558 75 48, 070-547 15 66 eller Fågelcentralen 
0303-165 01.

Statens vilt
Vissa djur och fågelarter som påträffas (för mer information kring vilka arter gå in på 
www.nrm.se) skadade eller döda är man skyldig att anmäla till Polisen. Gällande 
skadade fåglar/djur kontaktar polisen Naturvårdsverket, 010-698 10 00. Döda 
fåglar/djur sändes till Naturhistoriska Riksmuseet, 08-51 95 40 00, 070- 393 66 71.

MSB:s nationella oljeskyddsdepåer
Rekvirering sker via Tjänsteman i beredskap (Tib) på MSB, 054- 150 150 

SSRS 
Jour Stenungsund och Uddevalla, 0709-71 39 77, rs.stenungsund@ssrs.se
Jour Kärringön, 0705-80 81 46, rs.karingon@ssrs.se
Jour Strömstad, 0705-80 81 47, rs.stromstad@ssrs.se

mailto:thomas.natanaelsson@rvr.nu
mailto:morgan.palmquist@rvr.nu
mailto:goran.sandstrom@rvr.nu
mailto:rs.stenungsund@ssrs.se
mailto:rs.karingon@ssrs.se
mailto:rs.stromstad@ssrs.se
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Stena Recycling AB/Miljö, journummer 
Göteborg, 010-445 53 04 
Uddevalla, 010-445 50 60 filial
Stenungsund, 0303-77 33 75 filial

Rambo AB – avfallsminimering och återvinning
Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum
Växelnummer, 0523-66 77 00
Uddevalla Energi – avfallshantering
Uddevalla
Växelnummer, 0522-69 62 69
Strömstad kommun – avfallshantering
Strömstad
Växelnummer, 0526-19 000
Ragn-Sells AB – ADR
Strömstad
Växelnummer, 0771-88 88 88

Bilaga D – Resursuppbyggnad och tillvägagångssätt för fiktivt skadefall

En miljöräddningsinsats i samband med ett större oljepåslag till sjöss utanför 
Bohuskusten kan leda till behov av omfattande samverkan mellan olika aktörer. För att 
åskådliggöra detta följer här ett exempel på hur det skulle kunna se ut.

Larm
Sannolikt får kommunal räddningstjänst kännedom om oljepåslag via SOS som i sin 
tur får informationen från JRCC (Joint Rescue Coordination Center), om den inte 
inkommer direkt till SOS. Insatsledaren eller annat motsvarande högre befäl inom 
kommunal räddningstjänst får ofta den typen av larm själva. Detta innebär att berörda 
räddningsstyrkor inte larmas per automatik i förstaläget då hjälpbehovet i det tidiga 
skedet är svårbedömt.

Inledande åtgärder 
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Högre befäl från berörd eller hotad kommunal räddningstjänst begär via SOS att 
komma i kontakt med Kustbevakningen för att diskutera resursuppbyggnad och 
informera sig mer gällande omfattningen.

Berörd kommuns RCB aktiveras om utsläppet visar sig vara stort och om det bedöms 
kunna leda till miljöräddningstjänst över kommungränserna. 

Berörda kommuners politiska ledning och säkerhetssamordnare aktiveras i syfte att 
sätta samman lämplig kommunal STAB för att hantera händelsen. Sambandsfrågan 
hanteras också mellan skadeplats, kommunal STAB, räddningstjänst STAB, JRCC, 
Kustbevakning- och Länsstyrelsen.

Fortsatta åtgärder
Lämpliga räddningsstyrkor från land i samverkan med Kustbevakningens resurser från 
sjösidan inleder arbetet med att skapa en lägesbild av miljöolyckan. För olja som hotar 
att nå land och som befinner sig på statligt ansvarsområde sker upptag mha KBV:s 
resurser efter beslutsstöd från Miljö Atlas, Sea Track Web och kommunernas 
miljöförvaltningar samt eventuellt Länsstyrelsens prioriteringar. Befinner sig oljan i 
stället i kommunalt utpekat ansvarsområde eller om oljan just nått land men inte 
bedöms statisk (fastnat permanent på land) hanterar kommunal räddningstjänst 
motsvarande upptagningsarbete.
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1. Förebyggande åtgärder

Strömstads kommun är en part i det regionala samverkansorganet som har arbetat fram den 
delregionala oljeskyddsplanen. Denna bilaga är den kommunspecifika som belyser 
kommunspecifika förhållanden och organisation.
Kontakter och samverkansformer har genom det gemensamma arbetet identifierats, så att 
organisationen snabbt kan bli operativ. Detta är av vikt då tidsaspekten i en händelse med 
hotande olja kan vara avgörande.

1.1 Kompetenskrav och utbildning

För att få en effektiv insats krävs att tillräcklig kompetens finns i kommunen.

För att uppnå denna kompetens samordnar Räddsam VG utbildningar gällande oljeskydd. 
Utbildningarna består av fyra steg.  För bästa möjliga resultat är det viktigt att de som 
utbildas genomgår utbildningarna i rätt ordning. Utbildning steg 1 före utbildning steg 2 och 
så vidare. För att anses ha fullgod kompetens ska de som utbildas genomgå alla 
utbildningarna som redovisa nedan.

 Steg 1 – Oljeskadeskydd Räddsam VG grunder (inkl. spill i mark)
 Steg 2 – Begränsning och upptagning. Räddsam VG (metod och teknik) 
 Steg 3 – Saneringsledare
 Steg 4 – Ledningsstöd i stab

Antal medarbetar som ska ha fullgod kompetens inom Strömstads kommun framgår av 
följande:

Miljö och byggförvaltningen
 Miljö och hälsoskyddsavdelningen ska ha 2-3 medarbetare med fullgod kompetens 
 Räddningstjänsten ska ha 2-3 medarbetare med fullgod kompetens

Tekniska förvaltningen
 Ska ha 2-3 medarbetare med fullgod kompetens 

Antalet medarbetare som ska ha fullgod kompetens säkrar upp att fullgod kompetens alltid 
finns tillgänglig oavsett faktorer som frånvaro och personalomsättning.

Medarbetare med fullgod kompetens ska kunna samordna och leda den personal som ska 
genomföra det praktiska arbetet med exempelvis sanering i en händelse där olja når kusten i 
Strömstads kommun.



2. Ansvar

Se 1.3 och 1.4 i den delregionala oljeskyddsplanen för uppdelning av det statliga och 
kommunala ansvaret.

2.1 Det kommunala ansvaret – Faser i en oljeskyddshändelse

Se 1.4.1 i den delregionala oljeskyddsplanen

Vid ett oljeutsläpp ansvarar kommunerna för hantering av oljan då den når kommunalt 
ansvarsområde. Inom de gränser som anges, svarar kommunen för alla typer av 
räddningsinsats. (Se kartor för kommunala gränser i vatten punkt 6.2.2–6.2.4).

2.1.1 Räddningstjänstfasen 

 Se 2 i den delregionala oljeskyddsplanen

Olja som hotar att nå land (öar inräknat) betraktas normalt som skäl till räddningstjänst, då 
händelsen kräver ett snabbt ingripande. Kommunens räddningstjänst svarar för bekämpning 
i strandzonen1, i kommunala hamnar samt andra områden som pekats ut och som inte är på 
land. 

Räddningstjänsten ansvarar för att starta upp stab samt leda arbetet under 
räddningstjänstfasen.

2.1.2 Saneringsfasen 

Se 3 i den delregionala oljeskyddsplanen

När oljan nått land och skadan inte kan förvärras betraktas situationen inte längre som 
räddningstjänst utan sanering. Räddningstjänsten avslutar då sin stab och ansvaret för 
ledning och samordning övergår från räddningstjänsten till, miljö-och 
hälsoskyddsavdelningen. I detta läge kan avdelningen för miljö- och hälsoskydd begära stöd 
av räddningstjänsten att fortsätta utgöra stabs ledning, eller för att stötta organisationen i 
andra frågor av organisatorisk eller praktisk karaktär.

1 Strandområdet som utgör skillnaden mellan hög- och lågvatten.



2.1.2.1 Saneringsledare

Se bilaga B i den delregionala oljeskyddsplanen. Minneslista för saneringsledare med fältstab 

Utöver de uppgifter som framgår av punkt 3.3 i den delregionala planen åligger det även för 
miljö- och hälsoskyddsavdelningen att utse saneringsledare. Antingen ur den egna 
organisationen eller genom att begära hjälp av annan förvaltning eller av räddningstjänsten. 
Alternativt kan avgående stab i övergången mellan räddningstjänstfas och saneringsfas utse 
funktioner till saneringsfasen, på begäran av avdelningen för miljö- och hälsa.

2.1.2.2 Fältstab 

Se punkt 2.6 samt bilaga A i den delregionala oljeskyddsplanen. Minneslista för 
skadeplatschef med fältstab.

Vid bedömt behov ska miljö- och hälsoskyddsavdelningen även utse fältstab eller begära 
hjälp i likhet med ovan tillvägagångssätt. Fältstabens uppgift är att stötta saneringsledaren.



3. Organisation vid en oljeskyddshändelse

3.1 Uppstart av organisation vid larm om oljeskyddshändelse

Larmet om en förstående oljeskyddshändelse kommer vanligtvis in till Räddningstjänsten 
eller till Räddningschef i beredskap från samordnande myndighet. Räddningstjänsten 
bedömer om händelsen föranleder Räddningstjänstinsats.

3.1.1 Om händelsen enligt Räddningstjänstens bedömning föranleder 
Räddningstjänstinsats

Räddningstjänsten ansvarar för:

 Bedöma behovet av att starta upp stab
 i så fall sammankalla stabens medlemmar
 utse lämplig lokal och meddela klockslag för första stabsgenomgång
 starta upp stab samt 
 utse stabschef

3.1.2 Om händelsen enligt Räddningstjänstens bedömning inte föranleder 
Räddningstjänstinsats

Larmet förs vidare av den som mottar larmet till:

 Krisberedskapssamordnare och kommundirektör.
 Chef för miljö-och hälsoskyddsavdelningen kontaktas. Är denne eller dennes 

ersättare oanträffbar ska förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen eller 
dennes ersättare kontaktas. 

Räddningschef i beredskap, kommundirektör, krisberedskapssamordnare och 
kommunikationschef har rätt att initiera gul eller röd stab.



3.2 Stabsorganisation vid räddningstjänstinsats

Befattning  
Ex. stabsuppbyggnad enligt 
regional bilaga 

Bemanning 
inledningsvis

Bemanning 
fullt utbyggd

Strömstads kommun
Förvaltningar i stab

Stabschef 1 1 Utses av räddningschef i 
beredskap

Analys, omfall, uppföljning 
och samverkan (=stabschefen) 1-2 (miljöexpertis)

1 person från avdelningen för 
miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen 

Logistik 1 2-3 -”-

1 person från tekniska 
förvaltningen 

1 person från kostenheten på 
barn-och 
utbildningsförvaltningen.

Samverkansperson Kommunens 
krisberedskapssamordnare

Information, Mediaservice 1 2 -”-
Kommunikationschef eller 
kommunikatör med 
stödfunktioner.

Stöd och personalvård - 1 HR-chef eller HR-handläggare 
med stödfunktioner

Dokumentation/diarieföring 
och samband

1 1-3

Ansvarig för stabens 
dokumentation/registrering 
och samband utses av 
stabschef 

GIS ansvarig person. 
Dokumentation kartor.

Ekonomi redovisning 1 1 Controller

Ledning FRG 1 1
Frivilligorganisationer kan 
kallas in av stabschef vid 
behov.

Externa 
samverkansrepresentanter

Koordinator för 
helikopterverksamhet
Försvarsmakten
Länsstyrelsen
Ev. Kustbevakningen
Ev. miljö & 
hälsoskyddsavdelningen
Ev. Nationalparken
Ev. övriga förvaltningar 
Ev. MSB
Ev. norsk myndighet

Utifrån Aktörsanalys som 
inledningsvis genomförs av 
funktionen Analys, uppföljning 
och samverkan.



3.3 Stabsorganisation vid händelse där räddningstjänstinsats inte föreligger, gul 

alternativt röd stab enligt kommunens krisledningsplan.

Befattning  
Ex. stabsuppbyggnad enligt 
regional bilaga 

Bemanning 
inledningsvis

Bemanning 
fullt utbyggd

Strömstads kommun
Förvaltningar i stab

Stabschef 1 1
Krisberedskapssamordnare 
eller den kommundirektören 
utser. 

Analys, omfall, uppföljning 
och samverkan (=stabschefen) 1-2 (miljöexpertis)

miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen
Räddningstjänsten 

Logistik 1 2-3 -”-
Tekniska förvaltningen 
Kostenheten på barn-och 
utbildningsförvaltningen.

Samverkansperson Utses av stabschefen

Information, Mediaservice 1 2 -”-
Kommunikationschef eller 
kommunikatör med 
stödfunktioner.

Stöd och personalvård - 1 HR-chef eller HR-handläggare 
med stödfunktioner

Dokumentation/diarieföring 
och samband

1 1-3

Ansvarig för stabens 
dokumentation/registrering 
och samband utses av 
stabschef 
GIS ansvarig person. 
Dokumentation kartor.

Ekonomi/redovisning 1 1 Controller

Ledning FRG 1 1
Frivilligorganisationer kan 
kallas in av stabschef vid 
behov.

Externa 
samverkansrepresentanter

Koordinator för 
helikopterverksamhet
Försvarsmakten
Länsstyrelsen
Ev. Havs- och 
vattenmyndigheten
Ev. Kustbevakningen
Ev. miljö & 
hälsoskyddsavdelningen
Ev. Nationalparken
Ev. 
Försäkringsrepresentant

Utifrån Aktörsanalys som 
inledningsvis genomförs av 
funktionen Analys, uppföljning 
och samverkan.



Ev. övriga förvaltningar 
Ev. MSB
Ev. norsk myndighet



3.4 Stabens uppgifter

Se 2 räddningstjänstfas och 3 saneringsfas i den delregionala oljeskyddsplanen

Respektive förvaltning ansvarar för tillsättning av funktioner i stab under räddningstjänstfas 
saneringsfasen. Utifrån ansvar i staben ska man:

 utreda behov och begära interna resurser och expertis
 utreda behov och begära externa resurser och expertis
 inventera skadeplats
 analysera konsekvenser i samverkan med berörd expertis och myndigheter
 analysera samverkansbehov
 fatta beslut om lämpliga metoder samt utrustning för saneringsarbetet 
 fatta beslut i alla övriga frågor
 samordna, organisera och följa upp genomförandet av fattade beslut vad än beslutet 

innefattar
 hantera och förmedla intern och extern information och kommunikation internt och 

externt

Observera att stabschef i respektive stab har rätt att begära stödresurser och kalla in 
personal från samtliga förvaltningar inom Strömstads kommun utifrån det bedömda behovet 
efter avstämning med kommundirektör eller krisledningsnämnd

4. Begäran om externa resurser

4.1 Materiella resurser

Se 1.3 i den delregionala oljeskyddsplanen

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid ett oljeutsläpp, har MSB 
förstärkningsresurser som kan användas. Depåerna finns i Göteborg, Djurö, Slite, Härnösand 
och Oskarshamn i Kustbevakningens miljöskyddsförråd. 

Resurserna utgörs av:

 Länsor för styrning och inneslutning
 Strandskyddsdukar för skydd av stränder. 
 Pumpar och skimmrar för upptagning av olja.
 Båtar och motorcyklar för persontransporter 
 Personlig skyddsutrustning och enklare handverktyg för sanerare 
 Utrustning för upprättande av saneringsplats för saneringspersonal och enklare 

handverktyg.
 Aluminiumcontainers och storsäckar för mellanlagring av olja. 
 Mobil verkstadscontainer



Räddningsledare inom kommunal räddningstjänst har rätt att rekvirera materiel från MSB 
genom att kontakta MSB:s Tjänsteman i beredskap (TiB) via SOS-alarm på nummer 054-
150 150. Vid en händelse där fler än en kommun är drabbad kan Länsstyrelsen överta 
ansvaret för händelsen (statlig räddningstjänst) och kommer därmed vara den organisation 
som begär och samordnar/fördelar de materiella resurserna.

4.2 Personella resurser och expertis 

Se 1.3 i den delregionala oljeskyddsplanen

Om kompetens för exempelvis samverkan, ledning eller händelsespecifik kompetens och 
expertis på lagstiftning, saknas i den egna organisationen kan dessa resurser begäras genom 
att kontakta MSB:s TiB via SOS-alarm på nummer 054-150 150. Antalet personal och 
kompetenser anpassas efter behov till den specifika situationen. 

Förstärkningsresursen är tänkt att vara självförsörjande och medför egen kontors- och 
kommunikationsmateriel. Stödet utgår från MSB:s koncept ”Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning vid samhällsstörningar”.

5. Administration och dokumentation

Inblandande funktioner, organisationer och förvaltningar inom Strömstads kommun har 
samtliga ansvar för att administrera och dokumentera sitt arbete.

Detta är mycket viktigt inte bara ur ett miljöskyddsperspektiv, utan även utifrån möjligheten 
att efter avslutad händelse kunna begära ersättning för de kostnader kommunen haft i och 
med händelsen och dessutom bidra till utvärdering och lärande.

Det åligger alla inblandade funktioner att efter avslutad händelse själva samla in och 
sammanställa sin dokumentation. 

Dokumentationen ska vara utförlig och korrekt och styrkas med foton, kvitton och/eller 
annan redovisning. 

Även staben ska utförligt och kontinuerligt dokumentera sitt arbete. Då framförallt med 
fokus på beslut.

 Insamling görs av biologiskt material för uppföljning av miljöeffekter.
 Strandinventering genomförs med hjälp av fotodokumentation och GPS-

positionering.
 Dokumentation med hjälp av GIS kartsystemet.

Det är den stabsorganisation som hanterar saneringsfasen som ansvarar för att slutligen 
samla in och sammanställa dokumentationen och därefter hantera den och begära 
ersättning.



6. Prioriteringar

6.1 Länsstyrelsens prioriteringar

( även i bilaga 1.)

För de prioriterade områden som 
man bedömer att det går att skydda 
med länsor, strandduk eller andra 
åtgärder, har kommunen tagit fram 
särskilda insatskort. Dessa finns 
redovisade i Digital MiljöAtlas. Digitalt 
Miljöatlas är ett webbverktyg som 
innehåller underlag för förebyggande 
planering och operativa beslut. I 
denna har man inventerat 
strandtypen på alla öar med 
landfastförbindelse. 

Insatskort finns i bilaga 3.

Digital Miljöatlas är ett beslutstöd som man hittar på internethttps://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se

Särskild hänsyn ska tas till exempelvis fågelskydds- och sälskyddsområdena, artrika 
grundområden, ostronbankar samt trålskyddsområden.



6.2 Strömstads kommuns prioriteringar

Skyddsåtgärder och saneringen görs med hänsyn till prioriterade områden.

 framgår av karta i bilaga 1.
 gränser kommunalt vatten i bilaga 2.

Utsläppt olja bör föras mot sandstränderna, då de är enklare att sanera. Undantaget 
stränder av typ Björnsängen, med vandrande sand.

6.2.1 Kosterhavets Nationalpark

Såväl Kosterhavets Nationalpark som samtliga Naturreservat är klassade som Natura 2000. 
Då området är så omfattande kan prioriteringar vara nödvändiga även inom nationalparkens 
område. Exempel på prioriterad miljö är:

 korallområden, 
 djupa hårdbottnar vid de trålfria områdena.
 grunda algskogar, framförallt sydväst om Koster. 
 områden för ostron- och musselodling.
 viktiga områden för räkfisket i Kosterrännan.
 övriga naturreservat och 
 naturhamnar.

Samtliga ovan nämnda områden skall återställas fullständigt efter en eventuell skada.

6.2.2 Kommunal gräns i vatten – Strömstad (Bilaga 2.)

6.2.3 Kommunala gräns i vatten – Kosteröarna (Bilaga 2.)

6.2.4 Kommunal gräns i vatten – Starekilen (Bilaga 2.)

7. Restvärdeledare 

Restvärdesledare kallas ut vid många skador för att framförallt rädda egendom undan 
onödig förstörelse. Restvärdeledarens uppdrag spänner över hela försäkringsområdet, det 
vill säga både efter brand-, vatten-, trafik- och övriga egendomsskador, och innefattar många 
tekniker.

Försäkringsgivarnas fullmakter ger restvärdeledaren behörighet och möjlighet att rekvirera 
resurser som behövs för att fullgöra uppgiften bland annat entreprenörer.

Restvärdeledaren gör också en stor social insats genom att ta hand om skadedrabbade 
personer, som kan ha svårt att hantera en kaotisk situation.



Restvärdeledarens uppdrag varar intill dess varje objekts försäkringsgivare eller ägare själv är 
beredd att ta över ansvaret för sin skada. Generellt gäller en uppdragstid om högst 48 
timmar. Tid därutöver kräver särskild beställning.

8. Avsluta händelsen

8.1 Avsluta Räddningstjänstfas

Räddningsledaren avslutar räddningsinsatsen.

Stabschef under räddningstjänstfasen avslutar därefter staben. Ansvaret övergår då till 
staben för saneringsfasen. 

8.2 Avsluta Saneringsfas

Kommundirektören alternativt krisledningsnämnden fattar beslut om att avsluta saneringen 
när miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att det oljedrabbade området är tillräckligt 
rent, med andra ord när saneringen kan upphöra. 

9. Utvärdering

De två respektive stabernas sista uppgift blir att samla in och sammanställa all 
dokumentation och därefter utse en utvärderare.

Den person som ska genomföra och redovisa utvärderingen ska:

 få tillgång till all dokumentation
 ha haft god inblick i alla delar av händelsen och 
 ha god kännedom om oljeskyddshändelser
 god kännedom om Strömstads kommuns ansvar och organisation 

 



Bilaga 1. Länsstyrelsens prioriterade områden i Strömstads kommun.



Bilaga 2. Kommunal gräns i vatten – Strömstad 



Bilaga 2. Kommunala gränser i vatten – Kosteröarna 

Bilaga 2. Kommunal gräns i vatten – Starekilen 

















PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2019-0349

KS § 105 Revidering av taxa gällande lag om tobak och 
liknade produkter

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa gällande lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

att taxan gäller från och med 2019-07-01

Sammanfattning av ärendet
Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425) ersätts den 1 juli 2019 av lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088). Lagen innebär bland annat att tillståndsplikt 
införs för försäljning av tobak. För att kunna handlägga och ta ut avgifter för 
prövning, tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya lagstiftningen, 
måste ny taxa antas som träder i kraft den 1 juli 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Förslag till ny taxa gällande Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-05-23 § 112
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-29 §

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta taxa gällande lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

att taxan gäller från och med 2019-07-01

Beslutet skickas till
Diariet

Ärende
20
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 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-05-23  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-196 90 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 Dnr MBN-2019-962 

MBN § 112 Miljö- och byggförvaltningen, taxa enligt 
Lagen om tobak och liknande produkter 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa gällande lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

att taxan gäller från och med 2019-07-01 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsmotivering 
För att kunna utföra myndighetutövning enligt lag om om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) och ta ut avgift för detta, måste beslut om taxa fattas. 

Sammanfattning av ärendet 
Tobakslagen ( 1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425) ersätts den 1 juli 2019 av lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088). Lagen innebär bland annat att tillståndsplikt 
införs för försäljning av tobak. För att kunna handlägga och ta ut avgifter för 
prövning, tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya lagstiftningen, 
måste ny taxa antas som träder i kraft den 1 juli 2019. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för Miljö- och byggnämnden, antagen 2019-02-14 §76. 
Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa gällande lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

att taxan gäller från och med 2019-07-01. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
  



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Miljö- och byggförvaltningen 2019-04-29 Dnr: MBN-2019-962
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Mona Wrethman, 0526-194 76

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: mbn@stromstad.se Telefon: 0526-196 90 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Miljö- och byggnämnden

Förslag till beslut

Taxa enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att anta taxa gällande lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

att taxan gäller från och med 2019-07-01

Beslutsmotivering
För att kunna utföra myndighetutövning enligt lag om om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) och ta ut avgift för detta, måste beslut om taxa fattas.

Sammanfattning av ärendet
Tobakslagen ( 1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425) ersätts den 1 juli 2019 av lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088). Lagen innebär bland annat att tillståndsplikt 
införs för försäljning av tobak. För att kunna handlägga och ta ut avgifter för 
prövning, tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya lagstiftningen, 
måste ny taxa antas som träder i kraft den 1 juli 2019.

Perspektiv 

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Miljö- och byggförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Ekonomiska perspektiv (finansiering etc)
Miljö- och byggnämnden anser att taxan möjliggör en hög kostnadstäckning och 
en sund finansiering av nämndens utgifter. Kostnaderna för handläggning, 
prövning och tillsyn för tillstånd och anmälningspliktiga verksamheter ska inte 
vara skattefinansierade utan i sin helhet faktureras verksamheterna. 

Folkhälsoperspektiv
Miljö- och byggförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.



STRÖMSTADS KOMMUN 2 (2)

Miljö- och byggförvaltningen Dnr: MBN-2019-962
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Juridiskt perspektiv
Reglemente för Miljö- och byggnämnden anger att nämnden ansvarar för och 
hanterar ärenden samt utövar myndighetsutövning och tillsyn inom ramen för 
området som omfattar tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Miljöperspektiv
Miljö- och byggförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Reglemente för Miljö- och byggnämnden, antagen 2019-02-14 §76.
Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).
Tjänsteskrivelse 2019-04-29

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift.

Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
0526-194 76
mona.wrethman@stromstad.se

Michael Olsson
Förvaltningschef
0526-193 70
michael.olsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
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Innehållsförteckning 
 

Inledande bestämmelser .........................................Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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Försäljning av tobak ................................................................................................. 5 
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Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft, lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088). Den ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Den huvudsakliga 
förändringen är att försäljning av tobak blir tillståndspliktigt. Försäljning av 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är fortsatt anmälningspliktigt. 

 
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommuns i enlighet med 
lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), kap 8 1,2 §§  

Taxan gäller from 2019-07-01. 

För verksamheter som har anmält sin försäljning före 2019-06-30 
gäller under en övergångsperiod taxa för tobakslagen (1993:581). 
Denna anges i Miljö- och byggnämndens taxor 2019. 

Senast 2019-11-01 ska ansökan om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror vara miljö- och byggnämnden tillhanda. Taxa enligt lag 
om tobak och liknande produkter tillämpas from att ansökan 
inkommit.  

 

 
Timavgift 

 2 § För tillsyn och andra åtgärder som omfattar mer tid än vad som 
täcks av de fasta avgifterna tas avgift ut för nedlagd tid enligt 
timtaxa. I de fall timavgift tas ut avses den sammanlagda tid som 
varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 
beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om 
den sammanlagda tiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. Vid tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per 
påbörjad halv timme handläggningstid. 

Timavgiften är 1088 kr. 

 
 
  Fasta avgifter 
 

  3 §     Fasta avgifter baseras på beräknad tid i timmar som går åt för all      
handläggning av ärendet.  För förtydligande om vad som ingår i 
timavgiften hänvisas till 2§. 
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Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
 
Avgift för anmälan 

4 § Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en 
avgift för handläggning av anmälan. 

 
  Avgift för anmälan   Kronor 

  Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare    2 720 

 
 

Årlig avgift  

5 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska 
cigaretter  och påfyllnadsbehållare ska betala en årlig avgift enligt 
tabell. Årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den 
årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje 
kvartal som passerats innan verksamheten påbörjades. Den årliga 
avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i 
början av året. Redan erlagd avgift återbetalas inte om 
verksamheten upphör under det år som avgiften avser. 

 

Årlig avgift Kronor 

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 3 260  

 
 
Nedsättning av avgift 

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas 
ned.  
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Tillståndspliktig försäljning av tobak  
 
Årlig avgift  

7 § Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobak ska betala en 
årlig avgift enligt tabell. Nivån på avgiften avgörs utifrån 
verksamhetens storlek och tillsynsbehov och meddelas i ett beslut i 
samband med att tillstånd meddelas. Årlig avgift omfattar 
kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska betalas 
från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas med 
avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje kvartal som passerats innan 
verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan betalas 
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året. 
Redan erlagd avgift återbetalas inte om verksamheten upphör 
under det år som avgiften avser. 

 
Årlig avgift Kronor 

   Klass 1  8 704 

   Klass 2  13 056 

 
Avgift för prövning 
 

  Tillstånd, anmälan Kronor 

  8 §  Stadigvarande tillstånd   8 000 

  9 §  Tillfälligt tillstånd  8 000 

 10 §  Anmälan om betydande förändring i   
verksamheten. Till exempel ändrad bolagsform, 
ändrade ägarförhållanden och övertagande av 
rörelse. 

 6 000 

 11 § Övriga mindre ändringar, till exempel 
omregistrering. 

 timavgift 

 
Nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med 
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga 
omständigheter, sätta ned avgiften.  
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Kommunstyrelsen
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KS/2019-0349

KS § 106 Komplettering av kart- och mättaxan

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att anta förslag till komplettering i kart- och mättaxan.

Sammanfattning av ärendet
För det arbete som bedrivs på mätenheten behövs en komplettering i taxan. 
Arbete pågår med att se över hela plan- och bygglovstaxan till 2020. Tanken är då 
att gå över till en modell på taxa där avgifterna baseras på nedlagd tid för ett 
typärende istället för som i dagens taxa då avgiften baseras på storleken på 
byggnationen.

Då det finns brister i dagens mättaxa som behöver åtgärdas redan nu föreslås en 
övergång till den nya taxemodellen för kart- och mätverksamheten redan nu. 
Resterande del av plan- och byggverksamheten blir ett ärende inför 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-02
Förslag till plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-05-23 § 114
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-29 §

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta förslag till komplettering i kart- och mättaxan.

Beslutet skickas till
Miljö- och byggförvaltningen
Webbansvarige
Diariet

Ärende
21
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 Dnr MBN-2019-967 

MBN § 114 Plan- och bygglovstaxa 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att godkänna förslag till taxa och vidarebefordra den för beslut i 
kommunfullmäktige. 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
För det arbete som bedrivs på mätenheten behövs en komplettering i taxan. 
Arbete pågår med att se över hela plan- och bygglovstaxan till 2020. Tanken är då 
att gå över till en modell på taxa där avgifterna baseras på nedlagd tid för ett 
typärende istället för som i dagens taxa då avgiften baseras på storleken på 
byggnationen. 

Då det finns brister i dagens mättaxa som behöver åtgärdas redan nu föreslås en 
övergång till den nya taxemodellen för kart- och mätverksamheten redan nu. 
Resterande del av plan- och byggverksamheten blir ett ärende inför 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-02 
Förslag till plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att godkänna förslag till taxa och vidarebefordra den för beslut i 
kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Miljö- och byggförvaltningen 2019-05-02 Dnr: MBN-2019-967
Plan- och byggavdelningen
Elin Solvang, 0526-194 77

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: mbn@stromstad.se Telefon: 0526-196 90 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Miljö- och byggnämnden

Förslag till beslut

Plan och bygglovstaxa 2020

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut
att godkänna förslag till taxa och vidarebefordra den för beslut i KF

Sammanfattning av ärendet
För det arbete som bedrivs på mätenheten behövs en komplettering i taxan. 
Arbete pågår med att se över hela plan- och bygglovstaxan till 2020. Tanken är då 
att gå över till en modell på taxa där avgifterna baseras på nedlagd tid för ett 
typärende istället för som i dagens taxa då avgiften baseras på storleken på 
byggnationen.

Då det finns brister i dagens mättaxa som behöver åtgärdas redan nu föreslås en 
övergång till den nya taxemodellen för kart- och mätverksamheten redan nu. 
Resterande del av plan- och byggverksamheten blir ett ärende inför 2020.

Perspektiv 

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv, 
Miljöperspektiv
Miljö- och byggförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Ekonomiska perspektiv (finansiering etc)
En övergång till en annan taxemodell innebär att vi tydligare tar betalt för nedlagd 
tid. För kart- och mätverksamheten blir inte förändringen så stor då mycket av 
arbetet redan innan varit avgiftsbelagt per timme. Största förändringen blir priset 
för nybyggnadskartor som blir något dyrare än idag. Detta innebär att kunden 
betalar för den tid vi lägger ner istället för att delar av denna verksamhet 
finansieras med skattemedel.

Juridiskt perspektiv
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett förslag på taxemodell som de 
nu rekommenderar landets kommuner att arbeta utifrån. Detta för att få en 
modell som är tydligare att den som nyttjar en tjänst/service från kommunen ska 
betala för den nedlagda tiden. Den gamla taxemodellen stöds inte längre av SKL 
och på sikt finns därför en rättsosäkerhet att arbeta vidare med denna.
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Miljö- och byggförvaltningen Dnr: MBN-2019-967
Plan- och byggavdelningen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-02 
Förslag till plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift.

Elin Solvang
Plan- och byggchef
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Michael Olsson
Förvaltningschef
0526-193 70
michael.olsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten



Plan- och bygglovstaxa
Inklusive kart- och mättaxa

Dnr MBN-2019-967

Taxebestämmelser
Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. I första skedet 
redovisas enbart taxa för kart- och mätenhetens verksamhet. Avgifterna tas ut med 
stöd av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 12 kap §§ 8-11. Avgifterna är avsedda 
att täcka nämndens kostnader för den myndighetsutövning och de tjänster som 
regleras i lagstiftningen.

Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat särskilt anges.

Nytillkommande poster redovisas med röd ring.

Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa utgår avgift för:

1. Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
2. Utstakning/utsättning och lägeskontroll
3. Ortofoto
4. Digitala terrängmodeller och punktmoln
5. Stompunkter
6. Utskrifter

Allmänna bestämmelser

Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd framgår av taxan. Beloppen är beräknade genom att en 
framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats 
med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
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Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att 
den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet 
nedlagda timmar i ärendet.

Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller sänkning av avgift, får 
nämnden besluta det i det enskilda fallet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en 
särskild ärendetyp i taxan kan nämnden besluta om skälig avgift grundad på 
tidsersättning.

Timdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 minuter) nedlagd handläggningstid. 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt 
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, 
inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 
beslut samt administration.

Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 950 kronor.

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas 
avgift ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet.

Höjning/sänkning av avgift
I de fall nämnden finner skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, ska 
nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.

Indexreglering
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den 
procentsatsen för innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal 
verksamhet”.

Betalning av avgift
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Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven 
miljö- och byggnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits.

För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska 
nämnden återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då 
kan bli aktuella är erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, 
slutsamråd och utfärdande av slutbesked. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att 
preskription sker efter tio år.

Denna taxa gäller från 2019-07-01.
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1. Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter

Nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger 
riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.

A. Nybyggnadskarta
Ärendetyp Avgift

I en normal nybyggnadskarta ingår följande information: fastighetsindelning, rättigheter, 
byggnader, övriga detaljer, höjdinformation, gällande detaljplaner och bestämmelser och 
fornminnen.

A.1 En fastighet max 2000 m² för bostadsändamål inom detaljplan 6175
A.2 En fastighet max 2000-5000 m² för bostadsändamål inom detaljplan 10925
A.3 En fastighet max 2000-10000 m² för bostadsändamål inom detaljplan 15675
A.4 En fastighet max 8000 m² för industri, verksamhet el andra ändamål inom detaljplan 8075
A.5 En fastighet max 15000 m² för industri, verksamhet el andra ändamål inom detaljplan 12825

Två fastigheter på samma nybyggnadskarta – 2 gånger priset för resp kategori
Tre fastigheter på samma nybyggnadskarta – 3 gånger priset för resp kategori
Osv 

Större fastigheter än ovan nämnda enligt bedömning.
Redovisar inte nybyggnadskartan hela fastigheten så räknas ytan för den del av 
fastigheten som redovisas.

Nybyggnadskartor utom detaljplan timdebiteras.

Nybyggnadskartan kan revideras mot timdebitering om den är högst 1 år gammal.

Tillfälligt nyttjande av digital primärkarta
Moms tillkommer

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av 
skattemedel och avgifter.
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För permanenta användare av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift 
normalt avtal som löper på flera år.

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala 
kartmaterialet.

Med digital primärkarta menas leverans i samtliga digitala format (ej skannade pdf-
filer).

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet 
ändamål.
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B. Primärkarta
Innehåll i kartan Avgift/ha

Vid beställning av primärkarta kan man beställa en karta innehållande samtlig nedanstående 
information eller enbart någon del.

B.1 Fastighetsindelning och rättigheter 510
B.2 Byggnader och mark 510
B.3 Kommunikation och adresser 340
B.4 Höjdinformation 340
B.5 All information 1700

Minsta debiterbara enhet är 1 ha.

Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer arbetskostnad mot 
timdebitering.

Tillfälligt nyttjande av digital grundkarta
Moms tillkommer

Grundkartan baseras på primärkartan och ajourförs vad gäller detaljer, rättigheter och 
fastighetsinformation. Kartan kontrolleras vad gäller redovisade fastigheter och 
kompletteras med gällande plangränser.

Avgift för nyttjande av digital grundkarta är 3*avgift per ha för primärkarta, d v s 5100 
kr/ha.

Minsta debiterbara enhet är 1 ha.

Ajourföring av grundkarta utförs mot timdebitering.

Tillfälligt nyttjande av analog primärkarta
Utskrift eller pdf-fil av primärkarta 280 kr

Minsta debiterbara enhet är 1 ha.
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Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer arbetskostnad mot 
timdebitering.

För större utskriftsformat än A3 betalas utöver hektarpris även taxa för utskrift på 
plottern enligt punkt 6 i denna taxa.

Upprättande av andra kartprodukter
Moms tillkommer

Timdebitering

2. Utstakning/utsättning och lägeskontroll

Utstakning/utsättning

Timdebitering

Lägeskontroll
Moms tillkommer

Timdebitering

3. Ortofoto
Moms tillkommer

Befintligt material, minst 1 år gammalt 300 kr/bild

Nyframställda bilder/ha anskaffningskostnad+ 
bearbetningskostnad 
fördelat på den 
framtagna ytans storlek

3. Digitala terrängmodeller och punktmoln
Moms tillkommer
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Digitala terrängmodeller anskaffningskostnad+ 
bearbetningskostnad 
fördelat på den 
framtagna ytans storlek

Punktmoln anskaffningskostnaden

5. Stompunkter
Moms tillkommer

1:a ordningens stomnät och höjdstompunkter 300 kr

Övriga polygon- eller triangelpunkter 100 kr

6. Utskrift på plottern
Moms tillkommer

Kostnad per kopia A2 90 kr

Kostnad per kopia A1 160 kr

Kostnad per kopia A0 320 kr



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2016-0173

KS § 100 Svar på - Motion om fastighetsköp

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå första attsatsen med hänvisning till att bolaget har att avgöra när 
oberoende fastighetsvärderare ska anlitas

att bifalla andra och tredje attsatsen med hänvisning till bolagets svar att 
Strömstadslokaler anlitar oberoende besiktningsman före köp av objekt och att 
de redovisar alla kostnader för ett köp till bolagets styrelse. Kostnader som kan 
tillkomma vid hyresgästanpassningar är inte med vid ett köp utan beräknas när 
behoven hos hyresgästerna är kända för varje projekt

 att uppdra åt kommundirektören att ta fram reglemente för inköp av fastigheter 
för hela koncernen.

Sammanfattning av ärendet
Ulf Johansson m.fl. (SD) har inkommit med en motion där de anger att; 
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av fastigheter, 
så att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetsköp. Fastighet 
skall värderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans. Så att eventuella 
renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel, sanering, övriga 
miljöaspekter etc. redovisas. Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, 
marksanering, övriga markarbeten? Hur mycket måste transporteras vidare till 
upparbetningsanläggning? Alla tänkbara kostnader som kan komma till, bör vara 
upptäckta och redovisade före köp.

Sverigedemokraterna anser: 
att fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt, 
att fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt, 
samt 
att redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras 
före köp av objekt.

Kommunfullmäktige beslutar 2017-10-12 återremitteras ärendet till 
kommunstyrelsen med motivering att motionens att -satser inte är besvarade. 
Oberoende värdering och oberoende besiktning är rutiner som ej har utförts vid 
fastighetsköp vilket motionen kräver. Motionens syfte i tredje att-satsen; att 
ändringar, renoveringar etc skall budgeteras och redovisas före köp av objekt, 
vilket heller inte är rutin i dag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-28 § 47 att återsända 
motionen till AB Strömstadslokaler för komplettering. Strömstadslokaler har 
inkommit med svar.

Ärende
22



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

Beslutsunderlag
Strömstadslokalers protokoll från styrelsemöte 2019-03-21
Strömstadslokalers tjänsteskrivelse 2019-01-25
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-12
Protokoll kommunstyrelsen 2017-09-27 KS § 109 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 KSAU § 136 
Tjänsteskrivelse, Helene Evensen, utvecklingschef, 2017-08-31 
Tjänsteskrivelse, Göran Wallo, Strömstadslokaler 2017-06-14 
Strömstadslokaler, skrivelse 2017-06-22 
Protokoll kommunstyrelsens, 2017-02-08
Protokoll Kommunfullmäktige, 2016-04-05 
Motion Fastighetsköp från Sverigedemokraterna, 2016-03-16
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 159

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå första attsatsen med hänvisning till att bolaget har att avgöra när 
oberoende fastighetsvärderare ska anlitas

att bifalla andra och tredje attsatsen med hänvisning till bolagets svar att 
Strömstadslokaler anlitar oberoende besiktningsman före köp av objekt och att 
de redovisar alla kostnader för ett köp till bolagets styrelse. Kostnader som kan 
tillkomma vid hyresgästanpassningar är inte med vid ett köp utan beräknas när 
behoven hos hyresgästerna är kända för varje projekt. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen samt att uppdra åt 
kommundirektören att ta fram reglemente för inköp av fastigheter för hela 
koncernen.

Lars Tysklind (L) med instämmande från Åsa Torstensson (C) och Bengt Bivrin (MP) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mattias Gustafssons yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Ordförande frågar och kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mattias Gustafssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafssons 
yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mattias Gustafssons yrkande.

Nej-röst för avslag till Mattias Gustafssons yrkande.
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Kommunstyrelsen
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Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för bifall mot 5 nej-röster för avslag beslutar kommunstyrelsen 
att bifalla yrkandet.

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår
1 Kent Hansson S 1   Ja   
2 Mats Granberg S 2   Ja   
3 Leif Andersson S 3   Ja   
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4   Ja   
5 Marielle Alvdal FI 5   Ja   
6 Mattias Gustafsson SD 6   Ja   
7 Lars Tysklind L 7    Nej  
8 Mikael Cederbratt M 8    Nej  
9 Marie Edvinsson Kristiansen M 9    Nej  

10 Åsa Torstensson C 10    Nej  
11 Bengt Bivrin MP 11    Nej  
 Summa 6 5 0

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

KS/2016-0173

KSau § 159 Svar på - Motion om fastighetsköp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå första attsatsen med hänvisning till att bolaget har att avgöra när 
oberoende fastighetsvärderare ska anlitas

att bifalla andra och tredje attsatsen med hänvisning till bolagets svar att 
Strömstadslokaler anlitar oberoende besiktningsman före köp av objekt och att 
de redovisar alla kostnader för ett köp till bolagets styrelse. Kostnader som kan 
tillkomma vid hyresgästanpassningar är inte med vid ett köp utan beräknas när 
behoven hos hyresgästerna är kända för varje projekt. 

Sammanfattning av ärendet
Ulf Johansson m.fl. (SD) har inkommit med en motion där de anger att; 
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av fastigheter, 
så att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetsköp. Fastighet 
skall värderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans. Så att eventuella 
renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel, sanering, övriga 
miljöaspekter etc. redovisas. Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, 
marksanering, övriga markarbeten? Hur mycket måste transporteras vidare till 
upparbetningsanläggning? Alla tänkbara kostnader som kan komma till, bör vara 
upptäckta och redovisade före köp.

Sverigedemokraterna anser: 
att fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt, 
att fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt, 
samt 
att redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras 
före köp av objekt.

Kommunfullmäktige beslutar 2017-10-12 återremitteras ärendet till 
kommunstyrelsen med motivering att motionens att -satser inte är besvarade. 
Oberoende värdering och oberoende besiktning är rutiner som ej har utförts vid 
fastighetsköp vilket motionen kräver. Motionens syfte i tredje att-satsen; att 
ändringar, renoveringar etc skall budgeteras och redovsas före köp av objekt, 
vilket heller inte är rutin i dag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-28 § 47 att återsända 
motionen till AB Strömstadslokaler för komplettering. Strömstadslokaler har 
inkommit med svar.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

Beslutsunderlag
Strömstadslokalers protokoll från styrelsemöte 2019-03-21
Strömstadslokalers tjänsteskrivelse 2019-01-25
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-12
Protokoll kommunstyrelsen 2017-09-27 KS § 109 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 KSAU § 136 
Tjänsteskrivelse, Helene Evensen, utvecklingschef, 2017-08-31 
Tjänsteskrivelse, Göran Wallo, Strömstadslokaler 2017-06-14 
Strömstadslokaler, skrivelse 2017-06-22 
Protokoll kommunstyrelsens, 2017-02-08
Protokoll Kommunfullmäktige, 2016-04-05 
Motion Fastighetsköp från Sverigedemokraterna, 2016-03-16

Beslutet skickas till
Diariet





TJÄNSTESKRIVELSE

Postadress: 452 30 Strömstad E-post: info@stromstadsbyggen.se Telefon: 0526-49400
Besöksadress: Västra Klevgatan 9A Webb: www.stromstadsbyggen.se

Motion angående Fastighetsköp

Refererar till motion KS/2017-0671 angående svar på motion om fastighetsköp.

KSAU har återremitterat motionen till AB Strömstadslokaler med en begäran om 
komplettering i frågan med motiveringen att motionens att-satser inte är 
besvarade.

Strömstadslokaler kompletterar svaret på motionen med följande: 

Första att-satsen: fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före 
köp av objekt.  

Strömstadslokaler använder inte externa fastighetsvärderare eftersom bolaget 
besitter egen specialistkompetens som har lång erfarenhet av 
fastighetsvärderingar. Kostnaderna blir lägre när man kan nyttja egen 
kompetens.

Andra att-satsen: fastigheten skall besiktigas av oberoende besiktningsinstitut 
före köp av objekt. 

Strömstadslokaler anlitar oberoende besiktningsman före köp av objekt. 

Tredje att-satsen: redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och 
budgeteras före köp av objekt. 

Strömstadslokaler redovisar alla kostnader för ett köp till bolagets styrelse. 
Kostnader som kan tillkomma vid hyresgästanpassningar är inte med vid ett köp 
utan beräknas när behoven hos hyresgästerna är kända för varje projekt. 

Göran Wallo
AB Strömstadslokaler
2019-01-25
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Västra Klevgatan 9A info@stromstadslokaler.se Sida 1
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Plats och      Strömstadslokalers mötesrum, 

Sammanträdestid      2019-03-1-21, kl 08.30-12.00

Närvarande ledamöter     Peter Heie (PH)
Sture Fredriksson (SF)
Lena Martinsson (LM)
Andreas Nikkinen

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare Erling Karlsson (EK)

Övriga deltagare Göran Wallo (GW) VD
Gary Lyckell (GL)

Sekreterare Gary Lyckell

Ordförande Peter Heie

Ordförande __________________________
Peter Heie

Justerare __________________________
Lena Martinsson
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Dagordning

16. Styrelsemötets öppnande
17. Godkännande av dagordning
18. Val av justerare
19. Föregående mötesprotokoll
20. Ekonomi

- Finansrapport per 2019-02-28

21. VD Rapport
- Gränsdragningslista
- Motion angående fastighetsköp
- Badhuset
- Mekanikern
- Mellegården
- Bojarskolan
- Hjältsgård (gamla skofabriken)
- Kosters skola

22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande
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§ 21

VD rapport

Motion angående fastighetsköp 

Sammanfattning av ärendet

VD redogjorde för skrivelsen. Styrelsen ställer sig bakom skrivelsen.



2016-03-16 

Fastighetskop 

Sverigedemokratema anser att battre undertag skaU firmas vid kop av fastigheter. Sa att roan fkrvn 

helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetskop. 

Fastighet skall varderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans. 

Sa att eventuella renoveringskostnader pa ventilation, el, va'rme/sanitet, dolda fel, sanering, ovriga 

mifjoaspekter etc. redovisas. 

Hur mycket kan atervinnas sjalv vid rivning, marksanering, ovriga markarbeten? Hur mycket mSste 

transporters vidare t i l l upparbetningsanlaggning? 

Alia tankbara kostnader som kan komma t i l l , bor vara upptackta och redovisade fore kop. 

Vi i Sverigedemokraterna anser 

Att: fastigheter skall varderas av oberoende fastighetsvarderare fore kop av objekt. 

Att: fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans fore kop av objekt. 

Att: redovisning av alia kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras fore kop av objekt. 

Morgan Gdstafsson 

Mattias Gustafsson 
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2016-04-05 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KF § 42    Dnr KS/2016-0173 

Motion - Fastighetsköp 

Kommunfullmäktige beslutar 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Johansson m.fl (SD) har inkommit med en motion där de anger att; 
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av fastigheter. 
Så att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetsköp. 
Fastighet skall värderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans. 

Så att eventuella renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel, 
sanering, övriga miljöaspekter etc. redovisas. 

Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, marksanering, övriga markarbeten? Hur 
mycket måste transporteras vidare till upparbetningsanläggning? Alla tänkbara 
kostnader som kan komma till, bör vara upptäckta och redovisade före köp. 

Sverigedemokraterna anser 
Att: fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt. 
Att: fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt. 
Att: redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras före 
köp av objekt. 

Beslutsunderlag 
Motion 2016-03-16 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att motionen remitteras till Kommunstyrelsen för    
yttrande 
 
 Beslutsgång 
 Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att  
 så sker. 

 

 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS §05 
KSAU §05    Dnr: KS/2016-0173 

Svar på motion - fastighetsköp 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att en översyn visar att det inom Strömstads kommun redan finns befintliga rutiner och 
normer vid fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer. 
Så länge mark- och exploateringsavdelningen hanterar ärenden genom hela kedjan från 
start till upprättandet av kontrakt, så kan ovanstående rutiner upprätthållas. 

att nuvarande tillvägagångssättet visar att fastigheter besiktigas av oberoende 
besiktningsinstans före köp av objekt, i samband med besiktningen sker en redovisning 
av alla kostnader som kan tillkomma före köp av ett objekt. 

att motionen därmed anses besvarad. 

 Sammanfattning av ärendet 
Ulf Johansson m.fl (SD) har inkommit med en motion där de anger att;  
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av fastigheter.  
Så att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetsköp.  
Fastighet skall värderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans.  
Så att eventuella renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel,  
sanering, övriga miljöaspekter etc. redovisas.  
Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, marksanering, övriga markarbeten? Hur  
mycket måste transporteras vidare till upparbetningsanläggning? Alla tänkbara  
kostnader som kan komma till, bör vara upptäckta och redovisade före köp.  
Sverigedemokraterna anser  
Att: fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt.  
Att: fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt.  
Att: redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras före köp 
av objekt.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Tjänsteskrivelse Helene Evensen, Utvecklingschef 2017-01-09 
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-04-05 
Motion 2016-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att en översyn visar att det inom Strömstads kommun redan finns befintliga rutiner och 
normer vid fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer. 
Så länge mark- och exploateringsavdelningen hanterar ärenden genom hela kedjan från 
start till upprättandet av kontrakt, så kan ovanstående rutiner upprätthållas. 
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att nuvarande tillvägagångssättet visar att fastigheter besiktigas av oberoende 
besiktningsinstans före köp av objekt, i samband med besiktningen sker en redovisning 
av alla kostnader som kan tillkomma före köp av ett objekt. 
att motionen därmed anses besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Protokollsanteckning under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) tackar för svaret 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

AB Strömstadslokaler och AB 
Strömstadsbyggen 2017-06-14 Dnr: KS/2016-0173

Göran Wallo, 0526 494 01

STRÖMSTADS KOMMUN

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

Motion - Fastighetsköp

AB Strömstadslokaler och AB Strömstadsbyggens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att en översyn visar att det inom de kommunala bolagen finns rutiner vid 
fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer. 

att nuvarande tillvägagångssättet visar att fastigheter besiktigas före köp av 
objekt och att en värdering av fastigheten utifrån kommunens behov av lokaler 
görs.

att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Ulf Johansson m.fl (SD) har inkommit med en motion där de anger att; 
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av 
fastigheter, så att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett 
fastighetsköp.  Fastighet skall värderas och besiktigas av oberoende 
besiktningsinstans. Så att eventuella renoveringskostnader på ventilation, el, 
värme/sanitet, dolda fel, sanering, övriga miljöaspekter etc. redovisas. 
Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, marksanering, övriga 
markarbeten? Hur mycket måste transporteras vidare till 
upparbetningsanläggning? Alla tänkbara kostnader som kan komma till, bör 
vara upptäckta och redovisade före köp. 

Sverigedemokraterna anser 
Att: fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av 
objekt. 
Att: fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av 
objekt. 
Att: redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och 
budgeteras före köp av objekt. 

Tillvägagångsätt vid fastighetsköp

Bolaget gör först en okulärbesiktning där fastighetens skick bedöms utifrån vilken 
typ av verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. Bolaget har specialist kompetens 
och lång erfarenhet av fastighetsfrågor. I samband med okulärbesiktningen sker 

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

AB Strömstadslokaler och AB 
Strömstadsbyggen 2017-06-14 Dnr: KS/2016-0173

Klicka här för att ange text.

det en analys av. eventuella renoverings-kostnader på ventilation, el, 
värme/sanitet, sanering, övriga miljöaspekter etc. Om bolaget inte har kompetens 
på de olika områdena så köps extern konsult in för att bedöma bla. 
miljökonsekvenser, markundersökningar.
Bolagen gör därefter en analys av kostnader och intäkter på fastigheten både på 
kort och lång sikt och en ekonomisk bedömning görs. En bedömning av vilka 
behov som kommunens verksamheter har ligger till grund för köpet. 

Ärendet föredras för bolagsstyrelserna som fattar beslut om köp under 
förutsättning av ett kommunalt beslut om så krävs i Kommunstyrelse alternativt 
Kommunfullmäktige. 

Handlingarna betraktas som arbetsmaterial fram till slutligt beslut tas.

Beslutsunderlag
Motion 2016-03-16 

Göran Wallo
Vd 
0526 494 01
goran@stromstadsbyggen.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till

Ulf Johansson, Sverigedemokraterna
Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna
Morgan Gustafsson, Sverigedemokraterna
Till akten, kommunledningsförvaltningen



AB Strömstaslokaler www.stromstadslokaler.se
Västra Klevgatan 9A info@stromstadslokaler.se Sida 1
452 30 Strömstad tel. 0526 - 494 50

Styrelsemöte 2017-06-22

Pkt. 42 Motion - Fastighetsköp

Bakgrund

I samband med debatten om köpet av Mekanikern 1 lämnade Ulf Johansson m. fl (SD) in en motion 
(Dnr: KS/2016–0173) angående nedanstående:

Att: fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt. 
Att: fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt. 
Att: redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras före köp av 
objekt. 

AB Strömstadslokalers och AB Strömstadsbyggens VD Göran Wallo har i tjänsteskrivelse daterad 
2017-06-14 redovisat bolagens förslag till svar på motionen.

AB Strömstadslokalers lednings förslag till beslut

att styrelsen ställer sig bakom Göran Wallos tjänste-/svarsskrivelsen daterad 2017-06-14

AB Strömstadslokaler beslutar 

att styrelsen ställer sig bakom Göran Wallos tjänste-/svarsskrivelsen daterad 2017-06-14

att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en policy för framtida fastighetsförvärv

Beslut skickas till

Ulf Johansson, Sverigedemokraterna
Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna
Morgan Gustafsson, Sverigedemokraterna
Till kommunledningsförvaltningen
Diarie; diarie.stromstadsbolagen@stromstadsbyggen.se

mailto:diarie.stromstadsbolagen@stromstadsbyggen.se


STRÖMSTADS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning

Tjänsteskrivelse

2017-08-31

1 (2)

Dnr: KS/2016-0173

Helene Evensen, 0526-191 27

Kommunstyrelsen

Motion - Fastighetsköp

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsens att besluta

att en översyn visar att det inom de kommunala bolagen finns rutiner vid 
fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer.

att nuvarande tillvägagångssättet visar att de kommunala bolagen besiktigar 
fastigheter före köp av objekt och att en värdering av fastigheten utifrån 
kommunens behov av lokaler görs.

att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Ulf Johansson m.fl. (SD) har inkommit med en motion där de anger att; 
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av fastigheter, 
så att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetsköp. Fastighet 
skall värderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans. Så att eventuella 
renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel, sanering, övriga 
miljöaspekter etc. redovisas. Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, 
marksanering, övriga markarbeten? Hur mycket måste transporteras vidare till 
upparbetningsanläggning? Alla tänkbara kostnader som kan komma till, bör vara 
upptäckta och redovisade före köp.

Sverigedemokraterna anser:
 Att: fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp 

av objekt.
 Att: fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp 

av objekt.
 Att: redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och 

budgeteras före köp av objekt.

Bolagens tillvägagångsätt vid fastighetsköp
Strömstadslokalers- och Strömstadsbygggens VD Göran Wallo har i en skrivelse 
daterad 2017-06-14 skriftligen beskrivit de tillvägagångssätt som de kommunala 
bolagen använder vid fastighetsköp. AB Strömstadslokalers ledning har i en 
skrivelse daterad 2017-06-22 angett att styrelsen ställer sig bakom Göran Wallos 
skrivelse och beskrivning.

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

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


STRÖMSTADS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning

Tjänsteskrivelse

2017-08-31

2 (2)

Dnr: KS/2016-0173

Bolaget gör först en okulärbesiktning där fastighetens skick bedöms utifrån vilken 
typ av verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. Bolaget har specialistkompetens 
och lång erfarenhet av fastighetsfrågor. I samband med okulärbesiktningen sker 
det en analys av. eventuella renoveringskostnader på ventilation, el, värme/ 
sanitet, sanering, övriga miljöaspekter etc. Om bolaget inte har kompetens på de 
olika områdena så köps extern konsult in för att bedöma bl.a. miljökonsekvenser, 
markundersökningar.

Bolagen gör därefter en analys av kostnader och intäkter på fastigheten både på 
kort och lång sikt och en ekonomisk bedömning görs. En bedömning av vilka 
behov som kommunens verksamheter har av lokaler ligger till grund för köpet.

Ärendet föredras för bolagsstyrelserna som fattar beslut om köp under 
förutsättning av ett kommunalt beslut om så krävs i Kommunstyrelsen alternativt 
Kommunfullmäktige. Handlingarna betraktas som arbetsmaterial fram till slutligt 
beslut tas.

Beslutsunderlag
Motion Fastighetsköp från Sverigedemokraterna, 2016-03-16 
Tjänsteskrivelse, Helene Evensen, utvecklingschef, 2017-01-09 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-25 
Protokoll Kommunfullmäktige, 2016-04-05
Tjänsteskrivelse, Göran Wallo, Strömstadslokaler 2017-06-14 
Strömstadslokaler, skrivelse 2017-06-22

Helene Evensen 
utvecklingschef 
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Beslutet skickas till
Ulf Johansson, Sverigedemokraterna 
Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna 
Morgan Gustafsson, Sverigedemokraterna 
Till akten, kommunledningsförvaltningen
diarie.stromstadsbolagen@stromstadsbyggen.se

mailto:helene.evensen@stromstad.se
mailto:diarie.stromstadsbolagen@stromstadsbyggen.se
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KS § 109 
KSAU § 136                         Dnr: KS/2017-0173 

Svar på motion om fastighetsköp 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  en översyn visar att det inom de kommunala bolagen finns rutiner vid 
fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer.  

att nuvarande tillvägagångssättet visar att de kommunala bolagen besiktigar 
fastigheter före köp av objekt och att en värdering av fastigheten utifrån kommunens 
behov av lokaler görs. 

att motionen därmed anses besvarad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) och Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Johansson m.fl. (SD) har inkommit med en motion där de anger att;  
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av fastigheter, så 
att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetsköp.  Fastighet skall 
värderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans. Så att eventuella 
renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel, sanering, övriga 
miljöaspekter etc. redovisas. Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, 
marksanering, övriga markarbeten? Hur mycket måste transporteras vidare till 
upparbetningsanläggning? Alla tänkbara kostnader som kan komma till, bör vara 
upptäckta och redovisade före köp.  
Sverigedemokraterna anser: 
Att: fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt.  
Att: fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt.  
Att: redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras före 
köp av objekt.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse, Helene Evensen, utvecklingschef,  2017-08-31 
Tjänsteskrivelse, Göran Wallo, Strömstadslokaler 2017-06-14 
Strömstadslokaler, skrivelse 2017-06-22  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-25 
Protokoll Kommunfullmäktige, 2016-04-05 
Motion Fastighetsköp från Sverigedemokraterna, 2016-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  en översyn visar att det inom de kommunala bolagen finns rutiner vid 
fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer.  

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

att nuvarande tillvägagångssättet visar att de kommunala bolagen besiktigar 
fastigheter före köp av objekt och att en värdering av fastigheten utifrån kommunens 
behov av lokaler görs. 
att motionen därmed anses besvarad. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) med bifall av Ronnie Brorsson (S) och Siwert Hjalmarsson 
(M) yrkar på att ärendet ska återremitteras. 

Hans-Inge Sältenberg (C) och Peter Dafteryd (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Mattias Gustafssons (SD) yrkande om återremiss mot att ärendet 
ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Mattias Gustafssons (SD) yrkande om återremiss röstar 
nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 109 
Kommunstyrelsen 2017-09-27 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X   
2 Hans-Inge Sältenberg C   X   
3 Anna-Lena Carlsson C   X   
4 Margareta Fredriksson L  Ingemar Nordström X   
5 Anette Andersson L   X   
6 Bengt Bivrin MP   X   
7 Ronnie Brorsson S    X  
8 Lena Martinsson S    X  
9 Kent Hansson S    X  

10 Siwert Hjalmarsson M    X  
11 Mattias Gustafsson SD    X  
  Summa 6   5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

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

 

KF §118                        Dnr: KS/2016-0173 

Svar på motion om fastighetsköp  

Kommunfullmäktiges beslut 

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motivering att motionens att -
satser inte är besvarade. Oberoende värdering och oberoende besiktning är rutiner 
som ej har utförts vid fastighetsköp vilket motionen kräver. Motionens syfte i tredje 
att-satsen; att ändringar, renoveringar etc skall budgeteras och redovisas före köp 
av objekt, vilket heller inte är rutin i dag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Johansson m.fl. (SD) har inkommit med en motion där de anger att;  
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av fastigheter, 
så att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetsköp.  Fastighet skall 
värderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans. Så att eventuella 
renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel, sanering, övriga 
miljöaspekter etc. redovisas. Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, 
marksanering, övriga markarbeten? Hur mycket måste transporteras vidare till 
upparbetningsanläggning? Alla tänkbara kostnader som kan komma till, bör vara 
upptäckta och redovisade före köp.  
Sverigedemokraterna anser: 
Att: fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt.  
Att: fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt.  
Att: redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras 
före köp av objekt.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-09-27 KS § 109 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 KSAU § 136 
Tjänsteskrivelse, Helene Evensen, utvecklingschef,  2017-08-31 
Tjänsteskrivelse, Göran Wallo, Strömstadslokaler 2017-06-14 
Strömstadslokaler, skrivelse 2017-06-22  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-25 
Protokoll Kommunfullmäktige, 2016-04-05 
Motion Fastighetsköp från Sverigedemokraterna, 2016-03-16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att  en översyn visar att det inom de kommunala bolagen finns rutiner vid 
fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer.  
att nuvarande tillvägagångssättet visar att de kommunala bolagen besiktigar 
fastigheter före köp av objekt och att en värdering av fastigheten utifrån 
kommunens behov av lokaler görs. 
att motionen därmed anses besvarad. 

 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (22) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-12 KS/2017-0530 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) med bifall av Ronnie Brorsson (S) och Siwert Hjalmarsson 
(M) yrkar på att ärendet ska återremitteras med motivering att motionens att -
satser inte är besvarade. Oberoende värdering och oberoende besiktning är rutiner 
som ej har utförts vid fastighetsköp vilket motionen kräver. Motionens syfte i tredje 
att-satsen; att ändringar, renoveringar etc skall budgeteras och redovisas före köp 
av objekt, vilket heller inte är rutin i dag. 

Ordförande ställer Mattias Gustafssons (SD) yrkande om återremiss mot att ärendet 
ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Mattias Gustafssons (SD) yrkande om återremiss 
röstar nej. 
 
Med 20 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 17 nej -röster för återremiss 
beslutar kommunfullmäktige bifalla återremiss via minoritetsbeslut enligt 
kommunallagen 5 kap. 36 §, se omröstningsprotokoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (22) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-10-12 KS/2017-0530 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omröstningsprotokoll kf § 118 Vid omröstning 
Namn             Ersättare Ja Nej Avstår 
1 Ronnie Brorsson S   X   

2 Peter Dafteryd C  X    

3 Margareta Fredriksson L  X    

4 Lena Martinsson S   X  

5 Åsa Torstensson C  X   

6 Siwert Hjalmarsson M   X  

7 Karla Valdevieso MP  X   

8 Mattias Gustafsson SD   X  

9 Jan Vidar Seljegren S   X  

10 Anna-Lena Carlsson C  X   

11 Lars Tysklind L  X   
12 Marie Rask S   X  

13 Bengt-Göran Bergstrand M Ingen ersättare    

14 Hans-Inge Sältenberg C  X   

15 Katharina Meyer V Sten Brodén  X  

16 Bengt Bivrin MP  X   

17 Merry Johansson S   X  

18 Fredrik Eriksson SD Morgan Gustafsson  X  

19 Anders Olsson L  X   
20 Sveza Daceva Filipova C Monica Larsen X   

21 Bengt Simonsson Fröjd S   X  

22 Stefan Jensen KD Arlette Lacabanne Raber X   

23 Morgan Gutke C  X   

24 Eva Borg M Ingen ersättare    

25 Ingemar Nordström L Hans-Robert Hansson X   

26 Mats Granberg S   X  

27 Andreas Nikkinen MP  X   

28 Elisabeth Johansson C  X   

29 Terry Bergqvist S   X  
30 Ulf Johansson SD Sanja Lilli Gohlke  X  

31 Tore Lomgård C  X   

32 Mette H Johansson L  X   

33 Leif Andersson S   X  

34 Kurt Andersson M   X  

35 Lars Åke Karlgren V   X  

36 Peter Sövig S   X  

37 Anders Karlsson MP Britt-Marie Winberg X   
38 Anne-Lise Lindmark L Håkan Eriksson X   

39 Peter Heie Ordförande C  X   

   Summa 20 17  

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


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2018-0548

KS § 97 Svar på - Motion om  utbildning till 
presidiepositioner i Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.

Beslutsmotivering
att arrangera utbildning i vad gör ett presidium i kommunfullmäktige i Strömstad 
bedöms primärt vara en fråga att hanteras inom de politiska partierna och inte 
inom verksamheternas budgetramar. Det finns idag ingen färdig utbildning i egen 
regi att använda men väl anpassade externa utbildningar.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en motion om utbildning till presidieposter i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har beslutat att remitterar motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra kommundirektören 
att bereda motionen och återkomma med förslag. Kommundirektörens beredning 
ger följande rekommendation: att avslå motionen med motiveringen att 
arrangera utbildning i vad gör ett presidium i kommunfullmäktige i Strömstad 
bedöms primärt vara en fråga att hanteras inom de politiska partierna och inte 
inom verksamheternas budgetramar. Det finns idag ingen färdig utbildning i egen 
regi att använda men väl anpassade externa utbildningar.

Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 87
Tjänsteskrivelse 2019-05-06 av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 156

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bengt Bivrin (MP) yrkar bifall till motionärens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bivrins yrkande och arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Ärende
23



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

KS/2018-0548

KSau § 156 Svar på - Motion om  utbildning till 
presidiepositioner i Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.

Beslutsmotivering
att arrangera utbildning i vad gör ett presidium i kommunfullmäktige i Strömstad 
bedöms primärt vara en fråga att hanteras inom de politiska partierna och inte 
inom verksamheternas budgetramar. Det finns idag ingen färdig utbildning i egen 
regi att använda men väl anpassade externa utbildningar.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en motion om utbildning till presidieposter i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har beslutat att remitterar motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra kommundirektören 
att bereda motionen och återkomma med förslag. Kommundirektörens beredning 
ger följande rekommendation: att avslå motionen med motiveringen att 
arrangera utbildning i vad gör ett presidium i kommunfullmäktige i Strömstad 
bedöms primärt vara en fråga att hanteras inom de politiska partierna och inte 
inom verksamheternas budgetramar. Det finns idag ingen färdig utbildning i egen 
regi att använda men väl anpassade externa utbildningar.

Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 87
Tjänsteskrivelse 2019-05-06 av kommundirektören

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

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

KS/2018-0548

KF § 87 Motion om  utbildning till presidiepositioner i 
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Karla Valdivieso (MP) och Mette H. Johansson (L) och Marielle Alvdal (FI) med stöd 
av Elisabeth Johansson (C), Johanna Ekeroth (S), Gunilla Hegardt (V) och Arlette 
Lacabanne (KD) har inlämnat en motion gällande utbildning till presidiepositioner i 
Kommunfullmäktige. Efter valet av presidium för kommunfullmäktige i Strömstad 
2018-2022, konstaterar de att presidiet återigen enbart bemannas av män.

Motionärerna föreslår:

att kommunfullmäktiges presidium 2018-2022 ansvarar för att genomföra en 
adekvat utbildning som ska vara genomförd senast vid utgången av 2021 i ämnet 
”Vad gör ett presidium i kommunfullmäktige i Strömstad”, riktad primärt till 
kvinnor inom partierna

att kommunfullmäktiges presidium senast på septembermötet 2019 presenterar 
utbildningens innehåll och utbildningstillfällen för kommunfullmäktige

att alla partier i kommunfullmäktige ansvarar för att internt rekrytera deltagare 
till utbildningen.

Beslutsunderlag
Motion

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Simone Fischer (M) bifaller Kommunfullmäktiges presidies förslag att motionen 
skall remitteras till Kommunstyrelsen.

Fredrik Eriksson (SD) yrkar på att motionen inte ska behandlas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas eller inte och finner 
att motionen ska behandlas.

Beslutet skickas till
Diariet



Motion gällande utbildning till presidiepositioner i Kommunfullmäktige  

 
Uppkomsten av denna motion har skett gemensamt i en frivillig gruppering som vi kallar ”Kvinnor på 
tvärs över partierna” med representanter över parti- och blockgränser. Gruppens syfte är att lyfta upp 
jämställdhetsfrågor på agendan. Alla kvinnor som ingår i gruppen är inte ledamöter i KF, men 
samtliga i gruppen har erbjudits att visa sitt stöd för motionen (se bilaga 1). 

 
Efter valet av presidium för kommunfullmäktige i Strömstad 2018-2022, konstaterar vi att presidiet 
återigen enbart bemannas av män. 

Ser vi på fördelningen mellan könen, konstaterar vi att Strömstads kommunfullmäktige aldrig har 
haft en kvinnlig ordförande. Vi känner endast till enstaka presidiemedlemmar som inte varit män. 
Förra mandatperioden var samtliga i presidiet män. Vi ser samma situation framför oss de 
kommande fyra åren. Vi anser att det är hög tid att öka förutsättningarna för att det 2022 blir en 
jämnare representation. Vi anser det vara av största vikt att fullmäktige som kommunens högsta 
beslutande organ ska ha ett mer jämställt presidium fr.o.m. 2022, då KF representerar en kommun 
med hälften män och hälften kvinnor. 

Orsakerna till att inga kvinnor suttit på ordförandeposten, och endast enstaka kvinnor varit vice 
ordförande, kan ha olika förklaringar. Vi vill att fler kvinnor ska vara valbara till kommunfullmäktiges 
presidium och att sittande presidium i kommunfullmäktige tar ansvaret för att anordna en utbildning 
under mandatperioden 2018-2022; vilken kan innehålla vilka uppgifter som ingår för 
kommunfullmäktiges presidium, samt regelverk och mötesteknik. 

Utbildningen ska primärt rikta sig till kvinnor från alla partier och syftet är att, vid presidievalet 2022, 
ha kvinnor att nominera när valet av kommunfullmäktigepresidium ska göras. Vi anser att ansvaret 
bör ligga på kommunövergripande nivå för att alla ska få tillgång till samma kunskap om presidiets 
olika ansvarsområden.  

Utbildningen ska naturligtvis erbjudas till alla partier i kommunfullmäktige och det bör inte finnas 
någon övre gräns på deltagarantal. 

 
Samtliga undertecknade yrkar följande: 

-  Att kommunfullmäktiges presidium 2018-2022 ansvarar för att genomföra en adekvat utbildning 
som ska vara genomförd senast vid utgången av 2021 i ämnet ”Vad gör ett presidium i 
kommunfullmäktige i Strömstad”, riktad primärt till kvinnor inom partierna 

- Att kommunfullmäktiges presidium senast på septembermötet 2019 presenterar utbildningens 
innehåll och utbildningstillfällen för kommunfullmäktige 

- Att alla partier i kommunfullmäktige ansvarar för att internt rekrytera deltagare till utbildningen 

 

 

 
 

 

______________________ 

Karla Valdivieso (MP) 

______________________ 

Mette H. Johansson (L) 

______________________ 

Marielle Alvdal (Fi) 



Bilaga 1 

Uppkomsten av denna motion har skett gemensamt i en frivillig gruppering, ”Kvinnor på tvärs över 
partierna”.  

Alla kvinnor i gruppen är dock inte ledamöter i Kommunfullmäktige, men undertecknade har 
accepterat ett erbjudande att visa sitt stöd för motionen. 

Gruppens syfte är att lyfta jämställdhetsfrågor, över partigränserna.  

 

 

______________________ 

Elisabeth Johansson (C) 

______________________ 

Johanna Ekeroth (S) 

 

 

______________________ 

Gunilla Hegardt (V) 

______________________ 

Arlette Lacabanne (KD) 

 

 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2018-0526

KS § 95 Svar på - Motion om inrättande av formella 
samrådsmöten mellan Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och Kosternämnden från 
Centerpartiet

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att årligen vid minst två tillfällen ha dialogmöten med Kosternämnden, det ena 
mötet med Kommunstyrelsen och det andra mötet med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott, i syfte att diskutera Kosteröarna som ett levande samhälle och 
därtill viktiga frågeställningar.

Sammanfattning av ärendet
Peter Dafteryd från Centerpartiet har inkommit med en motion där han anger 
följande: Strömstads kommun har under de senaste åren aktivt medverkat i 
arbetsgruppen för att ta fram en hållbar lösning på vatten- och avloppsfrågan. Vi 
har också tagit en aktiv del i de olika delprojekten inom huvudprojektet Kosters 
framtid. Dessa projekt är mycket viktiga för Kosteröarna som ett levande samhälle 
och väl fungerande besöksmål i Kosterhavets Nationalpark.

Peter Dafteryd föreslår att kommunen inrättar formella samrådsmöten mellan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och Kosternämnden på samma sätt som 
KSAU har med nämnder och bolag.

Kommunfullmäktige beslutade att 2018-12-13 § 49 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-30 av kommundirektören
Motion
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 49
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 154

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att Kommunstyrelsens arbetsutskott under året vid minst två tillfällen träffar 
Kosternämnden i syfte att diskutera Kosteröarna som ett levande samhälle och 
därtill viktiga frågeställningar.

Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Torstensson (C) yrkar att Kommunstyrelsens arbetsutskott årligen vid minst 
två tillfällen träffar Kosternämnden i syfte att diskutera Kosteröarna som ett 
levande samhälle och därtill viktiga frågeställningar.

Ärende
24



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

Lars-Åke Karlgren (V) yrkar att Kommunstyrelsen årligen vid minst två tillfällen 
träffar Kosternämnden i syfte att diskutera Kosteröarna som ett levande samhälle 
och därtill viktiga frågeställningar, varav det ena möte är med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar att Kommunstyrelsens arbetsutskott årligen 
vid minst två tillfällen har dialogmöten med Kosternämnden i syfte att diskutera 
Kosteröarna som ett levande samhälle och därtill viktiga frågeställningar.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att årligen vid minst två 
tillfällen ha dialogmöten med Kosternämnden, det ena mötet med 
Kommunstyrelsen och det andra mötet med Kommunstyrelsens arbetsutskott, i 
syfte att diskutera Kosteröarna som ett levande samhälle och därtill viktiga 
frågeställningar och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

KS/2018-0526

KSau § 154 Svar på - Motion om inrättande av formella 
samrådsmöten mellan Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och Kosternämnden från 
Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att Kommunstyrelsens arbetsutskott under året vid minst två tillfällen träffar 
Kosternämnden i syfte att diskutera Kosteröarna som ett levande samhälle och 
därtill viktiga frågeställningar.

Sammanfattning av ärendet
Peter Dafteryd från Centerpartiet har inkommit med en motion där han anger 
följande: Strömstads kommun har under de senaste åren aktivt medverkat i 
arbetsgruppen för att ta fram en hållbar lösning på vatten- och avloppsfrågan. Vi 
har också tagit en aktiv del i de olika delprojekten inom huvudprojektet Kosters 
framtid. Dessa projekt är mycket viktiga för Kosteröarna som ett levande samhälle 
och väl fungerande besöksmål i Kosterhavets Nationalpark.

Peter Dafteryd föreslår att kommunen inrättar formella samrådsmöten mellan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och Kosternämnden på samma sätt som 
KSAU har med nämnder och bolag.

Kommunfullmäktige beslutade att 2018-12-13 § 49 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-30 av kommundirektören
Motion
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 49

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott 
under året vid minst två tillfällen träffar Kosternämnden i syfte att diskutera 
Kosteröarna som ett levande samhälle och därtill viktiga frågeställningar.

Beslutet skickas till
Diariet



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (36) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-12-13 KS/ 2018-0293 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 49                                             Dnr: KS/2018-0526 

Motion - Kosters utveckling och framtid 

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Dafteryd från Centerpartiet har inkommit med en motion där Peter anger följande;  
Strömstads kommun har under de senaste åren aktivt medverkat i arbetsgruppen för att 
ta fram en lokalt hållbar lösning på vatten- och avloppsfrågan. 
Vi har också tagit en aktiv del i det arbete som pågår i de olika delprojekten inom 
huvudprojektet Kosters framtid. 
Dessa projekt är mycket viktiga för Kosteröarna som ett levande samhälle och 
väl fungerande besöksmål i Kosterhavets Nationalpark. 
Peter Dafteryd föreslår att kommunen inrättar formella sam rådsmöten mellan KSAU och 
Kosternämnden på samma sätt som KSAU har med kommunens nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 
Motion från Peter Dafteryd, Centerpartiet 2018-11-07. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Torstensson (C), Marielle Alvdal (FI), Bengt-Göran Bergstrand (M)  och samtliga 
ledamöter från Liberalerna genom Lars Tysklind (L) bifaller motionen. 

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

 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Peter Dafteryd 

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS/2018-0566

KS § 101 Svar på  -  Motion om att trygghetscertifiera 
detaljplaneområdet på Canning från 
Centerpartiet

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen

att motionens andemening tas tillvara genom att kommunfullmäktige uppdrar åt 
Miljö- och byggnämnden, och/eller Tekniska nämnden, att den som ansvarar för 
planeringen ska ta trygghet och säkerhet i särskilt beaktande vid planeringen av 
utomhusmiljön runt det kommande Canning-området när det bebyggs.

Beslutsmotivering
En trygghetscertifiering av ett detaljplaneområde innebär inte med automatik en 
kvalitativ ökad trygghet efter genomförandet.

Reservationer och särskilda uttalanden
Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
uppgett:

Trots att Strömstad är en förhållandevis trygg plats att leva och bo i upplever 
många en otrygghet då man vistas i den offentliga miljön. För många innebär 
detta en begränsning i möjligheten och lusten att kunna röra sig fritt ute i 
samhället. Detta beskrivs i de trygghetsundersökningar som kommunens 
folkhälsostrateg genomför varje år i samverkan med polisen. Kommunen har en 
viktig roll i att kommunicera fakta samt att dessutom aktivt medverka i det lokala 
brottsförebyggande arbetet. En väl genomtänkt stadsplanering är ett mycket 
värdefullt verktyg då det gäller att förebygga brott. Detta går också hand i hand 
med trivselhöjande åtgärder i ett område.

Motionären föreslår:

att Strömstads kommun i detaljplanearbetet gällande Canningområdet involverar 
Stiftelsen Tryggare Sverige för analyshjälp i enlighet med CPTED (Crime Prevention 
Through Environmental Design) samt konceptet Bo Tryggt 2030. Målsättningen 
skall då vara att området trygghetscertifieras i enlighet med nämnda koncept.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 80 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 § 79 att remittera ärendet 
till Miljö- och byggnämnden för yttrande senast den 29 april 2019. 

Ärende
25
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De uppger att i samtliga detaljplaneärenden som förvaltningen hanterar är 
trygghetsfrågor en av de punkter som studeras. Trygghet är en av de frågor som 
hanteras inom temat ”god bebyggd miljö”. En detaljplan är dock enbart ett 
juridiskt dokument som ger rättigheter för framtida byggnation. Hur och när en 
exploatering exakt genomförs styrs inte i detaljplanen. Detta betyder att mycket 
av det som påverkar om en bebyggd miljö upplevs som trygg eller otrygg styrs i ett 
senare skede när t ex allmänna platser och kvarter ska byggas ut.

När det gäller specifikt Canningområdet är det Kommunstyrelsen som är 
beställare och ägare av projektet. Miljö- och byggförvaltningen ser inga nackdelar 
med att involvera Stiftelsen Tryggare Sverige i varken detaljplaneringen eller i 
genomförandet av projektet men det är en fråga som är upp till beställaren och 
projektägaren att fatta beslut om.

Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 80
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 79
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-04-17 § 97
Tjänsteskrivelse av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 161

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen

Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till motionen.

Marielle Alvdal (FI) yrkar att motionen avslås och att motionens andemening tas 
tillvara genom att kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och byggnämnden, 
och/eller Tekniska nämnden, att den som ansvarar för planeringen ska ta trygghet 
och säkerhet i särskilt beaktande vid planeringen av utomhusmiljön runt det 
kommande Canning-området när det bebyggs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Åsa Torstenssons yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till
Diariet
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Bilaga till protokollet, Reservation från Åsa Torstensson (C)

Reservation till förmån för bifall till motion-Trygghetscertifiera 
detaljplaneområdet Canning.

Trygghet i vardag och i och kring sitt boende är numera ständigt en fråga som 
aktualiseras i dagliga samtal och återfinns återkommande för politiskt hanterande 
i olika sammanhang . Det genomförs tex trygghetsvandringar med tekniska 
förvaltningen för att identifiera otrygga områden och minimera felaktigheter. 
Huskurage -har Folkhälsorådet haft på sin dagordning likaväl som Strömstad 
byggen även haft andra trygghetsfrågor under diskussion vid upprepade tillfällen ! 
Att tydligt fokusera på att planera rätt från början i samband med ett nytt 
bostadsområde borde vara självklart även om ingen kan garantera att inget 
brottsligt därmed skulle inträffa! 
Stiftelsen Tryggare Sverige är en politiskt obunden organisation som arbetar utan 
vinstintresse. De besitter en betydande specialkompetens gällande 
brottsförebyggande tänk i stadsplanering då detta är deras specialområde. Deras 
koncept är just att bistå kommuner. Exemplen är många. De är även 
initiativtagare till Nätverket för feministisk stadsplanering.
Ju tidigare genomtänkt trygghetsplanering kommer in i processen (helst redan på 
detaljplaneringsstadiet,) desto bättre.
Det handlar om medvetna val och ofta enkla åtgärder. Tror att alla inser att det 
alltid är dyrare att rätta till planer i efterhand.
Riksbyggen samarbetar dessutom med organisationen vilket gör att nya 
stadsdelen Canning ter sig som ett mycket lämpligt område att 
trygghetscertifiera!

Åsa Torstensson ( c) 
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KSau § 161 Svar på  -  Motion om att trygghetscertifiera 
detaljplaneområdet på Canning från 
Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslutsmotivering
En trygghetscertifiering av ett detaljplaneområde innebär inte med automatik en 
kvalitativ ökad trygghet efter genomförandet.

Sammanfattning av ärendet
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
uppgett:

Trots att Strömstad är en förhållandevis trygg plats att leva och bo i upplever 
många en otrygghet då man vistas i den offentliga miljön. För många innebär 
detta en begränsning i möjligheten och lusten att kunna röra sig fritt ute i 
samhället. Detta beskrivs i de trygghetsundersökningar som kommunens 
folkhälsostrateg genomför varje år i samverkan med polisen. Kommunen har en 
viktig roll i att kommunicera fakta samt att dessutom aktivt medverka i det lokala 
brottsförebyggande arbetet. En väl genomtänkt stadsplanering är ett mycket 
värdefullt verktyg då det gäller att förebygga brott. Detta går också hand i hand 
med trivselhöjande åtgärder i ett område.

Motionären föreslår:

att Strömstads kommun i detaljplanearbetet gällande Canningområdet involverar 
Stiftelsen Tryggare Sverige för analyshjälp i enlighet med CPTED (Crime Prevention 
Through Environmental Design) samt konceptet Bo Tryggt 2030. Målsättningen 
skall då vara att området trygghetscertifieras i enlighet med nämnda koncept.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 80 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 § 79 att remittera ärendet 
till Miljö- och byggnämnden för yttrande senast den 29 april 2019. 
De uppger att i samtliga detaljplaneärenden som förvaltningen hanterar är 
trygghetsfrågor en av de punkter som studeras. Trygghet är en av de frågor som 
hanteras inom temat ”god bebyggd miljö”. En detaljplan är dock enbart ett 
juridiskt dokument som ger rättigheter för framtida byggnation. Hur och när en 
exploatering exakt genomförs styrs inte i detaljplanen. Detta betyder att mycket 
av det som påverkar om en bebyggd miljö upplevs som trygg eller otrygg styrs i ett 
senare skede när t ex allmänna platser och kvarter ska byggas ut.
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När det gäller specifikt Canningområdet är det Kommunstyrelsen som är 
beställare och ägare av projektet. Miljö- och byggförvaltningen ser inga nackdelar 
med att involvera Stiftelsen Tryggare Sverige i varken detaljplaneringen eller i 
genomförandet av projektet men det är en fråga som är upp till beställaren och 
projektägaren att fatta beslut om.

Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 80
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 79
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-04-17 § 97
Tjänsteskrivelse av kommundirektören

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen

Beslutet skickas till
Diariet
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Motion om att trygghetscertifiera detaljplaneområdet på 
Canning från Centerpartiet

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  att avslå motionen

Beslutsmotivering
Men hänvisning till avsaknad av strategi för aktuell motion eller liknade samt med 
motiveringen att en trygghetscertifiering av ett detaljplaneområde inte med 
automatik innebär en kvalitativ ökad trygghet efter genomförandet föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 
föreslår att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
uppgett: 

Trots att Strömstad är en förhållandevis trygg plats att leva och bo i upplever 
många en otrygghet då man vistas i den offentliga miljön. För många innebär 
detta en begränsning i möjligheten och lusten att kunna röra sig fritt ute i 
samhället. Detta beskrivs i de trygghetsundersökningar som kommunens 
folkhälsostrateg genomför varje år i samverkan med polisen. Kommunen har en 
viktig roll i att kommunicera fakta samt att dessutom aktivt medverka i det lokala 
brottsförebyggande arbetet. En väl genomtänkt stadsplanering är ett mycket 
värdefullt verktyg då det gäller att förebygga brott. Detta går också hand i hand 
med trivselhöjande åtgärder i ett område. 

Motionären föreslår: 

att Strömstads kommun i detaljplanearbetet gällande Canningområdet involverar 
Stiftelsen Tryggare Sverige för analyshjälp i enlighet med CPTED (Crime Prevention 
Through Environmental Design) samt konceptet Bo Tryggt 2030. Målsättningen 
skall då vara att området trygghetscertifieras i enlighet med nämnda koncept. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 80 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 § 79 att remittera ärendet 
till Miljö- och byggnämnden för yttrande senast den 29 april 2019. 
De uppger att i samtliga detaljplaneärenden som förvaltningen hanterar är 
trygghetsfrågor en av de punkter som studeras. Trygghet är en av de frågor som 
hanteras inom temat ”god bebyggd miljö”. En detaljplan är dock enbart ett 

Kommunstyrelsen
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juridiskt dokument som ger rättigheter för framtida byggnation. Hur och när en 
exploatering exakt genomförs styrs inte i detaljplanen. Detta betyder att mycket 
av det som påverkar om en bebyggd miljö upplevs som trygg eller otrygg styrs i ett 
senare skede när t ex allmänna platser och kvarter ska byggas ut. 

När det gäller specifikt Canningområdet är det Kommunstyrelsen som är 
beställare och ägare av projektet. Miljö- och byggförvaltningen ser inga nackdelar 
med att involvera Stiftelsen Tryggare Sverige i varken detaljplaneringen eller i 
genomförandet av projektet men det är en fråga som är upp till beställaren och 
projektägaren att fatta beslut om.

Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 80
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 79
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-04-17 § 97
Tjänsteskrivelse 

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

 
 
 
 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas
Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till
Klicka här för att ange text.
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KS/2018-0566

KF § 80 Motion om att trygghetscertifiera 
detaljplaneområdet på Canning från 
Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
uppgett:

Trots att Strömstad är en förhållandevis trygg plats att leva och bo i upplever 
många en otrygghet då man vistas i den offentliga miljön. För många innebär 
detta en begränsning i möjligheten och lusten att kunna röra sig fritt ute i 
samhället. Detta beskrivs i de trygghetsundersökningar som kommunens 
folkhälsostrateg genomför varje år i samverkan med polisen. Kommunen har en 
viktig roll i att kommunicera fakta samt att dessutom aktivt medverka i det lokala 
brottsförebyggande arbetet. En väl genomtänkt stadsplanering är ett mycket 
värdefullt verktyg då det gäller att förebygga brott. Detta går också hand i hand 
med trivselhöjande åtgärder i ett område.

Motionären föreslår:

att Strömstads kommun i detaljplanearbetet gällande Canningområdet involverar 
Stiftelsen Tryggare Sverige för analyshjälp i enlighet med CPTED (Crime Prevention 
Through Environmental Design) samt konceptet Bo Tryggt 2030. Målsättningen 
skall då vara att området trygghetscertifieras i enlighet med nämnda koncept.

Beslutsunderlag
Motion 2018-11-22

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2018-0566

KSau § 79 Motion om att trygghetscertifiera 
detaljplaneområdet på Canning från 
Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera ärendet till Miljö- och byggnämnden för yttrande senast den 29 april 
2019.

Sammanfattning av ärendet
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
uppgett:

Trots att Strömstad är en förhållandevis trygg plats att leva och bo i upplever 
många en otrygghet då man vistas i den offentliga miljön. För många innebär 
detta en begränsning i möjligheten och lusten att kunna röra sig fritt ute i 
samhället. Detta beskrivs i de trygghetsundersökningar som kommunens 
folkhälsostrateg genomför varje år i samverkan med polisen. Kommunen har en 
viktig roll i att kommunicera fakta samt att dessutom aktivt medverka i det lokala 
brottsförebyggande arbetet. En väl genomtänkt stadsplanering är ett mycket 
värdefullt verktyg då det gäller att förebygga brott. Detta går också hand i hand 
med trivselhöjande åtgärder i ett område.

Motionären föreslår:

att Strömstads kommun i detaljplanearbetet gällande Canningområdet involverar 
Stiftelsen Tryggare Sverige för analyshjälp i enlighet med CPTED (Crime Prevention 
Through Environmental Design) samt konceptet Bo Tryggt 2030. Målsättningen 
skall då vara att området trygghetscertifieras i enlighet med nämnda koncept.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 80 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 80

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden; mbn.diarie@stromstad.se
Diariet
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 452 80 Strömstad   

 

 Dnr MBN-2019-647 

MBN § 97 Motion om att trygghetscertifiera 
detaljplaneområdet på Canning från 
Centerpartiet 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att återlämna frågan till kommunstyrelsen som beställare och projektägare för 
detaljplan och projekt på Canning att ta ställning till motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
uppgett: 

Trots att Strömstad är en förhållandevis trygg plats att leva och bo i upplever 
många en otrygghet då man vistas i den offentliga miljön. För många innebär 
detta en begränsning i möjligheten och lusten att kunna röra sig fritt ute i 
samhället. Detta beskrivs i de trygghetsundersökningar som kommunens 
folkhälsostrateg genomför varje år i samverkan med polisen. Kommunen har en 
viktig roll i att kommunicera fakta samt att dessutom aktivt medverka i det lokala 
brottsförebyggande arbetet. En väl genomtänkt stadsplanering är ett mycket 
värdefullt verktyg då det gäller att förebygga brott. Detta går också hand i hand 
med trivselhöjande åtgärder i ett område. 

Motionären föreslår: 

att Strömstads kommun i detaljplanearbetet gällande Canningområdet involverar 
Stiftelsen Tryggare Sverige för analyshjälp i enlighet med CPTED (Crime Prevention 
Through Environmental Design) samt konceptet Bo Tryggt 2030. Målsättningen 
skall då vara att området trygghetscertifieras i enlighet med nämnda koncept. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 80 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 § 79 att remittera ärendet 
till Miljö- och byggnämnden för yttrande senast den 29 april 2019. 

I samtliga detaljplaneärenden som förvaltningen hanterar är trygghetsfrågor en av 
de punkter som studeras. Trygghet är en av de frågor som hanteras inom temat 
”god bebyggd miljö”. En detaljplan är dock enbart ett juridiskt dokument som ger 
rättigheter för framtida byggnation. Hur och när en exploatering exakt genomförs 
styrs inte i detaljplanen. Detta betyder att mycket av det som påverkar om en 
bebyggd miljö upplevs som trygg eller otrygg styrs i ett senare skede när t ex 
allmänna platser och kvarter ska byggas ut.  

När det gäller specifikt Canningområdet är det Kommunstyrelsen som är 
beställare och ägare av projektet. Miljö- och byggförvaltningen ser inga nackdelar 
med att involvera Stiftelsen Tryggare Sverige i varken detaljplaneringen eller i 
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 Miljö- och byggnämnden  

 Sammanträdesdatum  
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genomförandet av projektet men det är en fråga som är upp till beställaren och 
projektägaren att fatta beslut om. 

Beslutsunderlag 
Motion från Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) 
Tjänsteskrivelse 2019-03-28 

Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut 
att återlämna frågan till kommunstyrelsen som beställare och projektägare för 
detaljplan och projekt på Canning att ta ställning till motionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, ks.diarie@stromstad.se 
Akten 
  



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2018-0575

KS § 92 Svar på - Motion om namnbrickor till 
förtroendevalda från Liberalerna

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen och

att alla förtroendevalda ges möjlighet erhålla namnbricka enligt kommunens 
standardutförande. Namnbrickorna beställs i kommuncenter och kostnaden 
belastar respektive styrelse/nämnd.

Beslutsmotivering
Då behovet av namnbrickor varierar beroende på individ och tillfälle bedöms 
bästa framkomliga väg vara att ge alla förtroendevalda möjlighet att utkvittera 
namnbricka. Beställning och utkvittering göres hos kommuncenter.

Sammanfattning av ärendet
Hans-Robert Hansson (L) har inkommit med en motion med förslag att alla 
förtroendevalda får en namnskylt att använda både internt och externt.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 81 att remitterade motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-08
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 81
Motion
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-17 § 121

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att alla förtroendevalda ges möjlighet erhålla namnbricka enligt kommunens 
standardutförande. Namnbrickorna beställs i kommuncenter och kostnaden 
belastar respektive styrelse/nämnd.

Beslutet skickas till
Diariet

Ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-04-17

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

KS/2018-0575

KSau § 121 Motion om namnbrickor till förtroendevalda 
från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att alla förtroendevalda ges möjlighet erhålla namnbricka enligt kommunens 
standardutförande. Namnbrickorna beställs i kommuncenter och kostnaden 
belastar respektive styrelse/nämnd.

Sammanfattning av ärendet
Då behovet av namnbrickor varierar beroende på individ och tillfälle bedöms 
bästa framkomliga väg vara att ge alla förtroendevalda möjlighet att utkvittera 
namnbricka. Beställning och utkvittering göres hos kommuncenter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-08
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 81
Motion

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att alla förtroendevalda ges möjlighet erhålla namnbricka enligt kommunens 
standardutförande. Namnbrickorna beställs i kommuncenter och kostnaden 
belastar respektive styrelse/nämnd.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS - Administrativ avdelning
Mats Brocker, 0526-190 10
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Svar på - Motion om namnbrickor till förtroendevalda från 
Liberalerna

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att alla förtroendevalda ges möjlighet 
erhålla namnbricka enligt kommunens standardutförande. Namnbrickorna 
beställs i kommuncenter och kostnaden belastar respektive styrelse/nämnd.

Sammanfattning av ärendet
Då behovet av namnbrickor varierar beroende på individ och tillfälle bedöms 
bästa framkomliga väg vara att ge alla förtroendevalda möjlighet att utkvittera 
namnbricka. Beställning och utkvittering göres hos kommuncenter.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-08

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommuncenter

Kommunstyrelsen



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

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

KS/2018-0575

KF § 81 Motion om namnbrickor till förtroendevalda 
från Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Hans-Robert Hansson (L) har inkommit med en motion med förslag att alla 
förtroendevalda får en namnskylt att använda både internt och externt.

Beslutsunderlag
Motion 2018-11-28

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Diariet



Liberalerna Strömstad   
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2018-11-28 

Motion om namnskylt förtroendevald 

 

Strömstads kommun bör erbjuda alla förtroendevalda en namnskylt, som kan 

användas internt och externt. 

  

Dels finns det förtroendevalda som inte är kända av alla kommuninvånare och 

dels är det viktigt att förtroendevalda visar i vilken egenskap de deltar i möten 

och andra sammankomster. Därför är det bra med en namnskylt. 

  

Den som är förtroendevald deltar ibland i representation utanför kommunen eller 

då besökare från andra kommuner eller länder finns med. Då kan det också vara 

bra med en namnskylt som identifierar en kommunrepresentant. 

  

Denna användes i Strömstads 

kommun på 90-talet 

Detta är namnskylten som används av 

förtroendevalda i Västra 

Götalandsregionen, den är av metall 

och har magnetfäste för att inte göra 

hål i kläder. 

  
 

 

Liberalerna föreslår: 

 

● att alla förtroendevalda får en namnskylt att använda vid behov. 

 

För Liberalerna 

 

Hans-Robert Hansson 

 

mailto:stromstad@liberalerna.se


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2018-0616

KS § 98 Svar på - Motion om inrättande av 
blåljuskluster vid Ringvägen 112 i Strömstad 
från Centerpartiet

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad då åtgärder har vidtagits i enlighet med motionens 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
anger:

År 2012 lämnade Centerpartiet en motion till kommunfullmäktige med syfte att 
kommunen då skulle verka för att samordna Räddningstjänsten samt 
ambulansverksamhetens lokaler vid Ringvägen med bland annat nya lokaler för 
polisen. Kontakter togs då mellan kommunen och Polismyndigheten, som då 
valde att fortsätta verksamheten i befintliga lokaler.

Frågan har fått ny aktualitet då Polismyndigheten nu har prioriterat upp frågan 
om ändamålsenliga polislokaler i Strömstad.

Som Centerpartiets tidigare motion beskriver finns för alla parter betydande 
vinster med en samordning av lokaler. Då lokalfrågan för polisen nu aktualiserats 
är en skyndsam handläggning från kommunens sida önskvärd. Med hänvisning till 
ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: att Kommunstyrelsens 
ordförande ges i uppdrag att skyndsamt kontakta Polismyndigheten för 
överläggningar i lokalfrågan.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 78 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion 2018-12-27
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 78
Tjänsteskrivelse av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 157

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad då åtgärder har vidtagits i enlighet med motionens 
förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Ärende
27



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

KS/2018-0616

KSau § 157 Svar på - Motion om inrättande av 
blåljuskluster vid Ringvägen 112 i Strömstad 
från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad då åtgärder har vidtagits i enlighet med motionens 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
anger:

År 2012 lämnade Centerpartiet en motion till kommunfullmäktige med syfte att 
kommunen då skulle verka för att samordna Räddningstjänsten samt 
ambulansverksamhetens lokaler vid Ringvägen med bland annat nya lokaler för 
polisen. Kontakter togs då mellan kommunen och Polismyndigheten, som då 
valde att fortsätta verksamheten i befintliga lokaler.

Frågan har fått ny aktualitet då Polismyndigheten nu har prioriterat upp frågan 
om ändamålsenliga polislokaler i Strömstad.

Som Centerpartiets tidigare motion beskriver finns för alla parter betydande 
vinster med en samordning av lokaler. Då lokalfrågan för polisen nu aktualiserats 
är en skyndsam handläggning från kommunens sida önskvärd. Med hänvisning till 
ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: att Kommunstyrelsens 
ordförande ges i uppdrag att skyndsamt kontakta Polismyndigheten för 
överläggningar i lokalfrågan.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 78 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion 2018-12-27
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 78
Tjänsteskrivelse av kommundirektören

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avvakta med utredning av motionen tills 
Polismyndighetens egen utredning är redovisad.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen 2019-05-06 Dnr: KS/2018-0616
KS - Administrativ avdelning
Mats Brocker, 0526-190 10
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Motion om inrättande av blåljuskluster vid Ringvägen 112 i 
Strömstad från Centerpartiet

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avvakta med utredning av motionen tills 
Polismyndighetens egen utredning är redovisad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen som is in tur 
gett i uppdrag åt kommundirektören att bereda motionen och föreslå åtgärd.

Ärendet
Se motionen

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Förslaget renderar ingen direkt påverkan.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Förslaget renderar ingen direkt påverkan.

Folkhälsoperspektiv
Förslaget renderar ingen direkt påverkan.

Juridiskt perspektiv 
Förslaget renderar ingen direkt påverkan.

Miljöperspektiv  
Förslaget renderar ingen direkt påverkan.

Beslutsunderlag
Då polismyndigheten aviserat en egen utredning av sina lokaliteter och eventuell 
uppkommande flytt inom Strömstad samt som resultat av kommunens dialog 
med berörd lokal polismyndighet i ärendet föreslår kommundirektören att 
kommunstyrelsen avvaktar med utredning av motion i frågan tills ovan nämnd 
lokalutredning är klar och visar Polismyndighetens egen inriktning. 

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2019-05-06 Dnr: KS/2018-0616
KS - Administrativ avdelning

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

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

KS/2018-0616

KF § 78 Motion om inrättande av blåljuskluster vid 
Ringvägen 112 i Strömstad från Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
anger:

År 2012 lämnade Centerpartiet en motion till kommunfullmäktige med syfte att 
kommunen då skulle verka för att samordna Räddningstjänsten samt 
ambulansverksamhetens lokaler vid Ringvägen med bland annat nya lokaler för 
polisen. Kontakter togs då mellan kommunen och Polismyndigheten, som då 
valde att fortsätta verksamheten i befintliga lokaler.

Frågan har fått ny aktualitet då Polismyndigheten nu har prioriterat upp frågan 
om ändamålsenliga polislokaler i Strömstad.

Som Centerpartiets tidigare motion beskriver finns för alla parter betydande 
vinster med en samordning av lokaler. Då lokalfrågan för polisen nu aktualiserats 
är en skyndsam handläggning från kommunens sida önskvärd. Med hänvisning till 
ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: att Kommunstyrelsens 
ordförande ges i uppdrag att skyndsamt kontakta Polismyndigheten för 
överläggningar i lokalfrågan.

Beslutsunderlag
Motion 2018-12-27

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Diariet





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2019-0069

KS § 99 Svar på - Motion om blåljuscenter från 
Sverigedemokraterna

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla attsats ett och två men avslå den tredje attsatsen då det inte är aktuellt 
att flytta räddningsstationen.

Reservationer och särskilda uttalanden
Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Mattias Gustafsson (SD), Sven Nilsson (SD), John Johansson (SD) och Sanja Gohlke 
(SD) har inkommit med en motion och uppger: Nu när polismyndigheten 
prioriterat nya lokaler för polisen i Strömstad, anser vi i Sverigedemokraterna att 
man skall passa på att samordna all blåljusverksamhet till ett och samma område. 
Exempelvis på före detta ridskolans placering vid Drivnäs, på planen vid 
Österödsrondellen eller annat lämpligt område. Nuvarande placering av 
räddningstjänst är inte optimal med tanke på rådande trafiksituation som går 
genom hårt trafikerad korsning samt förbi skolor etc. Möjligheten finns nu till ev. 
medfinansiering från polismyndigheten samt kanske även från annan ansvarig 
myndighet.

Motionärerna föreslår:
att man undersöker förutsättningarna för ett gemensamt blåljushus
att man undersöker möjligheten att samfinansiera gemensamma lokaler för 
blåljusverksamhet
att man vid bygge av gemensamt blåljushus, omlokalisera kommunens 
centralförråd (TP) till nuvarande räddningstjänstens.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som gett 
kommundirektören i uppdrag att bereda motionen.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 79
Tjänsteskrivelse av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 158

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla attsats ett och två men avslå den tredje attsatsen då det inte är aktuellt 
att flytta räddningsstationen.

Ärende
28
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår första att-satsen och 
finner att kommunstyrelsens beslutar att bifalla första att-satsen.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår andra att-satsen och 
finner att kommunstyrelsens beslutar att bifalla andra att-satsen.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår tredje att-satsen och 
finner att kommunstyrelsens beslutar att avslå tredje att-satsen.

Beslutet skickas till
Diariet
 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

KS/2019-0069

KSau § 158 Svar på - Motion om blåljuscenter från 
Sverigedemokraterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla attsats ett och två men avslå den tredje attsatsen då det inte är aktuellt 
att flytta räddningsstationen.

Sammanfattning av ärendet
Mattias Gustafsson (SD), Sven Nilsson (SD), John Johansson (SD) och Sanja Gohlke 
(SD) har inkommit med en motion och uppger: Nu när polismyndigheten 
prioriterat nya lokaler för polisen i Strömstad, anser vi i Sverigedemokraterna att 
man skall passa på att samordna all blåljusverksamhet till ett och samma område. 
Exempelvis på före detta ridskolans placering vid Drivnäs, på planen vid 
Österödsrondellen eller annat lämpligt område. Nuvarande placering av 
räddningstjänst är inte optimal med tanke på rådande trafiksituation som går 
genom hårt trafikerad korsning samt förbi skolor etc. Möjligheten finns nu till ev. 
medfinansiering från polismyndigheten samt kanske även från annan ansvarig 
myndighet.

Motionärerna föreslår:
att man undersöker förutsättningarna för ett gemensamt blåljushus
att man undersöker möjligheten att samfinansiera gemensamma lokaler för 
blåljusverksamhet
att man vid bygge av gemensamt blåljushus, omlokalisera kommunens 
centralförråd (TP) till nuvarande räddningstjänstens.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som gett 
kommundirektören i uppdrag att bereda motionen.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 79
Tjänsteskrivelse av kommundirektören

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avvakta polismyndighetens egen lokalutredning innan 
eventuellt beslut om att upprätta ett blåljuscenter

Beslutet skickas till
Diariet
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Motion om blåljuscenter från Sverigedemokraterna

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avvakta polismyndighetens egen lokalutredning innan 
eventuellt beslut om att upprätta ett blåljuscenter

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att upprätta ett 
blåljuscenter. Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen 
som gett kommundirektören i uppdrag att bereda motionen. För information 
finns det en liknande motion från centerpartiet (2018-0616) som berör samma 
ärende.  

Ärendet
Då Polismyndigheten aviserat en egen utredning av sina lokaler och eventuell flytt 
inom Strömstad samt efter kommunens dialog med berörd lokal myndighet i april 
månad föreslår kommunledningsförvaltningen att det avvaktas med svar på 
motionen tills polismyndighetens egen lokalutredning är klar eftersom denna 
tydligt påverkar om det från polisen är aktuellt med flytt eller inte. 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:  

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Ingen direkt påverkan

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Ingen direkt påverkan

Folkhälsoperspektiv
Ingen direkt påverkan

Juridiskt perspektiv 
Ingen direkt påverkan

Miljöperspektiv  
Ingen direkt påverkan

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen 2019-05-07 Dnr: KS/2019-0069
KS - Administrativ avdelning

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

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

KS/2019-0069

KF § 79 Motion om blåljuscenter från 
Sverigedemokraterna

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Mattias Gustafsson (SD), Sven Nilsson (SD), John Johansson (SD) och Sanja Gohlke 
(SD) har inkommit med en motion och uppger: Nu när polismyndigheten 
prioriterat nya lokaler för polisen i Strömstad, anser vi i Sverigedemokraterna att 
man skall passa på att samordna all blåljusverksamhet till ett och samma område. 
Exempelvis på före detta ridskolans placering vid Drivnäs, på planen vid 
Österödsrondellen eller annat lämpligt område. Nuvarande placering av 
räddningstjänst är inte optimal med tanke på rådande trafiksituation som går 
genom hårt trafikerad korsning samt förbi skolor etc. Möjligheten finns nu till ev. 
medfinansiering från polismyndigheten samt kanske även från annan ansvarig 
myndighet.

Motionärerna föreslår:

att man undersöker förutsättningarna för ett gemensamt blåljushus

att man undersöker möjligheten att samfinansiera gemensamma lokaler för 
blåljusverksamhet

att man vid bygge av gemensamt blåljushus, omlokalisera kommunens 
centralförråd (TP) till nuvarande räddningstjänstens

Beslutsunderlag
Motion

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Diariet





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2019-0214

KS § 93 Svar på - Motion om att utveckla Vision 2030 
med ett jämställdhetsperspektiv från 
Feministiskt initiativ

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att utveckla Vision 2030 med 
ett jämställdhetsperspektiv. Hon föreslår:
- att integrera ett jämställdhetsperspektiv i Vision 2030.
- att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utarbeta en sjunde del
i Vision 2030 med syfte att täcka området jämställdhet och jämlikhet.
- att Kommunstyrelsen återkommer med ett färdigt förslag till
kommunfullmäktige för beslut

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 101 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Marielle Alvdal (FI)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 101
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-08 § 130

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Beslutet skickas till
Diariet

Ärende
29



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-08

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

KS/2019-0214

KSau § 130 Motion om att utveckla Vision 2030 med ett 
jämställdhetsperspektiv från Feministiskt 
initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att utveckla Vision 2030 med 
ett jämställdhetsperspektiv. Hon föreslår:
- att integrera ett jämställdhetsperspektiv i Vision 2030.
- att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utarbeta en sjunde del
i Vision 2030 med syfte att täcka området jämställdhet och jämlikhet.
- att Kommunstyrelsen återkommer med ett färdigt förslag till
kommunfullmäktige för beslut

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 101 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Marielle Alvdal (FI)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 101

Beslutet skickas till
Diariet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (34) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2019-03-28 

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

KS/2019-0214 

KF § 101 Motion om att utveckla Vision 2030 med ett 
jämställdhetsperspektiv från Feministiskt 
initiativ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet och uppger:  
Vi reserverar oss mot beslutet att remittera motionen till kommunstyrelsen vilket 
skulle innebära att använda av kommunens resurs på en redan startad process 
och det anser vi inte är god hushållning med kommunens ekonomiska och 
administrativa resurser. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att utveckla Vision 2030 med 
ett jämställdhetsperspektiv. Hon föreslår: 

- att integrera ett jämställdhetsperspektiv i Vision 2030.

- att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utarbeta en sjunde del
i Vision 2030 med syfte att täcka området jämställdhet och jämlikhet.

- att Kommunstyrelsen återkommer med ett färdigt förslag till
kommunfullmäktige för beslut

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal (FI) 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska behandlas idag och finner att så ska ske. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 



Utveckla vision 2030 med ett jämställdhetsperspektiv 

Vision 2030 är ett arbetsdokument som ofta citeras i olika politiska sammanhang i 
Strömstads kommun. Det är block- och partiöverskridande visioner som vi alla ställt oss 
bakom, i en förhoppning att vi gemensamt ska kunna bygga ett bättre samhälle. 

Idag består vision 2030 av sex delar: 

- Lära för livet - alla ska lyckas i skolan (Barn och utbildning) 
- Det goda livet - hela livet (Stöd och omsorg) 
- Där natur och kultur möts (Uppleva och göra) 
- Plats för alla - i hela kommunen (Bygga, bo och miljö) 
- Hållbara transporter - effektiva förbindelser (Trafik och infrastruktur) 
- Tillväxt med platsen i centrum (Näringsliv och arbete) 

Under februari månad i år träffades Kommunstyrelsen och gjorde en ny genomgång av 
dokumentet Vision 2030 samt reviderade de mål som kommunen förbinder sig att arbeta 
mot. Vi i Feministiskt initiativ upplevde en avsaknad av jämställdhetsperspektiv i de nu 
liggande texterna. När vi påtalade bristen på jämställdhetsperspektiv och att ett sådant 
behövs i visionsarbetet var det flera som påpekade att “jämställdhetsperspektivet ska 
genomsyra allt arbete”. Dock saknades jämställdhetsperspektivet i samtliga delar även vid 
redovisning av de nya målen. 

I den jämlikhetsplan som antogs av Strömstads kommunfullmäktige i februari 2018 beskrivs 
riktlinjer för jämställdhetsarbetet. Där står det att jämställdhetsperspektivet ska ingå i allt 
budget-, planerings- och utvecklingsarbete. Det är därför av yttersta vikt att vi integrerar ett 
jämställdhetsperspektiv i Vision 2030. Bilden av Strömstad som en attraktiv kommun att 
leva, bo, arbeta och utbilda sig i, påverkas positivt om vi tydligt visar och kommunicerar vårt 
jämlikhetsarbete. 

För att visa att vi i Strömstads kommun menar allvar med jämställdhet måste vi låta 
jämställdhet vara en egen sjunde del av Vision 2030. Endast då Jämställdhet och jämlikhet 
står som en egen rubrik, med egna mål, får detta tyngd vid de uppföljningar som alla 
verksamheter måste genomföra och stå till svars inför. Att inte låta jämställdhet stå som en 
egen rubrik är att säga att exempelvis tillväxt eller tåg är viktigare än mänskliga värden.  

Förslag till beslut: 
- Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i Vision 2030. 
- Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utarbeta en sjunde del i 

Vision 2030 med syfte att täcka området jämställdhet och jämlikhet. 
- Att Kommunstyrelsen återkommer med ett färdigt förslag till kommunfullmäktige för 

beslut. 

Bilagor/exempel: 
Se bilaga för exempel på hur en sådan ny del skulle kunna se ut. 
 
// Marielle Alvdal, för Feministiskt initiativ Strömstad  
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-05-29

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

KS/2019-0320

KS § 102 Redovisning av motioner 2019

Kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de 
medborgarförslag som ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-
0265 ska även besvarade motioner redovisas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 150

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet

Ärende
30



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (6)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

KS/2019-0320

KSau § 150 Redovisning av motioner 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de 
medborgarförslag som ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-
0265 ska även besvarade motioner redovisas.

Motioner – ej besvarade

Ärendenumme
r

Reg.datum Ärendemening Status

KS/2016-0173
2016-03-
24

Motion - Fastighetsköp

Svar upp på KSAU 2019-
05-08, ej besvarade
med en
handläggningstid på
över ett år.

KS/2018-0153
2018-03-
07

Motion om ny högstadieskola 
från Vänsterpartiet

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-03-27, , ej 

besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-0203
2018-04-
10

Motion om 6 timmars 
arbetsdag från Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-18, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

KS/2018-0322
2018-06-
01

Motion om korsningen 
Karlsgatan - Ringvägen från 

Remitterad till 
Tekniska 2018-06-26, 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (6)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-15

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

Bengt Simonsson Fröjd (S) inget svar än

KS/2018-0427
2018-09-
18

Motion om Gender Budget 
från Centerpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-02-13

KS/2018-0428
2018-09-
18

Motion om filter för 
pornografi i kommunens nät 
och datorer från Centerpartiet

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-04-16

KS/2018-0516
2018-11-
06

Motion om reservvattentäkt 
från Liberalerna

Remitterad till 
Tekniska 2018-12-28, 
inget svar än.

KS/2018-0526
2018-11-
07

Motion om inrättande av 
formella samrådsmöten mellan 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och 
Kosternämnden från 
Centerpartiet

Svar upp på KSAU 
2019-05-15

KS/2018-0529
2018-11-
09

Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och 
våld i Strömstads kommun 
från Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-05-03 att 
sammanställa svaren

KS/2018-0548
2018-11-
20

Motion om utbildning till 
presidiepositioner i 
Kommunfullmäktige

Svar upp på KSAU 
2019-05-15

KS/2018-0566
2018-11-
28

Motion om att 
trygghetscertifiera 
detaljplaneområdet på 
Canning från Centerpartiet

Svar upp på KSAU 
2019-05-15



PROTOKOLLSUTDRAG 3 (6)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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2019-05-15

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

KS/2018-0575
2018-12-
03

Motion om namnbrickor till 
förtroendevalda från 
Liberalerna

Svar upp på KS 2019-
05-29

KS/2018-0584
2018-12-
06

Motion om 6 timmars 
arbetsdag från Feministiskt 
initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13

KS/2018-0612
2018-12-
21

Motion om utredning av 
tillagningskök från 
Kristdemokraterna

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-03-13

KS/2018-0616
2018-12-
28

Motion om inrättande av 
blåljuskluster vid Ringvägen 
112 i Strömstad från 
Centerpartiet

Svar upp på KSAU 
2019-05-15

KS/2019-0028
2019-01-
07

Motion om organisatorisk 
placering av enheten för 
måltid och städ från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13

KS/2019-0051
2019-01-
11

Motion om att fira och 
uppmärksamma att 
demokratin fyller 100 år!

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13

KS/2019-0067
2019-01-
22

Motion om vikariesituationen 
på bl.a. Strömstiernaskolan 
från Kristdemokraterna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-02-22

KS/2019-0069
2019-01-
22

Motion om blåljuscenter från 
Sverigedemokraterna

Svar upp på KSAU 
2019-05-15

KS/2019-0107
2019-02-
01

Motion om att säkerställa att 
kommunfullmäktiges Vision, 

Remitterad till Barn- 
och 
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Mål och Värderingar för 
utbildning är förankrade och 
bärs upp av samtliga berörda, 
från Liberalerna

utbildningsnämnden 
2019-02-22

KS/2019-0115
2019-02-
04

Motion om sammanställning 
på samtliga 
föreningar/organisationer/pro
jekt där Strömstads kommun 
medverkar med bidrag, stöd 
och personalinsatser från 
Anders Ekström (KD)

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-03-13

KS/2019-0154
2019-02-
15

Motion om att skjuta på 
renoveringen av 
badhusanläggningen från Ola 
Persson (M)

Remitterad till 
Strömstadslokaler och 
Strömstad Badanstalt
2019-04-08

KS/2019-0155
2019-02-
15

Motion om att Strömstads 
kommun börjar med 
sopsortering hos varje hushåll 
och inom all kommunal 
verksamhet från Ola Persson 
(M)

Remitterad till 
Tekniska 2019-04-08

KS/2019-0171
2019-02-
22

Motion om internatskola på 
Koster från Dag Wersén (M)

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-04-08

KS/2019-0192
2019-03-
01

Motion om landsbygdsflikar 
från Vänsterpartiet

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-03-28

KS/2019-0198
2019-03-
05

Motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på 

Remitterad till Miljö- 
och byggnämnden 
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landsbygden. 2019-03-28

KS/2019-0214
2019-03-
12

Motion om att utveckla Vision 
2030 med ett 
jämställdhetsperspektiv från 
Feministiskt initiativ

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-03-28

KS/2019-0215
2019-03-
12

Motion om att införa 
Huskurage i 
Strömstadsbyggen från 
Feministiskt Initiativ

Remitterad till 
Strömstadslokaler 
2019-03-28

KS/2019-0221
2019-03-
13

Motion om översyn av 
kommunens politiska 
organisation från Moderaterna

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-03-28

KS/2019-0223
2019-03-
13

Motion om byte av namn på 
"Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från 
Feministiskt Initiativ

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-03-28

KS/2019-0227
2019-03-
15

Motion om att 
uppmärksamma 100 år av 
kvinnlig rösträtt

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-03-28

KS/2019-0278
2019-04-
08

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

Remitterad till 
Tekniska och Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-04-25

KS/2019-0283 2019-04- Motion om Remitterad till 



PROTOKOLLSUTDRAG 6 (6)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
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452 80 Strömstad

10 kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i 
Strömstads kommun

kommunstyrelsen 
2019-04-25

KS/2019-0290
2019-04-
12

Motion om integrerad 
verksamhet för barn och 
dementa äldre

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-04-25

KS/2019-0332
2019-05-
03

Motion om folkhälsobudget 
från Liberalerna

Till KF 2019-06-18

KS/2019-0336
2019-05-
06

Motion om strategi för 
Agenda 2030 och FN´s 17 
hållbarhetsmål från 
Centerpartiet

Till KF 2019-06-18

Besvarade motioner 2018

KS/2017-0122 Ett öppet och tryggt Strömstad.  Avslag på Jourbil och resterande 
ansågs besvarat KF 2019-04-25.

KS/2017-0154 Friskare vård i Strömstad, Motionen bifölls KF 2018-12-13

KS/2017-0597 Utbyggnad av gång- och cykelväg till Seläter. Motionen anses 
besvarad KF 2019-02-14.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 av kommunsekreteraren

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera redovisningen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6)

Kommunledningsförvaltningen 2019-05-07 Dnr: KS/2019-0320
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Ulrika Haugland
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Redovisning av motioner 2019

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att notera redovisningen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de 
medborgarförslag som ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-
0265 ska även besvarade motioner redovisas.

Ärendet
Motioner – ej besvarade

Ärendenumme
r

Reg.datum Ärendemening Status

KS/2016-0173
2016-03-
24

Motion - Fastighetsköp

Svar upp på KSAU 2019-
05-08, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-0153
2018-03-
07

Motion om ny högstadieskola 
från Vänsterpartiet

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-03-27, , ej 

besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år.

KS/2018-0203
2018-04-
10

Motion om 6 timmars 
arbetsdag från Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-18, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.

Kommunstyrelsen
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KS/2018-0322
2018-06-
01

Motion om korsningen 
Karlsgatan - Ringvägen från 
Bengt Simonsson Fröjd (S)

Remitterad till 
Tekniska 2018-06-26, 
inget svar än

KS/2018-0427
2018-09-
18

Motion om Gender Budget 
från Centerpartiet

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-02-13

KS/2018-0428
2018-09-
18

Motion om filter för 
pornografi i kommunens nät 
och datorer från Centerpartiet

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-04-16

KS/2018-0516
2018-11-
06

Motion om reservvattentäkt 
från Liberalerna

Remitterad till 
Tekniska 2018-12-28, 
inget svar än.

KS/2018-0526
2018-11-
07

Motion om inrättande av 
formella samrådsmöten mellan 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och 
Kosternämnden från 
Centerpartiet

Svar upp på KSAU 
2019-05-15

KS/2018-0529
2018-11-
09

Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och 
våld i Strömstads kommun 
från Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-05-03 att 
sammanställa svaren

KS/2018-0548
2018-11-
20

Motion om utbildning till 
presidiepositioner i 
Kommunfullmäktige

Svar upp på KSAU 
2019-05-15

KS/2018-0566
2018-11-
28

Motion om att 
trygghetscertifiera 
detaljplaneområdet på 
Canning från Centerpartiet

Svar upp på KSAU 
2019-05-15
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KS/2018-0575
2018-12-
03

Motion om namnbrickor till 
förtroendevalda från 
Liberalerna

Svar upp på KS 2019-
05-29

KS/2018-0584
2018-12-
06

Motion om 6 timmars 
arbetsdag från Feministiskt 
initiativ

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13

KS/2018-0612
2018-12-
21

Motion om utredning av 
tillagningskök från 
Kristdemokraterna

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-03-13

KS/2018-0616
2018-12-
28

Motion om inrättande av 
blåljuskluster vid Ringvägen 
112 i Strömstad från 
Centerpartiet

Svar upp på KSAU 
2019-05-15

KS/2019-0028
2019-01-
07

Motion om organisatorisk 
placering av enheten för 
måltid och städ från 
Liberalerna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13

KS/2019-0051
2019-01-
11

Motion om att fira och 
uppmärksamma att 
demokratin fyller 100 år!

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-13

KS/2019-0067
2019-01-
22

Motion om vikariesituationen 
på bl.a. Strömstiernaskolan 
från Kristdemokraterna

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-02-22

KS/2019-0069
2019-01-
22

Motion om blåljuscenter från 
Sverigedemokraterna

Svar upp på KSAU 
2019-05-15

KS/2019-0107
2019-02-
01

Motion om att säkerställa att 
kommunfullmäktiges Vision, 
Mål och Värderingar för 
utbildning är förankrade och 
bärs upp av samtliga berörda, 
från Liberalerna

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-02-22
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KS/2019-0115
2019-02-
04

Motion om sammanställning 
på samtliga 
föreningar/organisationer/pro
jekt där Strömstads kommun 
medverkar med bidrag, stöd 
och personalinsatser från 
Anders Ekström (KD)

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-03-13

KS/2019-0154
2019-02-
15

Motion om att skjuta på 
renoveringen av 
badhusanläggningen från Ola 
Persson (M)

Remitterad till 
Strömstadslokaler och 
Strömstad Badanstalt
2019-04-08

KS/2019-0155
2019-02-
15

Motion om att Strömstads 
kommun börjar med 
sopsortering hos varje hushåll 
och inom all kommunal 
verksamhet från Ola Persson 
(M)

Remitterad till 
Tekniska 2019-04-08

KS/2019-0171
2019-02-
22

Motion om internatskola på 
Koster från Dag Wersén (M)

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-04-08

KS/2019-0192
2019-03-
01

Motion om landsbygdsflikar 
från Vänsterpartiet

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-03-28

KS/2019-0198
2019-03-
05

Motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på 
landsbygden.

Remitterad till Miljö- 
och byggnämnden 
2019-03-28

KS/2019-0214
2019-03-
12

Motion om att utveckla Vision 
2030 med ett 
jämställdhetsperspektiv från 
Feministiskt initiativ

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-03-28

KS/2019-0215
2019-03-
12

Motion om att införa 
Huskurage i 

Remitterad till 
Strömstadslokaler 
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Strömstadsbyggen från 
Feministiskt Initiativ

2019-03-28

KS/2019-0221
2019-03-
13

Motion om översyn av 
kommunens politiska 
organisation från Moderaterna

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-03-28

KS/2019-0223
2019-03-
13

Motion om byte av namn på 
"Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från 
Feministiskt Initiativ

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-03-28

KS/2019-0227
2019-03-
15

Motion om att 
uppmärksamma 100 år av 
kvinnlig rösträtt

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-03-28

KS/2019-0278
2019-04-
08

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

Remitterad till 
Tekniska och Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2019-04-25

KS/2019-0283
2019-04-
10

Motion om 
kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i 
Strömstads kommun

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-04-25

KS/2019-0290
2019-04-
12

Motion om integrerad 
verksamhet för barn och 
dementa äldre

Remitterad till 
kommunstyrelsen 
2019-04-25

KS/2019-0332
2019-05-
03

Motion om folkhälsobudget 
från Liberalerna

Till KF 2019-06-18

KS/2019-0336
2019-05-
06

Motion om strategi för 
Agenda 2030 och FN´s 17 
hållbarhetsmål från 

Till KF 2019-06-18
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Centerpartiet

Besvarade motioner 2018

KS/2017-0122 Ett öppet och tryggt Strömstad.  Avslag på Jourbil och resterande 
ansågs besvarat KF 2019-04-25.

KS/2017-0154 Friskare vård i Strömstad, Motionen bifölls KF 2018-12-13

KS/2017-0597 Utbyggnad av gång- och cykelväg till Seläter. Motionen anses 
besvarad KF 2019-02-14.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 av kommunsekreteraren

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526-196 78
Ulrika.haugland@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Klicka här för att ange text.



Kallelse/föredragningslista 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-06-18

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

Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktige
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner 

1. Motion om folkhälsobudget från Liberalerna, KS/2019-0332

2. Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål från
Centerpartiet, KS/2019-0336

3. Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges möjlighet att
äta lunch i skolan från Kristdemokraterna, KS/2019-0377

4. Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, KS/2019-0378

5. Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, KS/2019-
0388

6. Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från Feministiskt
initiativ, KS/2019-0421

7. Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ,
KS/2019-0423

8. Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från Liberalerna,
KS/2019-0432

9. Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, KS/2019-0436

Ärende
31
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2019-05-03 

Motion om folkhälsobudgeten 
 

Folkhälsorådet är ett samarbete mellan kommuner och Västra 

Götalandsregionen (Hälso- och sjukvårdsnämnden) och finansieras med 50 % av 

respektive kommun och 50 % av regionen. Nuvarande bidrag från regionen är 

på 800.000 kr/år, en summa som inte höjts på många år. Samtidigt har löner och 

administrativa kostnader ökat år från år vilket inneburit att bidraget till 

folkhälsoarbetet minskat i samma takt. (Nuvarande avtal bifogas). 

 

Förebyggande folkhälsoarbete kan inte mätas i pengar, varje satsad krona på 

folkhälsa mångdubblas i sparade resurser i framtida hälso- och sjukvård, både 

för kommunen och regionen. 

 

Liberalerna föreslår: 

 

-att Strömstads kommun, skyndsamt, förhandlar med Hälso- och 

sjukvårdsnämnden om ett nytt avtal från och med 1 januari 2020 med syfte att 

öka anslaget till Folkhälsorådet med 50 % (vilket skulle motsvara 1.200.000 kr 

år 2020) och fortsättningsvis indexuppräknas varje år. 

 

-att Strömstads kommun ökar sitt ansvar för folkhälsan i budgetarbetet i enlighet 

med avtalet och att kommunen tillskjuter lika mycket som Hälso- och 

sjukvårdsnämnden gör enligt det nya avtalet. 

 

För Liberalerna 

 

Hans-Robert Hansson 

Lars Tysklind 

Kerstin Karlsson 

Mette H Johansson 

Helena LÉstrade 

Jennie Persson 

mailto:stromstad@liberalerna.se
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Centerpartiet 
Strömstad 

STROMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -05- 0 3 

Dnr .. K t-, . QJ.'J::. .. . . .. .
Handl.nr ........................... . 

Till 

Kommunfullmäktige Strömstad 

Motion 

Angående: Strategi för Agenda 2030 och FN's 17 hållbarhetsmål 

Strömstads kommun faller i år på kommunrankingen vad gäller aktuellt 

hållbarhetsarbete inom kommunen. En av de första frågorna gäller om 

kommunen har en formulerad strategi effer arbete för att bedriva Agenda 

2030 målen med de av FN beslutade 17 hållbarhetsmål. 

Sverige har antagit Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen som omfattar 

miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Regeringen har beslutat om 

handlingsplan för Agenda 2030 och Agenda 2030 delegationen har under 

våren överlämnat sitt slutbetänkande där ett antal förslag lämnas för hur 

genomförandet kan gå till väga. Delegationen beskriver bla att en stor del av 

ansvaret för de åtgärder som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 ligger 

på kommuner och landsting. Därför betonas också att det är angeläget att 

Agenda 2030 och hållbar utveckling får ökat genomslag i kommuner och 

landsting. Den politiska ledningen för SKL välkomnade delegationens förslag 

och bekräftar att kommuner och regioner har en central roll arbetet. Under 

mars månad så lanserade SKL nyckeltal för att kommunerna ska kunna följa 

upp arbetet med FN' s globala hållbarhetsmål. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Centerpartiet: 

-att Strömstads kommunfullmäktige beslutar att en strategi för

genomförandet av Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål skall arbetas fram

Andreas Hermansson 



Till Kommunfullmäktige 

Motion från Kristdemokraterna - ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta lunch i 
skolan! 

! Karlskrona kan numera pensionärer äta sin lunch på 16 utvalda
skolor i kommunen.
Konceptet har prövats i flera kommuner runt om i Sverige, från
Skellefteå till Trelleborg. I Karlskrona är grunden ett
medborgarförslag om att ålderspensionärer ska få möjlighet att äta
lunch i skolmatsalen på Stukö. Efter att frågan diskuterats i
kostavdelningen så gav drift- och servicenämnden tummen upp och
utvidgade det till samtliga skolor.

Skolornas rektorer har fått tycka till om de ville vara med. Och flera 
var positiva. 

Villkoren för pensionärenia är likadana som för kommunanställda 
som äter lunch i kommunens kök Men på grund av logistiska skäl så 
äter inte pensionärerna exakt samtidigt som skolbarnen. 

Därför föreslår Kristdemokraterna - att ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges möjlighet all äta lunch i skolan. Vilket 
stimulerar äldre och unga att träffas och umgås på ett naturligt sätt 
och samtidigt minska matsvinnet. 

Strömstad 2019-05-12 

Kristdemokraterna 

Jk.ffo'u« /cl&l,(/1/{f Rose-Marie Fagerberg 
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Till Kommunfullmäktige Strömstad 

Motion 

STROMSTAD� KOfy1MUN
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2019 -05- 10

Dnr .. K..S/J.Qf1.:: .. Q.3J:.8.. 
Handl.nr ............ ./ .............. . 

Angående: Motion gällande utökat förbud gällande rökning på allmän plats 

Den 1 juli 2019 blir det utökad förbud mot rökning på allmän plats, på och vid lekplatser, 
uteserveringar och vid ingångar till andra rökfria lokaler som allmänheten har tillgång till. 
Exempelvis butiker, alla kommunala lokaler och vårdcentraler. 

Ansvaret att regeln följs ligger på markägare till lekplatsen, fastighetsägare, butiksägare och 
på restaurangägare. Dessutom ska skyltar sättas upp som visar förbudet. 

Osökt kommer jag att tänka på speciellt en av kommunens lekplats som kommer ligga 
särskilt illa till och det är den på Plagen. 

Då det inte blir tillåtet att röka på uteserveringar eller in direkt anslutning till ingångar till 
restauranger finns en stor risk att lekplatsen just på Plagen kommer att användas som 
"rökruta" bland glada men röksugna gäster. 

Det finns ett medborgarförslag om att hitta en ny plats i centrum för att ersätta den lekplats 
som finns på Plagen, och med detta nya förbud är det av största vikt att Strömstads Kommun 
funderar på hur vi på ett effektivt sätt kan efterleva ansvaret för en rökfri zon på våra 
lekplatser, och framförallt på och vid lekplatsen på Plagen även under kvälls- och nattetid. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att ge i uppdrag till 
tekniska nämnden att: 

- snarast skapa förutsättningar så att lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att

barnen ges rätt till rökfri lekplats även kvällstid

- skyndsamt i det pågående centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering av en

lekplats i centrum

För Centerpartiet i Strömstad 2019-05-10 

C 
Elin Douglasson 



Liberalerna Strömstad                                 

Till kommunfullmäktige i Strömstad

Motion
Strömstad Sveriges renaste kommun
Strömstads kommun med vår historiska stad lockar besökare från när 
och fjärran, där naturupplevelser väntar vid sidan om shopping och 
restaurangbesök. Ett vänligt mottagande från en trevlig miljö blir då 
ett avgörande intryck att ta med sig hem. 

Vi i Liberaler är stolta över vår kommun men ser också att vi kan bli 
bättre att välkomna våra gäster. 

Det gäller att skapa ett brett engagemang kring ett gemensamt mål                                                                                                                                                   

Strömstad Sveriges renaste kommun

Ogräs, fimpar, tuggummi, plast och annat skräp skall alltid rensas bort. 
Det skall vara lätt att flanera utan hinder och finna gaturummet enhetligt 
möblerat med en tydlig information.

Liberalerna föreslår:

Att Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i 
praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste 
kommun
(Se bilaga: Strömstad Sveriges renaste kommun)



Strömstad den 10 maj 2019

Lars Tysklind       Kerstin Karlsson       Mette H Johansson 

                                    

Hans-Robert Hansson     Helena L´Estrade        Jennie Persson
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Bilaga till motion 

STRÖMSTAD, SVERIGES RENASTE KOMMUN

MÅL Kommunens alla ytor ska alltid vara rena från skräp, fimpar, tuggummi och ogräs.
Trasiga och smutsiga papperskorgar, bänkar, återvinnings stationer, lekplatser etc. 
ska ständigt ses över och omgående lagas samt inför varje säsong upprustas. 
Reklamskyltar på trottoarer och torg samt övriga platser ska styras av ett tydligt
Regelverk.
Trafikskyltar och målad trafikinformation ska ses över inför varje säsong.
Parker och planteringar samt konst skall vara en viktig del i konceptet.
Fastighetsägare ska informeras varje år och erbjudas hjälp för att hålla trottoarer
och angränsande ytor rena.

KONCEPT Ägs av Strömstads Kommuns Tekniska förvaltning som ska samarbeta med 
Innevånare, Fastighetsägare, Företagare, Köpmannaföreningen, Företagar-
föreningen, Skolor, Idrottsföreningar och entreprenörer.

OMRÅDEN Strömstad centrum och ytterområden i hela kommunen samt Kosteröarna.
Indelas i ett antal lämpliga ansvarsområden för hög och lågsäsong.

SÄSONG Låg är oktober – februari. Underhåll av konceptet.
Hög är mars – september. Ökade insatser för att klara målen.

PERSONAL Ansvarig personal ska vara anställd av Strömstad Kommun. 
Styrgruppen ansvarar för utbildning och uppföljning.                                                                                                               
Alla på arbetsmarknaden möjliga bidrag och resursåtgärder ska utnyttjas.
Det skall vara en stolthet att arbeta med detta tillsammans med stadens innevånare.

LEDNING Styrgrupp inrättas om fem till sju personer.
Representant från Tekniska förvaltningen ska naturligtvis ingå i styrgruppen.



Fastighetsägare, Köpmannaförening, Företagarna, Arbetsförmedlingen
kan vara exempel på representanter i styrgruppen.

START Utarbeta formerna för konceptet Strömstad Sveriges Renaste Kommun 
för att starta fullt ut senast 2020.



KOMMUNFULLMÄKTIGE

Motion
Datum: 2019-05-16

Partinamn: Feministiskt initiativ

Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Rubrik

Miljödifferentierade hamnavgifter och taxor

Motivering till motionen

I enlighet med Strömstads vision 2030 ska vår kommun snart vara en fossiloberoende 
kommun. Detta gäller inte bara våra egna verksamheter utan alla aktiviteter inom våra 
gränser, inklusive Kosterhavet. Transporter är den sektor som har den största andelen av 
klimatpåverkande utsläpp1.

En stor del av utsläppen sker via sjöfarten vid hamnen, där fartygen ligger med motorerna 
ständigt igång. Det handlar om utsläpp i form av svavel, kväve, partiklar; samt 
luftföroreningar och buller som har en negativ påverkan på både miljö och människors 
hälsa.  Varje fartyg är som en mindre stad; med butiker, restauranger, toaletter, duschar och 
pooler ombord - allt detta drivs av diesel eller råolja när de ligger med sina motorer på i 
hamn. I fartygens rök finns farliga partiklar vilket medför ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, 
lungcancer, astma och KOL. Detta är allvarliga sjukdomar som leder till en alltför tidig död.  

Kommunen har ett stort ansvar både för vår nuvarande och framtida befolknings hälsa och 
därför behövs en feministisk syn på miljö mer än någonsin!  Vi i Feministiskt initiativ 
Strömstad ser att i denna takt kommer Strömstads miljömål inte att uppfyllas. Därför vill vi 
redan nu vara proaktiva för att uppnå våra miljömål 2030. 

Vi behöver skapa större incitament för berörda verksamheter att verka för en positiv 
miljöförändring. Vi vill införa ett starkt styrmedel som redan idag används av Stockholm, 
Göteborgs och Uddevallas hamnar: en miljödifferentierad hamnavgift. Detta innebär att 
starkt höja nuvarande hamntaxor för att i gengäld subventionera miljövänlig verksamhet 
med generösa miljörabatter, likt det bonus malus-system som idag tillämpas för 
fordonstrafik. 

1 SK’s årsredovisning 2017

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/Svaveldioxid/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/Kvaveoxider/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/Partiklar/


Ett annat incitament kan även vara att ge förtur i kön för mer miljövänliga fordon vid 
inpassage i hamnen. Syftet är att styra mot mer miljöeffektiva tekniker. 

Ekonomiska effekter

Förutom de goda miljöeffekterna så ökar vi även våra intäkter - och detta kan i sin tur 
användas för att uppnå fullgod självfinansieringsgrad av investeringarna vid färjeläget, vilket 
i dagsläget saknas!

Med hänvisning till ovanstående föreslås

● Att Strömstad kommun inför en miljödifferentierad hamnavgift
● Att Strömstad kommun ger fördelar till miljövänliga fordon i våra hamnar

Undertecknat 

Marielle Alvdal, KF-ledamot för Feministiskt initiativ Strömstad,

i samarbete med Sonia Kamrani, vice ordförande Feministiskt initiativ Strömstad



KOMMUNFULLMÄKTIGE
Motion
Datum: 2019-05-19

Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad

Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Rubrik: Avskaffa nötkött i Strömstads skolor

Motivation till motionen
Vi vill börja vår strävan mot hälsosammare och miljövänligare mat med en idé som lyftes av 
Odelsbergsskolans elever i deras öppna brev till oss politiker i Strömstad - en enkel, 
kostnadsbesparande1 idé som kan genomföras nästa månad utan omorganisation: att sluta använda 
nötkött i Strömstads skolor.

Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens 
totala utsläpp av växthusgaser. Nötkreatur som är 
idisslare är ett stort problem i dessa sammanhang. 
Nötkött orsakar 23-39 kg växthusgaser/kg kött. Gris och 
kyckling orsakar betydligt lägre utsläpp än nöt - fisk och 
vegetariska alternativ än mycket mindre. Till höger finns 
en illustrativ tabell2.

Förutom miljöaspekten finns även viktiga hälsoaspekter 
med att äta mer vegetariskt - kostvanorna som barn är 
grundläggande för ens framtida hälsa. Med mer 
grönsaker och mindre kött sjunker blodtrycket3, risken 
för tarmcancer minskar4, kolesterolvärdena minskar5, 
risken för diabetes6 och övervikt7 sjunker och din 
tarmflora påverkas positivt8 9. Effekterna som räknas 
upp här är investeringar för ett friskt liv när barnen 
växer upp.

I dagsläget erbjuder Strömstads grundskolor och gymnasium både ett vegetariskt och ett animaliskt 
måltidsalternativ dagligen. I stället vill vi i framtiden införa en vegetarisk norm; med vegetarisk mat 

1http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/kottmjolkochagg/priserforkottochagg.4.459982ee152aeb2b765
3dd61.html 
2 https://pub.epsilon.slu.se/8710/1/roos_e_120413.pdf 
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566947
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22371807 
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26508743 
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5490582/ 
7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25620754 
8https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/mikrobiomet_risk-och-nyttoprofil-
livsmedelsverket-rapportserie-nr-11-2018.pdf
9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245565/, 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/kottmjolkochagg/priserforkottochagg.4.459982ee152aeb2b7653dd61.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/kottmjolkochagg/priserforkottochagg.4.459982ee152aeb2b7653dd61.html
https://pub.epsilon.slu.se/8710/1/roos_e_120413.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22371807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26508743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5490582/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25620754
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/mikrobiomet_risk-och-nyttoprofil-livsmedelsverket-rapportserie-nr-11-2018.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/mikrobiomet_risk-och-nyttoprofil-livsmedelsverket-rapportserie-nr-11-2018.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245565/


dagligen i skolan, med ett lokalproducerat animaliskt alternativ en dag i veckan. Detta skulle starkt 
minska klimatpåverkan, främja folkhälsan och frigöra resurser. Med ett måltidsalternativ dagligen i 
stället för två frigörs även pengar som kan läggas på miljöomställning, äldreomsorg eller skola. Ett 
första steg är att exkludera den största miljö- och hälsoboven från matsedeln: nötkött.

Med hänvisning till ovanstående föreslås
- Att nötkött inte längre ska serveras i Strömstads skolor

Underskrivare
Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot för Feministiskt initiativ, för Fi Strömstad
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2019-05-29 

Motion om återvinningscentralen 
 

I enlighet med Vision 2030 i Strömstad och Agenda 2030 (Globalt), behöver 

kommunen ge befolkningen stora möjligheter att återvinna sitt avfall för ett 

hållbart samhälle. 

 

Det betyder att det ska vara enkelt att lämna avfall på Återvinningscentralen. 

Utöver nuvarande öppettider föreslår vi att alla som bor i eller besöker 

Strömstad ska ha möjlighet att åka till Återvinningscentralen på kvällstid, 

måndagar och torsdagar samt varje lördag för att lämna avfall av privat karaktär. 

  

Den som rör sig på småvägarna i Strömstad, utanför centrum, upptäcker snart att 

det finns saker vid sidan av vägarna som inte borde finnas där. Det handlar om 

grovsopor av olika slag. 

 

En anledning till att sopor hamnat i naturen kan vara att man försökt lämna på 

Österröd, men att anläggningen varit stängd eller att det varit krångligt att 

lämna. En annan anledning kan vara att kommunen inte tillräckligt tydligt har 

marknadsfört hur, var och när avfall kan lämnas. 

 

Liberalerna föreslår: 

 

-att punkt 1-5 utreds snarast och återrapporteras till KF under 2019. 

-att punkt 6 utreds tillsammans med andra aktörer i Sverige eller omvärlden. 

 

1. -att Återvinningscentralen på Österröd har öppet alla lördagar förutom 

midsommardagen samt lördagar då nationaldagen, julafton, juldagen, 

nyårsafton eller nyårsdagen infaller 

2. -att Återvinningscentralen på Österröd har kvällsöppet både måndagar och 

torsdagar 
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3. -att biologiskt avfall för rötning eller andra processer även ska kunna 

levereras på Återvinningscentralen från 2020 eller när det är 

fysiskt/tekniskt möjligt. 

 

4. -att Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt 

betalsystem med en fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - 

som uppehåller sig i Strömstads kommun kan lämna avfall av privat 

karaktär 

 

5. -att Strömstads kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och 

besökare om Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara 

samhället ska nås 

 

6. -att utreda möjligheten att med hjälp av passerkort och digital 

övervakning lämna avfall på andra tider än normala öppettider 

 

För Liberalerna 

 

Hans-Robert Hansson 

Lars Tysklind 

Kerstin Karlsson 

Mette H Johansson 

Helena LÉstrade 

Jennie Persson 
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Centerpartiet 
Strömstad 

Till 

Kommunfullmäktige Strömstad 

Motion 

Angående 

STROMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -06- 0 4 

Dm .K.�/�?':J .. :Q�l}.!?. ..
He.nd!.rir ......... / ..... ,, .......... .. 

Hjälp till att hålla rent i Strömstad- 60 000 strandstädare i Strömstad! 

Många vittnar om all plast och annat skräp som finns i västerhavet, i Kosterhavet och längs Strömstads 

stränder. Nedskräpningen är både ett nationellt och internationellt problem men blir så uppenbart ett lokalt 

synligt problem och kostsamt miljöåtagande när väl skräpet flutit in mot stränder eller ligger på land. 

Västkuststiftelsen och Ren Kust i Bohuslän är exempel på vikten av att kommuner samverkar och agerar 

gemensamt för att både städa och att minska nedskräpningen. Nedskräpningen längs kusten och i hamnarna är 

dubbelt problematiskt för Strömstad med devisen " havet i centrum" som lockande marknadsföring. Många av 

insatserna görs idag på frivillig basis av enskilda och/eller via föreningar och skolbarns engagemang för 

närmiljön. Och alla dessa ska ha en eloge för dessa insatser men mer behöver uppenbarligen göras då skräpet 

är ständigt återkommande utmaning. Dessutom ju renare det är så är benägenheten större att också hålla rent. 

Tänk bara om 60 000 strandstädare kände sig kallade att -Håll Strömstad rent. 

Undertecknade föreslår därför att kommunen på ett tydligare sätt synliggör och skapar intresse för att hålla 

Strömstad rent och marknadsföra detta aktivt genom att ex placera ut tex" Tack för att du bidrar till ett 

renare Strömstad"-påsar för att tydliggöra det lokala engagemang och betydelsen att vi hjälps åt. Det kan vara 

vid naturstigar, badstränder, naturområden och vid hamnar. Att dessutom, återkommande på lämplig och 

publik plats, skapa en tillfällig installation av det insamlade skräpet som vi människor slängt i naturen kan ge 

oss alla en tankeställare som leder till attitydförändring. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla strandstädningen ( ngr publika förslag återfinns ovan), för att 

ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att värna vår miljö. Ett exempel är utplacering av 

strandstädarpåsar runt om i kommunen där många människor rör sig och därmed medvetandegöra vikten av 

allas bidrag att hålla Strömstad rent. 

Elisabeth Johansson ( c )
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-04-12 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-190 00 
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 62 Dnr SN/2019-0082 

Ej verkställda beslut kvartal 1, 2019 

Socialnämnden beslutar  
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, 
och revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6 f § Socialnämnden ska till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till de revisorer som avses i 3 
kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande 
nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet.  
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ 
av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-04 signerad av IT-samordnare Pia 
Andreasson 

Kopia till  
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 
Inspektionen för vård och omsorg 

Ärende
32
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Socialförvaltningen 2019-01-18 SN/2019-0082
Administrativ avdelning
Pia Andreasson, 0526-194 51

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:  Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-190 65 Org nr: 212000-1405

Ej verkställda beslut kvartal 1 2019

Socialförvaltningens förslag till beslut

att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO

Sammanfattning av ärendet
Rapport enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6 f § Socialnämnden ska till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § 
kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 
§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av 
bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. 

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

Född Datum för 
gynnande beslut

Beslut Orsak

1927 2018-10-26 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL

Ej erbjuden. Resursbrist, t ex saknar ledig 
bostad.

1927 2018-12-17 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL

Ej erbjuden. Resursbrist, t ex saknar ledig 
bostad.

1928 2018-07-20 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL

Den enskilde har tackat nej till erbjudande 
2018-11-29, fått nytt erbjudande 2019-03-28. 
Resursbrist, t ex saknar ledig bostad.

1931 2018-12-20 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL

Ej erbjuden. Resursbrist, t ex saknar ledig 
bostad.

1932 2018-11-15 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL

Ej erbjuden. Resursbrist, t ex saknar ledig 
bostad.

Pia Andreasson
IT-samordnare
0526-194 51
Pia.andreasson@stromstad.se

Monica Birgersson
Förvaltningschef
0526-192 08
monica.birgersson@stromstad.se

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna

Socialnämnden
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 

2019-01-31 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

SN § 12  Dnr SN/2018-0104 
 
 
Ej verkställda beslut kvartal 4 2018 
 
Socialnämnden beslutar  
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, 
och revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapport enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6 f § Socialnämnden ska till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till de revisorer som avses i 3 
kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande 
nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för beslutet.  

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ 
av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18 signerad av nämndsekreterare Lena 
Beltramin. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, 
och revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
Kopia till  
Revisorer, IVO, kommunfullmäktige 
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Socialförvaltningen 2019-01-18 SN/2018-0104
Administrativ avdelning
Lena Beltramin, 0526-191 55

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:  Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-190 65 Org nr: 212000-1405

Ej verkställda beslut kvartal 4 2018

Socialförvaltningens förslag till beslut

att överlämna rapport om ej verkställda beslut till Kommunfullmäktige, och 
revisorer som avses i 3 kap 8 § Kommunallagen samt till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO

Sammanfattning av ärendet
Rapport enligt Socialtjänstlagen, SoL, 16 kap. 6 f § Socialnämnden ska till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till de revisorer som avses i 3 
kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämndbeslut 
enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
beslutet. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ 
av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. 

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

Född Datum för 
gynnande beslut

Beslut Orsak

1919 2018-06-01 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 
paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)

Fått erbjudande 2018-08-16. Den enskilde 
har tackade nej till erbjudandet. Verkställt 
2018-12-01.

1925 2018-06-01 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 
paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)

Fått erbjudande 2018-08-16. Den enskilde 
har tackade nej till erbjudandet. Verkställt 
2018-12-01.

1928 2018-07-20 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 
paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)

Fått erbjudande 2018-11-29. Den enskilde 
har tackat nej till erbjudandet.

1937 2018-06-28 Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 
paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)

Tackat ja till lägenhet säbo 2018-09-19 men
ej flyttat in. Verkställt 2018-10-09.

1998 2018-05-30 9.9 § LSS Bostad för vuxna Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. 
Verkställt 2018-11-01.

Socialnämnden
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Socialförvaltningen 2019-01-18 Dnr: Klicka här för att 
ange text.

Administrativ avdelning

Lena Beltramin
Nämndsekreterare
0526-191 55
lena.beltramin@stromstad.se

Monica Birgersson
Förvaltningschef
0526-192 08
monica.birgersson@stromstad.se
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