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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
 
Datum: Torsdag 2022-04-28 
Tid: 18.00 
Plats: Aulan, Strömstads gymnasium 

Program 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering torsdagen den 5 maj kl 15.30 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande 

1 Avsägelser och val   

2 Frågor   

3 Inkomna motioner   

4 Svar på - Medborgarförslag om discgolfbana KS/2021-0065  

5 Detaljplan för del av Strömstad 4:16, 
Strömstads camping 

KS/2017-0340  

6 Strömstad 4:16 (Strömstad Camping) – 
Upplåtelse av anläggningsarrende för camping 

KS/2018-0262  

7 Revidering lönepolicy KS/2022-0206  

8 Revisionsrapport 2021 KS/2021-0432  

9 Revisionsberättelse 2021 KS/2021-0432  

10 Årsredovisning 2021 KS/2021-0063 Carsten Sörlie med 
flera 

11 Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ 

KS/2021-0432  

12 Ägartillskott AB Strömstadlokaler 2022  KS/2022-0217  

13 Finansiella rapporter 2021 KS/2021-0066 Carsten Sörlie 

14 Revidering av Arvodesreglemente för 
förtroendevalda 

KS/2022-0164  

15 Anmälningsärenden   
  

Ronnie Brorsson 
ordförande 

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
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Ledamöter Ersättare 
Kent Hansson (S) 
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), 2:e vice ordförande 
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) 
Bengt Bivrin (MP) 
Simone Fischer Cederbratt (M) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Sundberg (S) 
Elisabeth Johansson (C) 
Tore Lomgård (C) 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Lars Erik Kristiansen (M) 

Eva Borg (M) 
Ola Persson (M) 
Mikael Nabrink (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Elin Douglasson (C) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Hanne Bråthen Hjemgård (KD) 
Johanna Ekeroth (S) 
Olle Westling (S) 
Petra Hedström (S) 
Besnik Obertinca (S) 
Lena Almèn (S) 
Pia Tysklind (S) 
Stellan Nilsson (V) 
Kerstin Eriksson (V) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Anders Karlsson (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (-) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Gunnel Nordberg Carlsson (SD) 
Linda Nordin (FI) 
Joar Alvdal (FI) 
Sandra Andersson (L) 
Claes Nabrink (L) 



Kallelse/föredragningslista 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

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

KF § Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motion nummer 1 till Tekniska nämnden för beredning och förslag 
till beslut 

att remittera motion nummer 2 till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till 
beslut 

att remittera motion nummer 3 till Tekniska nämnden för beredning och förslag 
till beslut 

att remittera motion nummer 4 till Socialnämnden och Tekniska nämnden för 
beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion om digitalisering av hamnar och parkeringsplatser från
Liberalerna, KS/2022-0202

2. Motion om strandpromenad från Röudden till Surbrunn från Miljöpartiet,
KS/2022-0254

3. Motion om solcellspark på Grandalen från Bengt Bivrin, Miljöpartiet,
KS/2022-0253

4. Motion om återbruka mera från Elisabeth Johansson och Åsa Torstensson,
Centerpartiet, KS/2022-0260

Ärende
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Liberalerna Strömstad  

   

     Liberalerna Strömstad  · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se Sidan 1 av 2

 

2022-03-11 
Motion om digitalisering av hamnar och parkeringar   
 
Strömstad behöver utvecklas och samtidigt bli mer kostnadseffektivt. Med modern teknik är 
det möjligt att förenkla och nyttja befintliga resurser vad gäller parkerings- och båtplatser. 
För miljön, invånarna och gästerna behöver Strömstad digitalisera fasta båtplatser och 
bilparkeringar. 
 
Vad betyder digitalisering av parkerings- och båtplatser?  

 Det betyder att besökare och strömstadsbor kan boka parkering i förväg. De vet att det 
finns en plats när de kommer fram och slipper åka runt och leta. Det är bra för miljö, 
invånare och gäster. 

 Idag lägger kommunen mellan 2,5 och 3 miljoner kronor på administration runt 
parkering och hamnavgifter. Den kostnaden kan bli betydligt mindre om systemet är 
digitaliserat.  

 Studier har visat att det går att minska antalet parkeringsplatser i en stad med 20 
procent när man digitaliserar. Det ger nya förutsättningar för centrumplanering och 
bostadsbyggande. 

 Moderna lösningar kräver inga stora investeringar då allt är molnbaserat och 
kommunen får intäkterna direkt till sina konton. 
 

Vilka andra har gjort detta? 

 Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler har drivit ett pilotprojekt i fyra år. Det 
fungerar redan idag i gästhamnen. 

 Uddevalla, Västerås, Strängnäs, Eskilstuna, Stenungssunds och Kungälvs kommuner 
plus Region Gotland är några. 

 Hamnarna på Koster har gått samman för en gemensam lösning. 
 

Agenda 2030:  

 MÅL 8: Ekonomisk tillväxt 
 MÅL 9: Hållbara innovationer och infrastruktur 
 MÅL 11: Hållbara städer och samhällen 

 

 

mailto:stromstad@liberalerna.se
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Liberalerna föreslår att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att: 

- Jämföra tid och kostnader för dagens manuella hantering med en digitaliserad lösning, gärna 
i samarbete med lokala aktörer. 

- Välja den lösning som är mest ekonomisk och implementera den snarast. 

 
För Liberalerna Strömstad 
 
Mette Johansson Lars Tysklind 
 
Kerstin Karlsson Hans-Robert Hansson 
 
Sandra Andersson Claes Nabrink

mailto:stromstad@liberalerna.se


MOTION
Andreas Nikkinen

2022-04-08

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

STRANDPROMENAD FRÅN RÖUDDEN 
TILL SURBRUNN
I samband med att arbetet med Canningplanen pågick var det många 
strömstadsbor som såg fram emot en strandpromenad runt Röudden. Äntligen 
skulle vi kunna promenera längs vattnet från Torskholmen till Kebal. När arbetet 
med detaljplanen lades ner stoppades också planerna på att utveckla området 
med såväl bro som strandpromenad. Det är olyckligt för Strömstads centrum och 
tills dess att arbetet med att utveckla Canning återupptas tycker vi att området 
bör snyggas upp och tillgängliggöras. Som ett led i det arbetet bör en 
strandpromenad runt Röudden anläggas. 

I det nedlagda planförslaget fanns även en strandpromenad mellan Canning och 
Surbrunn inkluderad. Även detta tycker vi är en bra idé som inte ska behöva vänta 
på att Canningplanen återstartas. 

Miljöpartiet de gröna yrkar

att kommunen anlägger en strandpromenad runt Röudden.

att kommunen anlägger en strandpromenad mellan Canning och Surbrunn.

Strömstad den 8 april 2022 

Bengt Bivrin

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan 1 av 1



MOTION
Andreas Nikkinen

2022-04-08

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

SOLCELLSPARK GRANDALEN 
För att nå målet om fossiloberoende innan 2030 krävs en rad åtgärder, 
där förnyelsebar energi är en viktig del. Vi anser att kommunen bör 
utreda anläggandet av solcellsparker på lämpliga platser.

Solenergi är idag ett effektivt och miljövänligt sätt att producera el. Vi har tidigare 
föreslagit att kommunen ska installera solpaneler på Pilen 5, vilket nu delvis är 
genomfört. Framåt ser vi även möjligheter för kommunen att bygga solcellsparker 
på lämpliga platser. 
Grandalen består till stora delar av en igenväxt soptipp, ett område som inte 
kommer gå att använda till t ex byggnation på många år. Det är en stor och öppen 
plats med ett bra läge mot solen, därför ser vi det som en lämplig plats för en 
solcellspark. Ett annat exempel på plats för en solcellspark är området mellan 
Vettevi och gamla E6, vilket skulle kunna sänka energikostnaden för Lionshov och 
Beatebergsgården.  

Miljöpartiet de gröna yrkar

att kommunen utreder anläggandet av solcellsparker vid Grandalen (gamla 
soptippen) samt mellan Vettevi och gamla E6.

Strömstad den 8 april 2022

Bengt Bivrin

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan 1 av 1



STRÖMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

" Centerpartiet 

2022 -04- 12 
Dnr .K.$./~DJi:: .. 0.~.9. .. 
Handl.n!.:: ........... l ............. . 

Strömstad 20220412 Till Strömstads Kommunfullmäktige 

Motion 

Utveckla hållbara lösningar och cirkulär ekonomi- kasta mindre-återbruka mera! 
(FNs globala mål 7) (se,Regeringskansliets -Cirkulär ekonomi-handlingsplan för omställning av Sverige) 

För att Strömstad, på sikt, ska bli en hållbar kommun behövs ett bredare förhållningssätt gällande 

gemensamma resurser med tydligare cirkulär målsättning. Österröd är en bra återvinningsstation där invånare 

och företag också kan lämna föremål och material för vidare försäljning på Återbruket. Det finns runt om i 

Sverige kreativa initiativ där, till synes skräp, som tex textilier, möbler, kläder mm fixas till, designas om och på 

så sätt får nytt liv med och ny efterfrågan. Det borde finnas en utvecklingspotential även i Strömstad, med ett 

eget lokalt förankrat upplägg, genom tex ytterligare samordning inom det interna återvinningsuppdraget, med 

aktiv dialog med kommuninvånarna och med näringslivet som ser möjligheterna med ökad cirkulär ekonomi. 

Med förankrade utvecklingsideer tillsammans med kommuninvånarna så kan tänkt skräp åter bli användbart 

för många på olika sätt. Från 20250101 ska textilavfall samlas in separat. Där ser vi att det måste till en 

handlingsplan för att möta den stora mängd textilier som lämnas in. Det är endast en bråkdel som går att sälja 

eller skänkas vidare till organisationer eller till vårt eget Återbruk. Textilier är svåra att återvinna då mycket är 

blandmaterial. 

Arbetslivsenhetens olika verksamheter tillsammans med tekniska förvaltningens enheter borde ha stora 

möjligheter och intresse att ta ansvar för detta eftersom man har kunskap om allt som kastas helt in onödan. 

Genom att involvera anställda med deras kunskap och genom omvärldsspaning så borde nya vägar hittas för 

att "gammalt skräp" ska kunna återbrukas på nytt sätt. Kanske kan delar av verksamheten på Återbruket på sikt 

utvecklas till ett socialt företag där samarbete med bla Arbetsförmedlingen och integrationscentrum är viktiga 

aktörer. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

- starta utvecklingsarbete för ökat återbruk av det som idag inlämnas till återvinningsstationen med syfte att 

minska avfall och finna nya användningsområden inom cirkulär ekonomi. 

-förslagsvis bör tekniska förvaltningen och arbetslivsenheten ansvara för arbetet, eller andra lämpliga 

enheter, med målet att finna nya vägar till ökat återbruk och cirkulär ekonomi där mer av det som lämnas på 

Österröds Atervinningscentral ska återbrukas och återanvändas 

- att en handlingsplan för textilåtervinningen tas fram 

- att arbetslivsenheten tillsammans med lämpliga parter undersöker möjligheten att på sikt driva delar av 

Återbruket som socialt företag. 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

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

KS/2021-0065 

KS § 67 Svar på - Medborgarförslag om discgolfbana 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att bifalla medborgarförslaget samt 

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för att 
anlägga en discgolfbana på lämplig plats, till exempel Erlandseröd eller Tjärndalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställaren föreslår kommunen om 
att anlägga en discgolfbana i närheten av Strömstad.  

Kommunledningsförvaltningen har undersökt kostnader samt alternativa platser 
för detta.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-23 § 68 
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 
Medborgarförslag 2021-01-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att bifalla medborgarförslaget samt 

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för att 
anlägga en discgolfbana på någon av de föreslagna platserna Erlandseröd eller 
Tjärndalen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar bifall av motionen samt att ändra uppdraget till att 
utreda möjligheterna för att anlägga en discgolfbana på lämplig plats till exempel 
Erlandseröd eller Tjärndalen. 

Beslutsgång 
Ordföranden undrar om kommunstyrelsens kan besluta enligt förslaget med Åsa 
Torstenssons ändring och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Ärende
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-23  
   

 
   

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

 KS/2021-0065 

KSau § 68 Medborgarförslag om discgolfbana 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att bifalla medborgarförslaget samt 

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för att 
anlägga en discgolfbana på någon av de föreslagna platserna Erlandseröd eller 
Tjärndalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställaren föreslår kommunen om 
att anlägga en discgolfbana i närheten av Strömstad.  

Kommunledningsförvaltningen har undersökt kostnader samt alternativa platser 
för detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 
Medborgarförslag 2021-01-06 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att bifalla medborgarförslaget samt 

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för att 
anlägga en discgolfbana på någon av de föreslagna platserna Erlandseröd eller 
Tjärndalen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall av motionen. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-03-07 Ärende: KS/2021-0065 
KS - Administrativ avdelning   

    

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

 Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om discgolfbana 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att bifalla medborgarförslaget samt 

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för att 
anlägga en discgolfbana på någon av de föreslagna platserna Erlandseröd eller 
Tjärndalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställaren tipsar kommunen om att 
anlägga en discgolfbana i närheten av Strömstad.  

Kommunledningsförvaltningen har undersökt kostnader samt alternativa platser 
för detta.  

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställaren tipsar kommunen om att 
anlägga en discgolfbana i närheten av Strömstad. Närmsta discgolfbana finns i 
Ranebo, Tanums kommun. 

Kommunledningsförvaltningen har undersökt var det skulle kunna vara möjligt att 
anlägga en sådan bana. Två alternativ är möjliga: 

 Erlandseröd i omedelbar närhet till motionsslingan  
 Tjärndalen i omedelbar närhet till cykelbanan.  

Båda föreningarna som finns i området Strömstads löparklubb vid Erlandseröd 
och Strömstads cykelklubb vid Tjärndalen ser positivt på ett sådant anläggande. 

Kostnaden för en discgolfanläggning är ca 4 000:- per mål. För en niohålsbana 
skulle kostnaden bli ca. 36 000:-.  

Kostnaden för markåtgärder bedöms utgöra ca. 5 000 kr per mål, vilket skulle 
innebära ca. 45 000 kr för en niohålsbana.  

Total kostnad för anläggande ca. 80 000 kr.  
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Perspektiv 

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Förslaget har en direkt positiv inverkan för barn och ungdomar och artikel 31 i 
barnkonventionen, barns rätt till lek, vila och fritid. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc.) 
Total kostnad ca. 80 000 kr. Anläggningen finansieras med kommunala medel.  

Folkhälsoperspektiv 
En lärdom under pandemin är att utomhusaktiviteter har blivit mycket populära 
och detta skulle kunna vara ett sätt att understödja den positiva 
folkhälsoaspekten med sådana aktiviteter. 

Juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Miljöperspektiv 
Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 
Medborgarförslag 2021-01-06 
 
  

Terése Lomgård 
t.f. utvecklingschef, folkhälsostrateg 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 

Mats Brocker 
kommundirektör 
0526-191  
mats.brocker@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

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

KS/2020-0567 

KF § 1 Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
att överlämna medborgarförslag 1 till Barn- och utbildningsnämnden för 
beredning och beslut. 

att överlämna medborgarförslagen 2-4 till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 

att överlämna medborgarförslag 5 till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Delegation ges till Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Tekniska 
nämnden att besluta i ärendena. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Medborgarförslag om att förbättra kvaliteten på skol- och
ålderdomshemsmaten, KS/2020-0567

2. Medborgarförslag om utveckling av Kärleksudden, KS/2020-0602
3. Medborgarförslag att kommunen till sina fordon

införskaffar "nummerskyltshållar-reklam" med kommunens varumärke -
Havet i centrum - Livet i fokus, KS/2020-0635

4. Medborgarförslag om discgolfbana, KS/2021-0065
5. Medborgarförslag om säkrare gångväg och avlämningsplats vid

Valemyrskolan, KS/2021-0193

Beslutsunderlag 
Medborgarförslagen 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att överlämna medborgarförslag 1 till Barn- och utbildningsnämnden för 
beredning och beslut. 

att överlämna medborgarförslagen 2-4 till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 

att överlämna medborgarförslag 5 till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Delegation ges till Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Tekniska 
nämnden att besluta i ärendena. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställarna 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden  
Kommunstyrelsen 
Diariet



Från:            
Skickat:        
Till:          
Ämne:  

        "Martin Lundgren" 
        Wed, 6 Jan 2021 18:07:31 +0100

              "Kommun" <kommun@stromstad.se> 
  Medborgarförslag "discgolf"

Hej!

Jag har fastnat för en ny utomhusaktivitet som jag tänkte tipsa om. Sporten discgolf har exploderat den senaste tiden 
inte minst med tanke på pandemin. Den har många fördelar. Några har jag listat nedan:

Man vistas utomhus.
Alla, oavsett förkunskaper, kan vara med.
Sporten är billig. (Ofta behöver man bara som utövare köpa in några discar för några hundra kronor)
Om jag förstått det rätt är banorna förhållandevis billiga att utforma (beroende på terräng)

Jag vill därför tipsa kommunen om att ordna en bana i, eller i närheten av Strömstad. Just nu finns den närmaste i 
Ranebo, Lur om man inte räknar med de som finns i Norge. Mer info om sporten finns på nätet. Ex. på länk finns 
nedan:

https://anhyzer.se/om-discgolf/

Tack på förhand! Mvh

Martin Lundgren

https://anhyzer.se/om-discgolf/


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

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

KS/2017-0340 

KS § 53 Detaljplan för del av Strömstad 4:16, 
Strömstads camping 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta detaljplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att bekräfta större delen av befintlig campingverksamhet och 
skapa förutsättningar för en utveckling och utökning av campingverksamheten. 

Miljö- och byggnämnden ska beslutade i ärendet den 24 mars 
2022. Exploateringsavtal krävs inte i denna detaljplan. 

Ett förslag till nytt arrendeavtal som är anpassat till den utökade detaljplanen 
finns framtaget av tekniska förvaltningen för beslut vid samma fullmäktigemöte. 
Avtalet hanteras som ett separat ärende, KS/2018-0262  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-21 av översiktsplanerare Björn Richardsson 
Miljö- och byggnämndens beslut 2022-03-24 § 40 
Förslag till antagandehandlingar 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-30 § 77 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplanen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 

Ärende
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-30  
   

 
   

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

 KS/2017-0340 

KSau § 77 Detaljplan för del av Strömstad 4:16, 
Strömstads camping 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplanen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att bekräfta större delen av befintlig campingverksamhet och 
skapa förutsättningar för en utveckling och utökning av campingverksamheten. 

Miljö- och byggnämnden ska beslutade i ärendet den 24 mars 
2022. Exploateringsavtal krävs inte i denna detaljplan. 

Ett förslag till nytt arrendeavtal som är anpassat till den utökade detaljplanen 
finns framtaget av tekniska förvaltningen för beslut vid samma fullmäktigemöte. 
Avtalet hanteras som ett separat ärende, KS/2018-0262  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-21 av översiktsplanerare Björn Richardsson 
Miljö- och byggnämndens beslut 2022-03-24 § 40 
Förslag till antagandehandlingar 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplanen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
 



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-03-21 Ärende: KS/2017-0340 
KS - Utvecklingsavdelning   

    

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

 Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Strömstad 4:16, Strömstads camping 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om antagande av detaljplanen 

 

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att bekräfta större delen av befintlig campingverksamhet och 
skapa förutsättningar för en utveckling och utökning av campingverksamheten. 
Miljö och byggnämnden ska besluta i ärendet den 24 mars 2002. Förslaget är att 
godkänna detaljplanen och med omedelbar justering. 

Exploateringsavtal krävs inte i denna detaljplan. 

Ett förslag till nytt arrendeavtal som är anpassat till den utökade detaljplanen 
finns framtaget av tekniska förvaltningen för beslut vid samma fullmäktigemöte. 
Avtalet hanteras som ett separat ärende, KS/2018-0262  

 

Ärendet 
Se bilaga 2 – tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 

 

Beslutsunderlag 
1. Beslut i miljö- och byggnämnden 24 mars 2022 (kompletteras efter 24/3) 
2. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen 
3. Planbeskrivning, daterad 2021-10-13, justerad 2022-02-25  
4. Plankarta med bestämmelser, daterad 2021-10-13, justerad 2022-02-25   
5. Illustrationskarta, daterad 2021-10-13, justerad 2022-02-25 
6. Granskningsutlåtande, daterat 2022-02-18   
7. Kompletterande bergstabilitetsutredning, Bergab, 2016-04-15, rev 2022-

01-26 Utredning dagvattenhantering, ÅF, 2016-05-25 
8. Dagvattenutredning; ÅF, 2016-05-25    
9. Geoteknisk utredning, GeoConsult, 2015-12-09 
10. Inventering av naturvärden och reptiler vid Strömstads camping, 

Naturcentrum, 2016-05-18 
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 2022-03-21 Ärende: KS/2017-0340 
   

 

   

 

 
  

Björn Rickardsson 
översiktsplanerare 
0526-196 80 
bjorn.richardsson@stromstad.se 

Terése Lomgård 
t.f. utvecklingschef 
0526-191 21 
terese.lomgard@stromstad.se 
 

 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
Tekniska Förvaltningen; tn.diarie@stromstad.se 
Nordic Camping & Resort AB, Eric Dahlbergs allén 15, 115 20 Stockholm 
 

mailto:mbn.diarie@stromstad.se
mailto:tn.diarie@stromstad.se


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) 
 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-24  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 Ärende: MBN-2013-1586 

MBN § 40 Del av Strömstad 4:16 (Strömstad Camping) - 
detaljplan 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för beslut i fråga om 
antagande 
 
2. att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att bekräfta större delen av befintlig campingverksamhet och 
skapa förutsättningar för en utveckling och utökning av campingverksamheten. 
 
Detaljplanen bekräftar huvuddelen av nuvarande campingområde och ger 
tillåtelse för anläggande av uppställningsplatser och uppförande av 
campingenheter, främst i form av campingstugor. Även nya områden, främst i 
öster och sydväst, föreslås tillkomma och även dessa ska innehålla möjligheter till 
att tillskapa uppställningsplatser och campingenheter. Inom området ska även 
receptionsbyggnad, parkering, interna campingvägar, diverse servicebyggnader 
och serviceanläggningar inrymmas. I den västra delen av campingområdet skapas 
möjlighet för etablering av en restaurang- och konferensbyggnad. Infart till 
planområdet ska, precis som i dagsläget, ske via Uddevallavägen. 
 
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2017-04-15 – 2017-05-02 
och för granskning under tiden 2021-11-30 – 2021-12-21. Alla väsentliga ändringar 
i planförslaget har gjorts mellan samråd och utställning. Endast smärre justeringar 
och kompletteringar är gjorda inför antagande. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning, daterad 2021-10-13, justerad 2022-02-25 
Plankarta med bestämmelser, daterad 2021-10-13, justerad 2022-02-25 
Illustrationskarta, daterad 2021-10-13, justerad 2022-02-25 
Kompletterande bergstabilitetsutredning, Bergab, 2016-04-15, rev 2022-01-26 
Utredning dagvattenhantering, ÅF, 2016-05-25 
Inventering av naturvärden och reptiler vid Strömstads camping, Naturcentrum, 
2016-05-18  
Geoteknisk utredning, GeoConsult, 2015-12-09 
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 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-24  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: mbn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Miljö- och byggnämnden Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 

1. att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för beslut i fråga om 
antagande 
 
2. att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Nordic Camping & Resort AB, Eric Dahlbergs allén 15, 115 20 Stockholm 
Akten 
  



 

STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Miljö- och byggförvaltningen 2022-02-28 Ärende: MBN-2013-1586 
Plan- och byggavdelningen   

   

 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: mbn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 21 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 

 Miljö- och byggnämnden 
 
 
 
 
 
 

Del av Strömstad 4:16 (Strömstad Camping) - detaljplan 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 

1. att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för beslut i fråga om 
antagande 

2. att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att bekräfta större delen av befintlig campingverksamhet och 
skapa förutsättningar för en utveckling och utökning av campingverksamheten.  
 
Detaljplanen bekräftar huvuddelen av nuvarande campingområde och ger 
tillåtelse för anläggande av uppställningsplatser och uppförande av 
campingenheter, främst i form av campingstugor. Även nya områden, främst i 
öster och sydväst, föreslås tillkomma och även dessa ska innehålla möjligheter till 
att tillskapa uppställningsplatser och campingenheter. Inom området ska även 
receptionsbyggnad, parkering, interna campingvägar, diverse servicebyggnader 
och serviceanläggningar inrymmas. I den västra delen av campingområdet skapas 
möjlighet för etablering av en restaurang- och konferensbyggnad. Infart till 
planområdet ska, precis som i dagsläget, ske via Uddevallavägen. 
 
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2017-04-15 – 2017-05-02 
och för granskning under tiden 2021-11-30 – 2021-12-21. Alla väsentliga ändringar 
i planförslaget har gjorts mellan samråd och utställning. Endast smärre justeringar 
och kompletteringar är gjorda inför antagande. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning, daterad 2021-10-13, justerad 2022-02-25  
Plankarta med bestämmelser, daterad 2021-10-13, justerad 2022-02-25   
Illustrationskarta, daterad 2021-10-13, justerad 2022-02-25   
Kompletterande bergstabilitetsutredning, Bergab, 2016-04-15, rev 2022-01-26 
Utredning dagvattenhantering, ÅF, 2016-05-25   
Inventering av naturvärden och reptiler vid Strömstads camping, Naturcentrum, 
2016-05-18  
Geoteknisk utredning, GeoConsult, 2015-12-09 
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  Ärende: MBN-2013-1586  

   

   

 

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift.  
 
 
 
Elin Solvang 
Plan- och byggchef 
Telefon: 0526-194 77 
E-post: elin.solvang@stromstad.se 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Nordic Camping & Resort AB, Eric Dahlbergs allén 15, 115 20 Stockholm 
Akten 
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SAMMANFATTNING 

 
Planens syfte är att skapa förutsättningar för en utökning och utveckling av den befintliga 
campingverksamheten.  
 
I första hand ska de ytor där det i dagsläget finns mindre stugor eller uppställningsplatser kunna 
utvecklas för att inrymma större campingenheter. Även nya områden som tillåter uppförande av 
campingenheter och anläggandet av uppställningsplatser samt serviceytor ska möjliggöras.  
 
Planförslaget medverkar till att en effektiv och långsiktig campingverksamhet kan bedrivas inom 
området. Vid ett genomförande av planförslaget kan kommunen erbjuda fler människor möjligheten 
att besöka kommunen och campingnäringen ges möjlighet att utveckla moderna campingplatser i 
enlighet med Strömstads kommuns campingpolicy. 
 
Förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, och 
bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.  
 
Detaljplanen antas inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. Planen uppfyller därmed kriterierna 
för ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2014:900, 5 kap. 7§).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Uppdragsnummer: 16026

Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 
Box 114 
451 16 Uddevalla 
Tel: 0522 - 65 66 67 
www.radhuset.se 
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Dnr MBN/2013‐1586  
 
 

Antagandehandling 
 

Detaljplan för del av Strömstad 4:16 
 

Strömstad camping 
 
 

Planbeskrivning 
 

1. Inledning 

Planens syfte och huvuddrag  

Planens syfte är att bekräfta större delen av befintlig campingverksamhet och skapa förutsättningar för 
en utveckling och utökning av campingverksamheten.  
 
Detaljplanen bekräftar huvuddelen av nuvarande campingområde och ger tillåtelse för anläggande av 
uppställningsplatser och uppförande av campingenheter, främst i form av campingstugor. Även nya 
områden, främst i öster och sydväst, föreslås tillkomma och även dessa ska innehålla möjligheter till att 
tillskapa uppställningsplatser och campingenheter. Inom området ska även receptionsbyggnad, 
parkering, interna campingvägar, diverse servicebyggnader och serviceanläggningar inrymmas. I den 
västra delen av campingområdet skapas möjlighet för etablering av en restaurang- och 
konferensbyggnad. Infart till planområdet ska, precis som i dagsläget, ske via Uddevallavägen. 
 
Bebyggelsen inom området regleras bland annat genom grundläggningsmetod, storlek på enheter, antal 
enheter som får byggas ihop, nockhöjd och takvinkel för att anpassas till de aktuella plats- och 
terrängförhållandena. 
 
Utvecklingen av campingverksamheten ska ske med ambitionen att anläggningen ska smälta in i 
naturlandskapet, samtidigt som campingen ska utvecklas för att möta de behov som nuvarande och 
framtida campingbesökare ställer på en modern campinganläggning. 
 
Totalt omfattar planen en yta på knappt 100 000 m², varav cirka 75 000 m² avsätts för 
campingverksamhet och cirka 25 000 m² avsätts som allmänna naturområden.  

Läge och areal 

Planområdet ligger vid den södra infarten till Strömstad, cirka 1 kilometer från Strömstad centrum. 
Området avgränsas i norr av infartsvägen till Strömstad, i väster av Myrens hamnområde, i öster av väg 
1030 samt Hålkedalens långtidsparkering och i söder av Hålkedalens båthamn och Hålkedalens 
badplats.  
 
Planområdet omfattar en areal på knappt 100 000 m² varav cirka 50 000 m² är befintlig camping idag. 
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Planområdets lokalisering söder om Uddevallavägen. Plangränsen är markerad med vitstreckad linje  

Markägare 

Marken inom planområdet är i kommunal ägo. Strömstads kommun arrenderar i dagsläget ut marken 
till campingägaren, tillika exploatören. Upplåtelsen gäller campingverksamhet. Arrendetiden sträcker sig 
fram till och med 2032-01-01. En omförhandling av arrendeavtalet, med avseende bland annat på den 
utökning och utveckling som planförslaget innebär har skett. Ett nytt arrendeavtal mellan 
campingägaren och Strömstads kommun har förhandlats fram och ska godkännas i samband med att 
planen antas. 
 
För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill 
planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning daterad 2021-09-30. 

Handlingar 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planhandlingarna 
hör även en illustrationskarta och en planbeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften planen 
har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkningen av planen.  
 
Till planhandlingarna hör 
 

 Planbeskrivning (denna handling) 
 Plankarta med bestämmelser 
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 Illustrationskarta  
 Fastighetsförteckning, daterad 2021-09-30 
 Kompletterande bergstabilitetsutredning, Bergab, 2016-04-15, rev 2022-01-26 
 Utredning dagvattenhantering, ÅF, 2016-05-25 
 Inventering av naturvärden och reptiler vid Strömstads camping, Naturcentrum, 2016-05-18 
 Geoteknisk utredning, GeoConsult, 2015-12-09 

Planprocessen 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL, SFS 2014:900). Planarbetet är 
påbörjat efter årsskiftet 2014/2015 och bedrivs med ett så kallat standardförfarande, eftersom 
kommunen har bedömt att planförslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse 
för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Standarförfarandet innebär att samråd, underrättelse (om granskning), granskning, 
granskningsutlåtande, antagande och laga kraft ingår i planprocessen.  

 
 
 
 

I det aktuella skedet ska detaljplaneförslaget antas.  

2. Kommunala ställningstaganden  

Strategisk plan för Strömstads kommun  

En strategisk plan för Strömstads kommun antogs av Kommunfullmäktige (KF) 2009-10-29. Följande 
målsättningar är av relevans för planarbetet: 
 

 Det ska finnas ett varierat utbud av bostadsmöjligheter, både när det gäller upplåtelseform, 
standard, kostnad, storlek och stil. 

 Strömstads kommun ska arbeta för att värna och utveckla de höga natur- och friluftsvärden 
som gör Strömstad unikt. 

  
Översiktsplan  

För Strömstads kommun gäller den kommuntäckande planen ÖP Strömstad, antagen av 
kommunfullmäktige 2013-10-24 § 90. Översiktsplanen aktualitetsförklarades 2018-06-19 § 72. I 
översiktsplanen beskrivs hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  
 
Översiktsplanen behandlar hela Strömstads kommun. För vissa delområden inom kommunen, som är 
lokaliserade väster om väg E6, finns fördjupade översiktsplaner antagna eller arbeten med fördjupade 
översiktsplaner pågår. Läs mer under rubriken ”Fördjupad översiktsplan”. 
 
I översiktsplanen ingår större delen av planområdet i Område för utveckling av centralorten Strömstad. En 
mindre del av planområdet ingår i område betecknat som Grön- och friluftsområden i anslutning till 
Strömstad. Inom området ska all ny bebyggelse och förändring prövas i detaljplan. 
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I översiktsplanen står bland annat att den för kommunen så viktiga besöksnäringen ska kunna 
utvecklas. Om kommunens mål om en utveckling av besöksnäringen ska kunna uppfyllas behövs bland 
annat fler och bättre boendeanläggningar för besökarnas behov. Ett sätt att åstadkomma fler 
övernattningsmöjligheter är att olika typer av anläggningar för korttidsboende och uthyrning 
tillkommer i stugbyar, campingplatser och liknande. 
 
I planen föreslås att det i första hand är befintliga anläggningar för turistboende i form av 
campingplatser och stugbyar som ska ges möjlighet att utöka verksamheterna, antingen inom befintlig 
yta eller genom expansion i närområdet.  
 

Planområdets lokalisering markerad med svart markering. Utdrag från regel- och rekommendationskarta från Strömstads översiktsplan. 
Området ”RC” innebär ”område för utveckling av centralorten Strömstad”. Område markerat med grönt innebär ”grön- och friluftsområde i 
anslutning till Strömstad”. 

Fördjupad översiktsplan 

Kommunens avsikt är att hela det område som ligger väster om väg E6 ska komma att omfattas av 
fördjupningar av översiktsplanen. Planområdet ligger inom det område som omfattas av den 
fördjupade översiktsplan som i dagsläget tas fram för området Strömstad-Skee. Arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen pågår. Planen har varit utställd och ska antas. 
 
Det finns i dagsläget ingen antagen fördjupad översiktsplan som kan ligga till grund för 
detaljplanearbetet. Istället ska de utgångspunkter som redovisas i den kommuntäckande 
översiktsplanen ligga till grund för planarbetet.  

Gällande detaljplaner 

Den aktuella planen berörs av tre gällande detaljplaner.  
 
En mindre del av den nordvästra delen av planområdet omfattas av ”förslag till ändring i och tillägg till 
stadsplanen för del av Strömstad”, 14-STR-93, fastställd 1942. Området redovisas som ”allmän plats av 
annan natur än gata och torg”. Planens genomförandetid har gått ut. 
 
En mindre del i nordost omfattas av detaljplan 1486-P54, detaljplan för ”del av Strömstad 4:16 m fl 
(infartsväg och ekopark). Området, som ligger intill den befintliga rondellen öster om planområdet, är 
angivet som ”allmän plats, natur”. Planen vann laga kraft 2003-07-11. Genomförandetiden har gått ut. 
Större delen av denna detaljplan har nyligen ersatts av en ny detaljplan som omfattar den 
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ekopark/miljöanläggning som återfinns öster om väg 1030. Planavgränsningen för detaljplanen för 
campingen har anpassats till den nyligen upprättade planen. 
 
I sydost gränsar planområdet till detaljplan 1486-P90/2. Plangränsen för 1486-P90/2 sammanfaller 
med plangränsen för detaljplanen för campingen och den befintliga planen påverkas därför inte av 
planförslaget.  
 

Planområdets avgränsning i förhållande till omkringliggande detaljplaner.  

Planbesked 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2013-11-14 att lämna positivt planbesked. Syftet med 
planläggningen är att möjliggöra en utökning av den befintliga verksamheten. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-06-25 att lyfta planen för del av Strömstad 4:16, 
Strömstads camping (2013-1586) till gruppen pågående. Kommunen bedömer att detta datum ska ses 
som det datum då planarbetet formellt inleddes. 

Behovsbedömning 

Plan- och byggavdelningen gör bedömningen att genomförande av detaljplanen för Strömstad 
Camping inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan.  
 
Motivet till denna bedömning är att planområdet till stor del redan är ianspråktaget för 
campingverksamhet. Stora delar av området är bebyggt med campingenheter och markarbeten 
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framförallt i form av utfyllnader har utförts för uppställningsplatser. Ett genomförande av detaljplanen 
bedöms medföra ett bättre nyttjande av såväl mark som befintlig infrastruktur. Ett mindre område 
inom planområdet vilket bedöms ha påtagligt naturvärde skyddas genom att området inte får bebyggas. 
Även ett mindre område i söder vilket bedöms ha högt naturvärde skyddas genom att området avsätts 
som naturmark. Inga övriga höga natur- eller kulturvärden berörs. Den del av planområdet som berörs 
av strandskydd regleras i planen som allmän platsmark, natur. Den planerade bebyggelsens påverkan på 
befintlig omgivande bebyggelse bedöms vara godtagbar. Ett genomförande av planen bedöms inte 
medföra risk för påtaglig skada på nedan redovisade miljöaspekter.  
 
Detaljplanen uppfyller inte bedömningskriterierna i bilagorna 2 och 4 i Förordningen 1998:905 om 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 

Planprogram  

Ett planprogram har tagits fram (2006) för del av Strömstad 4:16, Röseberget. Syftet med 
planprogrammet var att redovisa förutsättningarna i området och belysa flera alternativa 
markanvändningar. De fyra alternativ som redovisades var ”nollalternativ”, ”utbyggnad av campingen”, 
”utbyggnad av hotell och äventyrsbad” samt ”utbyggnad av bostäder”. 
 
Utifrån de synpunkter som inkom under programsamrådet valde kommunen att arbeta vidare med 
alternativ 2 vilket innebär en utveckling av den befintliga campingen. Detta alternativ ger en möjlighet 
för den befintliga arrendatorn att utveckla sin verksamhet, stärker besöksnäringen i staden samtidigt 
som det inte låser områdets användning för all framtid.  

Kommunala beslut i övrigt 

I kommunens campingpolicy (2006) står att kommunens målsättning är att samtliga campingplatser 
inom kommunen ska vara planlagda.  
 
I policyn beskrivs att campingverksamheten, och därmed de krav som ställs på campinganläggningarna, 
har ökat markant under senare år. Exempelvis beskrivs att större områden inom camping-
anläggningarna måste sättas av för stugor eller större husvagnar/husbilar och att bekvämligheter som 
framdraget vatten och avlopp kan komma att krävas. De senaste åren har campingarna utvecklats från 
”traditionella” campingplatser till större turistanläggningar med utvecklad service. Det finns en 
marknad för detta och det bör beaktas i planläggningen av campingplatser. Sammantaget ska 
campingnäringen ges möjlighet att utveckla sina anläggningar till moderna campingplatser.  
 
I Strategisk plan för utveckling av besöksnäringen i Norra Bohuslän (2006) beskrivs att man ska skapa 
aktiviteter och boende som anpassas till olika ekonomiska förutsättningar. Det redovisas också att man 
vid planering av nya boendeanläggningar för fritids- och rekreationsändamål ska tillgodose att ett 
varierat utbud säkras, och att det anpassas till grupper med olika ekonomiska förutsättningar 
(ungdomar, äldre och barnfamiljer).  
 
I näringslivsstrategin för Strömstads kommun (2011) pekas besöksnäring och upplevelsebaserad handel 
ut som ett av fyra fokusområden. Där står även följande: ”besöksnäringen är en framtida 
tillväxtmarknad, vilket uppmärksammats av många aktörer som satsar på att bli bättre inom 
besöksnäring”. 
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Miljömål 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. I Strömstads kommun har man valt att lyfta 
fram fyra lokala miljömål som man vill fokusera på: 
 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• God bebyggd miljö 
 
 



Detaljplan för del av Strömstad 4:16, Strömstad Camping 

 8

3. Planeringsförutsättningar 

Bakgrund 
I området bedrivs en campingverksamhet, främst riktad mot besökare med husvagn eller husbil. 
Antalet uthyrningsbara stugor är få och standarden på de befintliga stugorna är låg.  
 
Anläggningen behöver utvecklas för att på sikt möta den nya sortens camping som innebär en högre 
standard på boendet. Arrendatorn avser att utveckla campingen med nya campingområden främst 
avsedda för campingstugor som kan komplettera de befintliga ytorna som främst innehåller 
uppställningsplatser för husvagnar och husbilar. 
 
En utökning och omdisponering av campingområdet är önskvärd för att kunna förbättra anläggningen, 
genom att erbjuda ett större antal olika sorters boenden i olika prisklasser och därmed medverka till att 
utveckla turistnäringen i Strömstad kommun. 

Beskrivning av området 

Området är lokaliserat på Röseberget i anslutning till den södra infarten till Strömstad. Området har 
delvis utsikt över havet. 
 
Planområdets yta består till hälften av en befintlig campinganläggning. Inom campingområdet återfinns 
bland annat en större receptionsbyggnad, ett flertal uppställningsplatser för husvagnar och husbilar 
samt ett 40-tal mindre campingstugor.  
 
I planområdet ingår även omkringliggande naturområden i väster och öster som till övervägande del 
utgörs av kuperad hällmark.  
 

 
Flygbild över befintlig campinganläggning tagen från sydväst. Campingytorna domineras av uppställningsplatser för husbilar och husvagnar. 
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Naturmiljö 

Naturcentrum har genomfört en naturvärdes- och reptilinventering, ”Inventering av naturvärden och reptiler 
vid Strömstad camping, 2016-05-18”. Inventeringen omfattar det befintliga campingområdet men även 
intilliggande naturområden. Syftet med inventeringen är att fastställa förekomsten av eventuella 
naturvärden inom och i anslutning till planområdet. Nedan sammanfattas de viktigaste observationerna 
från inventeringen. För en mer utförlig redovisning hänvisas till inventeringen som bifogas 
planhandlingarna. 
 
Området utgörs till största delen av öppna till halvöppna hällmarker. De ytor som redan idag används 
som campingplatser utgörs av anlagda gräsmattor, grusplaner eller asfalterad mark. I princip hela 
området är starkt kuperat. I väster återfinns dock en hög hällmarksplatå där terrängen är mindre 
dramatisk. 
 
Det finns inga registrerade naturvärden inom inventeringsområdet, varken skogliga, kulturlandskaps-
mässiga eller vattenanknutna.  
 
Inom ramen för naturinventeringen avgränsades 7 objekt med naturvärden varav 4 stycken hade ”visst 
naturvärde” (naturvärdesklass 4), 2 stycken hade ”påtagligt naturvärde” (naturvärdesklass 3) och 1 hade 
”högt naturvärde” (naturvärdesklass 2), se illustrationen nedan. Inga observationer av naturvärdesklass 
1 gjordes. 
 

 
Illustration över inventerade naturvärden och fynd av lopplummer och huggorm. 
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Det område som anses ha ett högt naturvärde återfinns i den södra delen av planområdet, till den 
största delen utanför planområdet. Det är en sydvänd rasbrant som innehåller biotoper i form av bland 
annat aspträd och hassel. Enstaka gamla och solexponerade liggande döda träd återfinns här. 
 
I övrigt återfinns naturvärden i form av en ytterligare rasbrant, en brant med tallskog, en nordvänd 
klippvägg och öppna hällmarker. 
 
De största arealerna med naturvärden inom området består av 3 större öppna hällmarksområden som 
bedöms inneha ett ”visst naturvärde” (naturklass 4). 
 
Hela området har även inventerats speciellt med avseende på reptiler, främst hasselsnok och sandödla. 
Främst genomfördes eftersökningen i de sydvända och solexponerade branterna med stenig mark. 
Totalt gjordes 9 observationer av sammanlagt 6 olika huggormsindivider. Samtliga fynd gjordes i eller i 
direkt anslutning till den steniga, sydvända branten i naturvärdesobjektet med ett högt naturvärde i 
söder. Huggormen är fridlyst. 
 
Inom inventeringsområdet finns inga platser som är lämpliga för sandödla. Arten påträffas 
oftast i sandiga, solbelysta slänter och sluttningar. Den typen av habitat saknas inom 
inventeringsområdet. Utredaren bedömer därför att arten inte finns inom campingområdet 
eller dess närmaste omgivningar.  
 
Inga observationer av hasselsnok gjordes under eftersökningarna av reptiler. 

Riksintressen 

Planområdet omfattas, likt stora delar av Strömstads kommun, av riksintresse för turism och rörligt 
friluftsliv (MB 4 kap 2 §), riksintresse för obruten kust (MB 4 kap 3 §) och ligger även i utkanten av ett 
större område som omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap 6§.  
 
För planområdet gäller dock inte de begränsningar av exploatering inom riksintresseområden enligt 4 
kap MB § 2-8 då undantag gäller för tätortens naturliga utveckling.  

Strandskydd  

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden samt 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
En markyta med en storlek på cirka 3 300 m², som mestadels utgörs av campingytor i form av 
uppställningsplatser i den södra delen av planområdet, omfattas av strandskydd. Se rödmarkerat 
område på följande sida. 
 
Längs delar av plangränsen i söder är strandskyddet utökat och strandskyddet omfattar därför, för vissa 
sträckor längs kusten, ytor belägna mer än 100 meter från strandkanten. Det ianspråktagna området 
som omfattas av strandskydd som återfinns inom planområdet ligger dock inom 100 meter från 
strandkanten, dvs. det generella strandskyddet. 
 
Det senaste beslutet om strandskyddsgränsens lokalisering fattades av länsstyrelsen 12 januari 2017.  
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Planområdets avgränsning i förhållande till rådande strandskydd. Cirka 3 300 m² av den södra delen av planområdet omfattas av strandskydd. 
Inom området är marken ianspråktagen för campingverksamhet.  

Bebyggelse och gestaltning 

Inom den befintliga campinganläggningen finns en större receptionsbyggnad uppförd i två våningar, ett 
fåtal servicebyggnader samt ett antal mindre campingstugor. De största ytorna är avsatta för 
uppställningsplatser för husvagnar och husbilar. Inom campingen återfinns också interna vägar samt 
parkeringsytor för campingens gäster. 
 
Strukturen på campingen är anpassad till de terrängförhållanden som finns på platsen. Till stor del 
utgörs campingytorna av utfyllnader i bergsskrevorna för att skapa plana och rationella 
uppställningsplatser. Det finns cirka 170 uppställningsplatser i dagsläget. Förutom 
uppställningsplatserna finns det ett 40-tal enklare övernattningsstugor med 2, 4 eller 6 bäddar. 
 
På grund av att anläggningen är belägen på Röseberget och inte är bebyggd med några högre byggnader 
så är endast en mindre del av campinganläggningen synlig för förbipasserande. Detta gäller den norra 
delen av anläggningen, främst den högre receptionsbyggnaden som ligger i anslutning till 
Uddevallavägen, den södra infarten till Strömstad. 
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Flygbild över befintlig campinganläggning tagen från väster. 
 
I direkt anslutning till anläggningen är bebyggelsen begränsad. Norr om Uddevallavägen och 
Bohusbanan återfinns Myrens industriområde som utgörs av industribyggnader från olika tidsepoker. 
Ett detaljplanearbete pågick fram till 2019 med syfte att omvandla industriområdet till en blandad 
stadsdel med fokus på upplevelseturism och bostäder. Detaljplanen för industriområdet är nu 
lagakraftvunnen och utbyggnad pågår inom delar av området. 
 

 
Campingens entré i anslutning till receptionsbyggnaden. 
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Mindre ”campinghytter” återfinns i anslutning till receptionsbyggnaden. 
 

 
Uppställningsplats för husvagn eller husbil i väster med utsikt över Strömstadsfjorden. 
 

 
Möjlighet att tälta återfinns inom vissa delar av campingen. 
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Söder om campingen finns en populär badplats, Hålkedalsbadet. Från campinganläggningen finns en 
brant trappa som leder ned till badet. Besökare till badplatsen rör sig i dagsläget genom 
campinganläggningen för att ta sig till badplatsen. 

Kulturmiljö och fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 

Rekreation och friluftsliv 

Strömstad Camping ligger på Röseberget. Röseberget är ett stadsnära grönområde. Det är ett relativt 
stort och orört område som har god tillgänglighet för allmänheten med fina utsiktspunkter och 
strövstigar. Söder om planområdet ligger den kommunala badplatsen Hålkedalsbadet. Här finns bland 
annat en smal sandstrand, en badbrygga och ett hopptorn.  

Service 

Planområdet ligger cirka 1 kilometer från Strömstad centrum, med dess relativt stora utbud av 
kommersiell och offentlig service. Inom campinganläggningen finns service i form av 
receptionsbyggnad med en mindre butik, hygienutrymmen, tvättrum, kök med mera. 

Kommunikationer 

Södra infarten till Strömstad passerar norr om planområdet. Infarten till planområdet sker direkt från 
denna infartsväg. 
 
Parallellt med infartsvägen löper också järnvägen till staden, Bohusbanan. Tåg trafikerar Bohusbanan 
mellan Göteborg och Strömstad med persontrafik. 
 
Strömstad Camping är en stadsnära camping med gångavstånd till centrum. En gång- och cykelväg 
löper längs med infartsvägen till centrala Strömstad. 
 
Inom campingområdet finns mindre asfalterade vägar anlagda. I anslutning till infarten till 
anläggningen finns en större parkeringsplats. Inom anläggningen finns också parkeringsplatser 
utspridda i anslutning till de mindre vägarna i närheten av befintliga campingstugor. 
 
Långtidsparkering finns närmast i Hålkedalen, öster om planområdet. 

Mark, miljö och geoteknik 

Området utgörs i stort av hällmarker, som delvis är utfyllda för att skapa en rationell uppställningsmiljö 
för husbilar och husvagnar.  
 
På grund av de stora ytorna av berg i dagen tillsammans med en delvis mycket kuperad terräng har en 
bergstabilitetsutredning, ”Kompletterande bergstabilitetsutredning, 2016-04-15, rev 2022-01-26, Bergab”, 
genomförts. Syftet med utredningen är att identifiera och bedöma risken för bergras och blocknedfall 
inom och i anslutning till planområdet. Nedan sammanfattas de viktigaste observationerna från 
utredningen. För en mer utförlig redovisning hänvisas till utredningen som bifogas planhandlingarna. 
 
Berggrunden utgörs av en gråröd till röd medelkorning granit, så kallad Bohusgranit. Inom samtliga 
undersökta områden förekommer sprickor. Sprickvidden är vanligen cirka 1 millimeter eller mer. 
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Tre områden har ansetts vara extra viktiga att undersöka. Ett område längs Uddevallavägen, ett område 
söder om receptionsbyggnaden samt ett område i anslutning till badplatsen, se illustration nedan. 
 

 
Illustration som visar de tre områden som har undersökts med tanke på risk för bergras och blocknedfall.  
 
För område 1, som utgörs av en längre bergslänt längs med Uddevallavägen, konstateras att bultning, 
vegetationsrensning och bergsrensning bör utföras. Området är lokaliserat utanför planområdet. 
 
Vid område 2 återfinns en bergknalle med en cirka 10 meter hög brant bergslänt som vetter mot 
receptionen. Bergslänten bedöms vara stabil enligt utredningen. 
 
Område 3 utgörs av en bergsbrant som sluttar ned mot badplatsen i söder. För detta område föreslås 
åtgärder i form av vegetationsrensning, bergrensning och eventuellt bultning av instabila block ovan 
parkeringsytan. Området är lokaliserat utanför planområdet. 
 
Inom planområdet inryms endast område 2, där utredningen konstaterar att bergsslänten är stabil. Inga 
åtgärder med tanke på bergteknik är alltså aktuella inom planområdet. 
 
Område 1 och 3 ligger utanför planområdet. Markägaren, i det här fallet Strömstads kommun, har 
underrättats och kommer att vidta de föreslagna åtgärder som rekommenderas i 
bergstabilitetsutredningen. I den reviderade utredningen tydliggörs att ett genomförande av 
planförslaget inte påverkar stabiliteten inom område 1 och 3. 
 
I det geotekniska utlåtande som bifogas planhandlingarna görs bedömningen angående släntstabilitet 
att ”inom den nuvarande campingplatsen och inom den föreslagna utökningen av detaljplanen utgörs 
de geotekniska förutsättningarna av genomgående fast lagrad friktionsjord, sand och grus och berg i 
dagen. Förutsättningarna för grundläggning av mindre uthyrningsstugor och ställplatser för husbilar 
och husvagnar är mycket gynnsamma inom hela området”. 
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Flera miljöstörande verksamheter och/eller förorenade områden ligger i närheten av planområdet: 
 

1. I sydvästra delen av Röseberget finns ett bergrum för mellanlagring av bensin och olja. 
Verksamheten är nu avvecklad. 
 

2. Väster om planområdet ligger Myrens hamnområde. Inom området finns småbåtshamn, 
oljedepå kopplad till den tidigare verksamheten med mellanlagring av bensin och olja (se punkt 
1 ovan), och en marina med bl.a. verkstad, slip och tankstation för båtar. Myrens hamn har 
tillstånd enligt Miljöbalken för hamnverksamhet.  
 

3. Norr om planområdet, i Myrens industriområde, ligger verksamheten Bohus BioTech AB som 
omfattar produktion och utveckling av medicintekniska produkter/läkemedel. Verksamheten är 
en tillståndsklassad B-anläggning enligt Miljöbalkens 9 kapitel. Transport av brandfarlig vara 
sker med tankbil. Idag lagras den brandfarliga varan i cisterner både inom- och utomhus.  

 

4. Öster om planområdet ligger en obemannad bensinstation. Bränslecisterner finns i marken. 
Enligt skriften ”Bättre plats för arbete” är det rekommenderade skyddsavståndet från denna 
typ av verksamhet 100 meter. 
 

5. Sydöst om planområdet ligger Hålkedalskilen småbåtshamn. Vid miljöteknisk 
markundersökning utförd 2008 påträffades vissa föroreningar. 
 

 
Campingområdets lokalisering i förhållande till omgivande verksamheter med miljöstörande påverkan. 
 
Kommunen har inga uppgifter om att förorenande verksamhet har bedrivits inom planområdet. På 
grund av områdets topografi och markförhållanden (i huvudsak berg) bedöms risken för att 
markföroreningar spridits till planområdet från de närliggande verksamheterna som mycket låg. 
Kommunen gör därmed bedömningen att ingen miljöteknisk undersökning inom planområdet är 
nödvändig.  
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Radon 

Enligt översiktliga inventeringar utgör marken i Strömstads kommun ett högriskområde vad avser 
radon. Berggrunden i hela Strömstads kommun består till största delen av granit som innehåller uran 
och är radonförande. Byggnader inom högriskområden ska normalt utföras med radonsäker 
konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att 
överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som skall bygga. Detta bevakas i bygglovsprocessen. 

Teknisk försörjning 

Planområdet är anslutet till kommunens vatten- och avloppsledningsnät. Ledningar ligger söder om 
Uddevallavägen. En anslutningspunkt för dricks-, spill-, och dagvatten finns i anslutning till 
receptionsbyggnaden. Kapaciteten för dagvatten är i denna punkt begränsad. Ytterligare en 
anslutningspunkt, endast för dagvatten, finns cirka 175 meter längre österut längs med Uddevallavägen. 
Vattenposter med dricksvatten finns utplacerade inom campinganläggningen. 
 
En direktförlagd kabel, i osäkert läge, finns inom campingområdet. Se illustration över den schematiska 
dragningen genom campingområdet nedan. Inom den befintliga campinganläggningen har bebyggelsen 
anpassats till kabelns dragning.  
  

 
Illustration över den schematiska dragningen av kabeln inom campingområdet. 
 
Elstolpar finns vid uppställningsplatserna. Avfallsstation och latrintömning finns inom området. 
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En dagvattenutredning, ”Utredning Dagvattenhatering, Strömstads camping, 2016-05-25, ÅF” har tagits fram 
för att utreda hur dagvattenhanteringen inom och i anslutning till planområdet kan utföras. 
Utredningen bifogas planhandlingarna. Nedan sammanfattas hur dagvattnet hanteras i dagsläget: 
 
Planområdet och bergspartiet kan indelas i avrinningsområden där dels en vattendelare sträcker sig i 
öst-västlig riktning där större delen av dagavrinningen avleds mot norr och Uddevallavägen samt en 
mindre yta avleds söderut och ner mot Hålkedalskilen. Ytterligare en vattendelare finns i nord sydlig 
riktning inom bergsryggens västra del där största delen av dagvattenavrinningen avleds ner mot 
Uddevallavägen och därefter längs vägdiken mot öster, se illustration nedan. 
 
Dagvatten från område A avleds ner mot och längs vägdiken österut inom Uddevallavägen samt vidare 
mot den nyare cirkulationsplatsen i korsningen väg 1030 och påfarten från E 6. Områdets storlek har 
uppskattats till cirka 6 hektar. Dagvatten från område B avleds ner mot den västra delen av 
Uddevallavägen och industriområdet längs Nils Ljungqvists väg. Dagvatten letar sig ner i 
makadamfyllda diken och övergångar från sprängd till utfyllda ytor inom den östra delen av 
industriområdet innanför marinan. Områdets storlek uppgår till cirka 1 hektar. Dagvatten från område 
C avleds på en längre sträcka ner via bergstup och övriga naturmarken mot Hålkedalskilen. Det finns ej 
särskilt definierade rinningsvägar förutom vid bergstupens nedre del där dagvatten samlas för vidare 
transport mot havskilen i söder. Områdets storlek antas till cirka 2,5 hektar. Den byggnad som 
återfinns söder om avrinningsområde C utgörs av ett mindre uthus som är grundlagt med plintar. 
Byggnaden bedöms inte ta någon skada av ett ökat dagvattenflöde söderut. Dagvatten från område D 
avleds dels via en våtmark söder om planområdet samt ett naturmarksområde väster där om och 
mynnar därefter mot industriytorna öster om Nils Ljungqvist väg och avleds lika dagvattenflöden från 
område B. Områdets storlek uppgår till cirka 0,5 hektar. 
 

 
Redovisning av avrinningsområden och avrinningsriktningar för dagvatten inom och i anslutning till campingen. 
 

A 
B 

C 

D 
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Exempel på nuvarande dagvattenhantering längs med Uddevallavägen, direkt norr om planområdet. 
 
Nuvarande anläggningar inom planområdet som påverkar avrinningen av dagvattnet består i huvudsak 
av mindre körvägar och gångstråk med slitlager av grus och asfalt.  
 
Mycket av dagvattnet flödar idag över öppna rinningsvägar och samlas upp i lågpunkter för vidare 
transport ner mot Uddevallavägen. Inom campingområdet finns fortfarande stora grusytor där 
dagvatten infiltrerar och magasineras innan utsläpp sker till omgivande diken och naturmarksytor. 
Fördelen med den befintliga dagvattenhanteringen är att kvarvarande dagvatten från campingområdet 
avleds på ett flertal platser mot diken och övriga naturmarken vilket innebär att någon större 
koncentration av flöden ej uppstår på enstaka platser. 
 
Den befintliga dagvattenhanteringen består till större delen i det övre och högst belägna områdena av 
dagvatten i öppna rinningsvägar och att dagvattnet får rinna ut längs ett flertal platser och via naturliga 
lågpunkter och längs vägkanter. Längre ner inom campingområdet ihopsamlas dagvattenflöden och 
släpps inom den övre delen av platån där dagvattnet sedan rinner ut över erosionsskyddade ytor ner 
mot Uddevallavägen på ett flertal platser. Dagvatten från övriga ytor flödar ut via utsprängda 
bergssidor inom vägområdet och naturliga lågpunkter i naturmarken. 
 
Längs den västra vattendelaren inom Uddevallavägen flödar dagvattnet sedan ner i erosionsfyllda 
sidoområden och bergsbanken inom den utfyllda delen av vägområdet. På samma sätt flödar dagvatten 
ner längs bergssidorna mot industriytan och Nils Ljungqvists väg och marinan. Parkeringsytan med 
grusslitlager närmast den utsprängda delen av området fungerar som en infiltrationsanläggning där 
dagvattnet till största delen dränerar ner genom grusmaterialet. 
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Risker och störningar etc. 

Norr om planområdet återfinns Uddevallavägen och Bohusbanan. Uddevallavägen fungerar som den 
södra infarten till Strömstad. Uddevallavägen och Bohusbanan är båda primära transportleder för 
farligt gods. Uddevallavägen är en landsväg med en hastighetsbegränsning på 50 km/h på det avsnitt 
som passerar campinganläggningen. Bohusbanan är en järnvägssträckning mellan Göteborg och 
Strömstad. Förbi planområdet trafikeras banan i dagsläget endast av persontrafik. Tillstånd finns dock 
för att transportera farligt gods på banan. 

Miljökvalitetsnormer MKN 

Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kvävoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), omgivningsbuller, fisk- och musselvatten samt för 
kustvatten, sjöar och vattendrag. Normerna anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan 
och/eller miljön kan anses tåla. Nedan redovisas de miljökvalitetsnormer som berör Strömstads 
kommun. 
 
MKN för utomhusluft 
Alla kommuner är enligt förordningen (SFS 2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
skyldiga att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Detta lagkrav uppfyller Strömstads 
kommun genom medlemskap i luftvårdsförbundet för Västra Sverige, Luft i Väst.  
 
Alla Västra Götalands kommuner utanför Göteborgsregionen ingår i Luft i Väst tillsammans med 
Västra Götalandsregionen och ett antal företag. I förbundets verksamhet ingår bland annat 
luftföroreningsmätningar, emissionskarteringar och spridningsberäkningar. De mätningar som hittills 
gjorts visar på att inga miljökvalitetsnormer överskrids i Strömstad. 
 
MKN för vatten 
I Strömstad finns 17 vattenförekomster för kustvatten, 16 för vattendrag/delar av vattendrag och 4 för 
sjöar utsedda. För var och en av dessa vattenförekomster kommer miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram att tas fram i syfte att uppnå/bibehålla god vattenstatus. 
 
Vattenförekomsten Strömstadsfjorden är lokaliserad cirka 100 meter från planområdet. Den ekologiska 
statusen för förekomsten är måttlig. Den kemiska statusen är kategoriserad som uppnår ej god. 
Miljöproblemen som finns är övergödning och syrefattiga förhållanden och miljögifter. 
 
Kvalitetskravet som är satt för vattenförekomsten är att god ekologisk status ska vara uppnådd till år 
2027. Det är tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk status till 2021 eftersom en eller flera 
vattenförekomster som påverkar Strömstadsfjorden har tidsundantag till år 2027. Alla åtgärder för att 
minska övergödningen som berör Strömstadsfjorden behöver dock genomföras till 2021 för att god 
ekologisk status ska kunna nås till 2027. 
 
Kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus är satt till år 2027.  
 
MKN för fisk- och musselvatten 
Syftet med att utse fisk- och musselvatten är att uppfylla EU:s krav enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv om kvalitetskrav på skaldjursvatten. Områdena skall skyddas eller förbättras för att göra 
det möjligt för skaldjur att leva och växa till och på så sätt bidra till en hög kvalitet på sådana 
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skaldjursprodukter som äts direkt av människan. Att ett område är föreskrivet som musselvatten är en 
av flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kommersiell skörd av musslor skall kunna 
tillåtas. Det betyder däremot inte att området i sin helhet är lämpligt för odling eller annan skörd av 
musslor. I Strömstads kommun finns det relativt stora områden utpekade enligt direktivet.  
 
Strömstadsfjorden är ett utpekat musselvatten. 
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4. Planförslag 

Allmänt 

Planförslaget innebär att den befintliga campinganläggningen kan utveckla sin verksamhet och erbjuda 
flera olika typer av campingboenden inom anläggningen. Campingområdet föreslås bli cirka 75 000 m² 
stort medan allmänna naturområden med en yta på cirka 25 000 m² säkerställs i planförslaget. I 
dagsläget omfattar campingen en yta på cirka 50 000 m². 
 
Planförslaget skapar möjligheter till att komplettera den befintliga anläggningen, där idag 
uppställningsplatser för husbil och husvagn dominerar, med främst campingstugor i varierande storlek. 
Detaljplanen skiljer inte på olika typer av boenden, det görs ingen skillnad mellan exempelvis 
campingstugor eller villavagnar, inom campingområdet. Både dessa boenden är tillåtna. I detaljplanen 
regleras storleken på ”enheter” vilket inbegriper både stugor och villavagnar. Kommunen anser dock 
att villavagnar är att anse som byggnader och inte ska likställas med en uppställd husvagn.  
 
Kraven på campinganläggningarna har höjts avsevärt under de senaste åren. Syftet är att i princip varje 
nyuppförd campingstuga ska innehålla möjligheten till att installera vatten och avlopp och erbjuda både 
dusch och toalett. 
 
Planförslaget bekräftar till stora delar den befintliga campinganläggningen samt skapar samtidigt 
möjlighet till en utbyggnad i väster, söder och öster. Planförslaget innehåller regleringar som anger hur 
stora campingenheter som får uppföras, hur många enheter som får byggas samman och hur stora de 
sammansatta byggnaderna får vara. Även utformningen av tillkommande campingstugor regleras i form 
av nockhöjd och takvinkel. 
 
Syftet med planförslaget är att utvecklingen av campingen inte ska ske på bekostnad av stora ingrepp i 
naturen. Därför har regleringar bland annat med tanke på markens nivå, grundläggningsmetod, förbud 
mot sprängning med mera, införts. 
 
För att omöjliggöra avstyckningar inom planområdet införs en bestämmelse om att minsta tillåtna 
fastighetsstorlek är 70 000 m². 
 
O1 
Användningen för en övervägande del av campingområdet sätts till ”O1 - Tillfällig vistelse, 
campinganläggning, campingenheter, husvagns- och husbilsuppställning, servicebyggnader, restaurang, 
parkering”. Användningen möjliggör utvecklingen av en flexibel och modern campinganläggning med 
ett brett utbud av boendemöjligheter. Användningen tillåter att både uppställningsplatser för 
husvagnar/husbilar och olika typer av campingenheter får uppföras. Fördelningen mellan 
uppställningsplatser och stugor regleras inte i planförslaget, men eftersom campingen idag domineras 
av uppställningsplatser kommer fokus under utbyggnaden troligen att ligga på att uppföra nya 
campingstugor. Uppskattningsvis skulle cirka 175 campingenheter och ett 50-tal nya 
uppställningsplatser kunna anordnas inom campingområdet. En större servicebyggnad innehållande 
exempelvis restaurang får uppföras inom området. Inom området införs en bestämmelse som innebär 
att inget bygglov krävs för uppställning av husvagnar eller husbilar. 
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N1 
Användningen ”N1 - Camping, husvagns- och husbilsuppställning” införs för ett cirka 6 500 m² stort 
område i den norra delen av campingen. Inom detta område tillåts ingen bebyggelse utan området 
avsätts endast för uppställning av husvagnar och husbilar. På detta sätt säkerställs att ett stort antal 
befintliga uppställningsplatser även i fortsättningen kommer att finnas inom campingområdet. 
Inom detta område prickas marken, dvs. här får inga byggnader uppföras.  
 
C1 

Användningen ”C1 - Restaurang, konferens” införs för ett cirka 650 m² stort område i den västra delen 
av campinganläggningen. Inom området ges en byggrätt på maximalt 200 m² byggnadsarea. Högsta 
nockhöjd sätts till + 38,5 meter över grundkartans nollplan.  
 
Användningen möjliggör en kombinerad restaurang och konferensanläggning som kan besökas av såväl 
campinggäster som företag och privatpersoner utifrån. En större lokal med dessa funktioner innebär 
att campingens utbud breddas samtidigt som säsongen kan förlängas i och med möjligheten till att 
anordna aktiviteter och konferens inomhus. 
 
Restaurang- och konferensbyggnaden kan nås genom föreslagen ny tillfartsväg som sträcker sig 
västerut genom campingområdet O1. Parkeringsplatser för besökare utifrån kan förläggas i direkt 
anslutning till anläggningen. Besökare kan även nyttja befintliga parkeringsplatser vid entrén till 
campingområdet. 

Bebyggelse 

Storleken på bebyggelsen regleras på ett flertal olika sätt inom de olika delar som finns inom 
campinganläggningen. 
 
 

 
Schematisk redovisning av de olika delområdena inom campingen. 

1 

2 

4 3 

5 
6 
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1. Område avsett för etablering av campingenheter - fristående och/eller sammanbyggda, 

uppställningsplatser samt servicebyggnader och parkering. Ingen angiven fördelning mellan 
uppställningsplatser och stugor finns. 

2. Område endast avsett för uppställning av husbilar/husvagnar. Ingen bebyggelse tillåts. 
3. Strandskyddat område. Planeras som naturmark. 
4. Område avsett för etablering av mindre fristående campingenheter och uppställningsplatser. 

Sammanbyggda campingenheter är inte tillåtet. Ingen angiven fördelning mellan 
uppställningsplatser och stugor. 

5. Område avsett för etablering av restaurang- och konferensbyggnad. 
6. Område avsett för flytt av befintliga fristående mindre campingstugor. Parkering och 

uppställningsplatser är ej tillåtet. 
 
Inom de flesta områdena regleras hur stor byggnadsarean för en campingenhet får vara. Byggnadsarean 
är storleken på den yta som en byggnad upptar på marken. En campingenhet är enkelt uttryckt en 
uthyrningsbar enhet (fristående eller sammanbyggd). Exempelvis är en fristående campingstuga med ett 
rum en campingenhet. Även ett uthyrningsbart ”rum” i en sammanslagen byggnad med flera rum är att 
anse som en campingenhet. 
 
Storleken på campingenheterna regleras till mellan 10 m² upp till 50 m² beroende på placering inom 
anläggningen. Den mindre byggrätten på maximalt 10 m² byggnadsarea är endast anpassat för en flytt 
av de befintliga mindre campinghytterna i anslutningen till receptionen till ett annat område inom 
campingen, område 6 i illustrationen på föregående sida. I övrigt ligger den föreslagna maximala 
storleken på enheterna på mellan 30–50 m² inom anläggningen. I dagsläget så krävs ett utrymme på 
minst 30 m² för att inrymma ett boende för 2 personer med ett mindre kök, sovplatser, vistelseyta samt 
dusch och toalett. Denna storlek och standard på enheter är redan etablerad i branschen och 
planförslaget är anpassat till campinggästernas nuvarande, men även kommande, behov.  
 
Det är endast den maximala byggnadsarean per enhet som regleras, det är även tillåtet att uppföra 
enheter som är mindre än den maximala begränsningen. 
 

 
Befintliga ”campinghytter” som föreslås flyttas inom campinganläggningen. 
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Det är även tillåtet att inom de flesta delarna av anläggningen, dock ej inom område 4 eller område 6 i 
illustrationen på föregående sida, bygga ihop enheterna för att skapa sammansatta enheter. Hur många 
enheter som maximalt får sättas ihop regleras inom de olika delområdena och varierar från fyra enheter 
upp till att maximalt 6 enheter får byggas ihop.  
 
För att säkerställa att de sammansatta byggnaderna inte blir alltför dominerande i landskapet införs 
även regleringar på hur stor byggnadsarea som de sammansatta byggnaderna maximalt får uppta. Ytan 
varierar mellan 125–200 m². I dagsläget finns 6 sammansatta campingenheter uppförda i anslutning till 
receptionsbyggnaden, se foto nedan. Byggnadsarean för den sammansatta byggnaden är cirka 200 m². 
Planförslaget innebär alltså att ingen ny sammansatt byggnadskropp kan bli större än den redan 
befintliga sammansatta byggnadskroppen som idag finns inom campinganläggningen. Bestämmelserna 
gällande tillåtelse att bygga ihop enheter är inte tvingande. Campingägarna har också möjligheten att 
endast uppföra fristående enheter om så önskas. 
 

 
Bild på de nyligen uppförda sammanbyggda campingenheterna. De 6 enheterna upptar en yta på sammanlagt cirka 200 m².  
 
Inom ett område i anslutning till receptionen har en total byggnadsarea, 700 m², satts ut som motsvarar 
en exploateringsgrad på cirka 1/3 inom det området. Inom detta område finns planer på att uppföra 
mindre campingenheter i sluttningen samt en större servicebyggnad/samlingslokal i anslutning till 
receptionen.  
 
Vissa områden inom campingen beläggs med så kallad prickmark, dvs mark där inga byggnader får 
uppföras. Dessa områden finns företrädelsevis utplacerade på höjdpunkter inom campingen där 
etablering av stugor har ansetts olämpliga, bland annat med tanke på landskapsbilden. 
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Utformning av bebyggelse och placering 

För att undvika onödiga ingrepp i form av sprängning och schaktning inom områden där marken 
består av berghällar införs en planbestämmelse om att grundläggning av byggnader ska göras med hjälp 
av plintar/pålar på berget. För det södra hällmarksområdet har en planbestämmelse införts som 
förbjuder sprängning. 
 

 
Exempel på grundläggning av campingstugor på pålar för att undvika sprängning. Bild från camping i Reservatet Nordkoster. 
 
Utformningsbestämmelser har införts inom större delen av planområdet. Bestämmelserna reglerar 
höjden på byggnader genom en maximal nockhöjd och reglerar även vilka takvinklar som är tillåtna. 
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Nockhöjden regleras inom en majoritet av området genom en maximal höjd räknat från överkant på 
byggnadens bottenbjälklag. Överkant på bottenbjälklaget får placeras max 0,5 meter över markens 
högsta punkt inom byggnadens fasadliv, se illustration nedan. 

Bild som visar hur nockhöjden beräknas i denna detaljplan. 
 
Nockhöjden sätts från 2,5 meter upp till 5,5 meter beroende på var i området byggnaderna placeras. 
Höjden på maximalt 2,5 meter är anpassad efter de befintliga campinghytterna vid receptionen som 
föreslås flyttas. Höjden föreslås till 4,5 meter för den södra delen av campingområdet som ligger högst i 
terrängen. Inom den större delen av området sätts höjden till 5,5 meter. Detta inrymmer 
campingstugor där sovloft kan inrymmas för att undvika att ytan på mark måste bli större. För den 
befintliga receptionsbyggnaden uppförd i två våningar tillåts en nockhöjd på 8 meter.  
 
Tillåtna takvinklar regleras inom större delen av campingområdet. Vinkeln sätts inom den större delen 
av området till 0-38 respektive 0-50 grader, viket innebär att både byggnader med platt tak och större 
takvinkel tillåts. 
 
Ingen reglering av fasadmaterial eller färgsättning införs i detaljplanen. Den regleringen har inte ansetts 
nödvändig med tanke på att regleringen av storlek på enheter tillsammans med reglering av nockhöjder 
har ansetts tillräckligt för att styra byggnadernas utformning. Inga intilliggande byggnader med en 
genomgående arkitektonisk stil finns att anpassa sig till. Bebyggelsen kommer att få begränsad 
påverkan på omkringliggande områden.  
 
Den restaurang- och konferensbyggnad som tillåts uppföras i den västra delen av planområdet får 
uppta en byggnadsarea på maximalt 200 m². Byggnaden planeras att placeras i en västersluttning och 
uppföras med en sammansatt byggnadskropp på olika markhöjd för att anpassa sig till den sluttande 
terrängen. Byggnaden kan därför komma att uppföras med två våningar åt väster och en våning åt 
öster. Nockhöjden anpassas för detta och utgörs av en reglering i förhållande till grundkartans nollplan. 
Nockhöjden sätts till en maximal höjd av 38,5 meter över grundkartans nollplan vilket tillåter 
uppförandet av en våning inom de högst belägna områdena och två våningar i den lägre belägna västra 
delen av användningsområdet. Genom denna reglering kan inte byggnaden höjas upp genom att höja 
markens nivå. Regleringen av den högst tillåtna nockhöjden till 38,5 meter över nollplanet gör att den 
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eventuella siluettverkan som byggnaden kan få blir mycket begränsad då höjder på över +42 meter 
över nollplanet finns sydost om byggnaden. Byggnaden ska grundläggas med plintar på berg. Befintliga 
träd inom campingområdet och väster om campingområdet har en höjd som ungefär motsvarar den 
föreslagna byggnaden. Påverkan på landskapsbilden bedöms bli mycket liten med de införda 
regleringarna.   
 
En generell placeringsbestämmelse införs som innebär att avståndet mellan byggnader inom campingen 
och naturmarken/plangränsen måste vara minst 2,0 meter. Avståndet är föreslaget för att möjliggöra 
underhåll, exempelvis målning, av campingbyggnaderna utan att behöva ianspråkta de allmänna 
naturområden som omger campinganläggningen. 
 
I övrigt regleras inte någon specifik placering eller ett bestämt avstånd mellan campingenheterna inom 
campinganläggningen. En upplysning har istället införts på plankartan som innebär att gällande version 
av Statens räddningsverks författningssamling, SRVFS, ska beaktas vid bygglovgivning. Gällande 
version innebär den version som är gällande vid bygglovsprövningen, vilket betyder att de senaste 
råden ska följas om SRVFS uppdaterats sedan detaljplanen upprättats. I författningssamlingen ger 
Statens räddningsverk allmänna råd gällande brandskydd vid campinganläggningar. De allmänna råden 
är inte tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i en lag, förordning eller 
myndighetsföreskrift och att ge generella rekommendationer om deras tillämpning. Exempelvis anges 
rekommenderade avstånd mellan olika typer av campingboenden när ingen typ av brandskyddsåtgärd 
används. Om brandskyddsåtgärder, i form av exempelvis brandklassade fönster används, kan 
avstånden minskas. Regler för brandskydd finns beskrivet i Boverkets byggregler - föreskrifter och 
allmänna råd (BBR) och bevakas i bygglovskedet. 

Trafik, gatunät 

Tillfart till anläggningen ska, precis som idag, ske via Uddevallavägen, en kommunal väg som fungerar 
som infart till Strömstad söderifrån. Trafiken på Uddevallavägen i anslutning till planområdet har mätts 
vid olika tidpunkter år 2010. År 2011, 2012 och 2014 mättes även den mest belastade veckan under juli 
(19-26 juli). Trafiken under den mest belastade veckan i juli 2014 uppgick till drygt 10 000 fordon per 
dygn. Under vissa tider, främst då en färja har anlänt till Strömstad och många bilar tar sig ut från stan 
via Uddevallavägen, kan det uppstå problem att ta sig in till campingen om man anländer österifrån.  
 
I dagsläget domineras campinganläggningen av ställplatser för husvagnar och husbilar. Planförslaget 
innebär att tillåtelse kommer att ges för uppförande av ett stort antal campingstugor, men även 
tillkommande uppställningsplatser. Fördelningen mellan stugor och ställplatser är inte bestämd i 
detaljplanen. En grov uppskattning innebär att totalt cirka 175 campingenheter och ett 50-tal nya 
uppställningsplatser skulle kunna anordnas inom campingområdet vid en full utbyggnad.  
 
Uppskattningsvis genererar varje campingenhet/ställplats cirka 2 fordonsrörelser per dag. Eftersom 
planförslaget innebär en utökning av antalet enheter/platser med cirka 225 så bedöms antalet 
tillkommande fordonsrörelser uppgå till cirka 450 stycken per dygn. På grund av campingens centrala 
läge finns goda möjligheter att ta sig till Strömstads centrala delar med cykel eller till fots. Infarten till 
campingen korsar en gång- och cykelbana. Den ökande in- och utfarten till anläggningen kommer att 
påverka framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter negativt. 
 
En ökning av antalet fordonsrörelsen med cirka 450 stycken skulle innebära en ökning av trafiken på 
Uddevallavägen under sommaren med cirka 4,5 %, vilket vägens standard bedöms kunna hantera. I 
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detaljplanearbetet för myrens industriområde har ett scenario med en ökning av trafiken på 
Uddevallavägen till upp till över 20 000 fordon per dygn studerats. Ingen allmän standardhöjning av 
Uddevallavägen i form av breddning eller andra åtgärder bedömdes krävas. Dock föreslogs en rondell 
som infart till Myrenområdet för den ökade ut och infart till industriområdet som föreslagen 
bebyggelse skulle orsaka. 
 
Problematiken med köbildning för att komma in på campingen i samband med att färjor anländer sker 
under en mycket begränsad tid och bedöms inte orsaka några större konsekvenser. 
 
Det ska finnas tillgängliga matarleder i området till förmån för räddningstjänsten. Om det i framtiden 
skulle finnas planer för en gångbro över Uddevallavägen norrifrån, från Myrens industriområde till 
campinganläggningen, finns inga hinder för detta i planförslaget. 

Uppställningsplatser och parkering 

Campingen består i dagsläget i huvudsak av ytor avsedda för uppställning av husvagnar och husbilar. 
Parkering avsedd för gäster som hyr campingstugor finns ofta i direkt närhet till stugorna.  
Planförslaget reglerar inte någon exakt placering av kommande uppställningsplatser eller parkeringarna 
avsedda för att lösa parkeringsbehovet för besökare till campingstugorna.  
 
Ytor säkerställs för parkering i anslutning till receptionsbyggnaden. I övrigt kommer nödvändiga 
parkeringsplatser för campingens gäster att anordnas inom campingområdet, i många fall så kommer 
parkeringsplatserna att anordnas i nära anslutning till de campingstugor som uppförs. 
 
En administrativ bestämmelse har införts för användningsområdet ”O1” som innebär att bygglov inte 
behöver sökas för uppställning av husbil eller husvagn.  

Tillgänglighet 

Inom campingområdet finns tydliga höjdskillnader, dock kommer planerade campingvägar att kunna 
anläggas med en relativt låg lutning. Framkomligheten till campingstugor med bil kan förväntas bli god. 

Natur, rekreation 

Större områden i planområdet, med en total yta av cirka 25 000 m² avsätts som allmän platsmark i form 
av naturområden.  
 
Inga åtgärder ska genomföras inom naturområdena. Planbestämmelser har införts som innebär att 
markens nivå inte får förändras för två av naturområdena.  
 
I planförslaget säkerställs inte möjligheten för allmänheten att röra sig genom campinganläggningen. 
Däremot kommer detta att regleras via arrendeavtalet som kommer säkerställa att allmänheten har rätt 
att röra sig genom campingområdet för att ta sig till badplatsen. 

Riksintressen 

Riksintresset enligt miljöbalkens 4 kap 1 § bedöms inte påverkas påtagligt negativt. Bestämmelser som 
innebär att bebyggelsen inte kan uppföras på ett sätt så att området blir tydligt från håll har införts i 
planförslaget i form av begränsning av nockhöjder. Påverkan på landskapsbilden bedöms bli begränsad. 
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Riksintresset för turism och rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2 §) bedöms påverkas positivt då 
campinganläggningen kan utvecklas och underlätta för ett rörligt friluftsliv i kommunen. Dock innebär 
expansionen att naturområden i anslutning till befintlig anläggning tas i anspråk för en utökning av 
campinganläggningen vilken begränsar allmänhetens tillträde till dessa områden.  
 
Riksintresset gällande reglering av miljöfarliga verksamheter (MB 4 kap 3 §) berörs inte, då en 
campinganläggning inte är en sådan miljöfarlig verksamhet som avses i regleringen. 
 
Riksintresset för obruten kust (MB 4 kap 3 §) bedöms inte påverkas påtagligt negativt i och med 
expansionen av campinganläggningen. 
 
Riksintresset för friluftsliv (MB 3 kap 6§) bedöms inte påverkas negativt. Snarare kan utvidgningen av 
campingen underlätta förutsättningarna för friluftslivet inom kommunen. 

Strandskydd 

Planområdet omfattas delvis av strandskydd. I den södra delen av planområdet finns ett cirka 3 300 m² 
stort område, delvis ianspråktaget för campingverksamhet, som ligger inom strandskyddat område. 
Denna del föreslås planläggas som allmän platsmark: NATUR. Planförslaget innebär inte att något 
strandskydd ska upphävas i samband med att detaljplanen antas. 

Artskydd 

Hotade eller på annat sätt skyddsvärda växt- och djurarter är fridlysta och har skydd genom 
miljöbalken och Artskyddsförordningen. Dispens från bestämmelserna eller samråd enligt 12:6 MB kan 
krävas om en fridlyst art berörs. 
 
Inventering av naturvärden och skyddade arter har utförts av Naturcentrum (2016-05-18). Hela 
området har även inventerats speciellt med avseende på reptiler, främst hasselsnok och sandödla.  
 
Totalt gjordes 9 observationer av sammanlagt 6 olika huggormsindivider, Vipera berus, som är skyddad 
enligt artskyddsförordningen. Samtliga fynd gjordes i eller i direkt anslutning till den steniga, sydvända 
branten i naturvärdesobjektet med ett högt naturvärde i söder. Naturvärdesobjektet ligger till största 
delen utanför planområdet och till resterande del inom allmän plats NATUR. Endast en individ 
påträffades i anslutning till naturvärdesobjektet inom området planlagt som kvartersmark (O1).  
 
Inom inventeringsområdet finns enligt naturvärdesinventeringen inga platser som är lämpliga för 
sandödla. Arten påträffas oftast i sandiga, solbelysta slänter och sluttningar, vilket saknas inom 
området. Utredaren bedömer därför att arten inte finns inom campingområdet eller dess närmaste 
omgivningar. Inga observationer av hasselsnok gjordes under eftersökningarna av reptiler. 
 
Samråd har skett med Länsstyrelsen angående artskydd i området. Länsstyrelsen bedömer att det inte 
behövs några fler utredningar av områdets förutsättningar för sandödla och hasselsnok och att 
detaljplanen inte innebär en betydande miljöpåverkan med avseende på dess påverkan på dessa arter. 
 
Länsstyrelsen anser att kommunen vidtagit skäliga åtgärder för att utreda förekomst av sandödla och 
hasselsnok i området. Länsstyrelsen bedömer att det inte finns beaktansvärd risk för negativ påverkan 
på sandödla. Det bedöms därmed inte finnas anledning att ytterligare utreda påverkan på arten i 
samband med föreliggande detaljplanering. När det gäller hasselsnok konstaterar Länsstyrelsen att 
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områden lämpliga för hasselsnokens födosök kommer att påverkas. Även om det inte går att helt 
utesluta att hasselsnok tillfälligt använder området anser Länsstyrelsen att områdena i det här fallet inte 
är att betrakta som ”fortplantningsområden eller viloplatser” i artskyddsförordningens mening.. 

Drick‐ och spillvatten 

Området ska anslutas till det befintliga va-systemet. Planerade campingstugor ska kopplas till dricks- 
och spillvattensystemet eftersom stugorna ska ha en standard som inkluderar kök, dusch och toalett. 
Dragningen av va-ledningar inom de delar av campingområdet där sprängning i är förbjuden, det vill 
säga områden där marken i stort består av berghällar, ska ske genom att ledningar läggs ytligt på 
marken, i skrevor och så vidare. 
 
I dagsläget finns tillräcklig kapacitet i det befintliga va-systemet som campingen är tillkopplad på. 
Eftersom detaljplanen inte reglerar exakt placering eller antal stugor eller vilka stugor som i framtiden 
kommer att anslutas till va-systemet är en uppskattning av vilken kapacitetshöjning som eventuellt 
behövs svårt att göra. 
 
Arrendatorn kommer att bli ekonomiskt ansvarig för en eventuell kapacitetshöjning på det kommunala 
va-nätet om en standardhöjning är nödvändig på grund av campinganläggningens utbyggnad. 

Dagvattenhantering 

I den framtagna dagvattenutredningen, ”Utredning Dagvattenhatering, Strömstads camping, 2016-05-25, ÅF” 
beskrivs hur dagvatten från tillkommande campingytor ska hanteras. För en utförlig beskrivning 
hänvisas till utredningen som bifogas planhandlingarna. 
 
Strömstads camping har för avsikt att utöka campingområdet inom de högre liggande delarna av 
området. Dels föreslås ett område på toppen av bergpartiet i öster. Den tilltänkta utbyggnaden kommer 
troligen att bestå av ytterligare ett antal naturanpassade stugor där angöring kommer att utgöras av 
mindre körvägar och gångstråk. Området betecknas N1, se illustration på sidan 32. Ytterligare ett 
område för nybyggnad av stugor och anläggning av campingtomter samt ev. en restaurangbyggnad 
föreslås inom den västra delen. Området betecknas med N2, se illustration på sidan 32. Området kan 
nås via en fortsättning av befintliga mindre vägar från öster till väster och vidare på skrå upp på de övre 
bergsytorna. 
 
Befintliga dagvattenanläggningar med avrinning från och på öppna ytor ihopsamlade i lågpunkter med 
intagsbrunnar och dagvattenledningar med utlopp mot Uddevallavägen och kringliggande naturmarken 
ses som en fullt godtagbar lösning för avledande av dagvatten från området. 
 
Här föreslås att föreslagna utbyggnadsområden uppe på berget förses med liknande anläggningar där 
dagvatten från mindre ytor tas omhand i lågpunkter för att sedan avledas mot ett antal utloppsplatser 
kring bergssidan. Avrinning mot norr och befintliga campinganläggningen tas omhand via befintliga 
intagsbrunnar och dagvattenledningar och avleds som tidigare.  
 
Det är viktigt att indela och fördela dagvattenflöden på så många olika utsläppsplatser som möjligt. 
Härigenom sker ej särskilt stora tillkommande volymer dagvatten till omgivande anläggningar eller 
naturmarken vilket med stor sannolikhet ej medför några olägenheter för mottagande 
recipientområden. Det är extra viktigt att inte öka belastningen vid nuvarande utsläpp ovanför 
Hålkedalens badplats. 
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De föreslagna utbyggnadsområdena ligger belägna uppe på berget så att samlingsledningar för 
dagvatten ej är hydrauliskt möjligt. Områdena lutar åt alla håll och riktningar vilket å andra sidan 
möjliggör utsläpp till ett flertal platser kring hela bergspartiet. Utsläppspunkterna förses med 
erosionsskydd i erforderlig omfattning och rörmynningarna skyddas för mekanisk åverkan. 
Dagvattenavrinningen kontrolleras nedströms och mot recipient där ev. uppkomna erosionsskador 
åtgärdas efter kontroll med berörda markägare. 
 
Att försöka skapa någon form av fördröjningsmagasin, hålrumsmagasin av sprängstensfyllning eller 
liknande är inte tekniskt möjligt med hänsyn till topografin. Att anlägga ett magasin kräver stora 
ingrepp i berget på ett antal platser där mycket små tillkommande dagvattenflöden ska fördröjas. 
 
Nyttan med fördröjning och viss rening i magasinsanläggningar i förhållande till de mycket stora 
anläggningskostnaderna är inte försvarbart. Fördröjning och rening sker i de mycket långa och öppna 
rinningsvägarna som avleder dagvattnet mot recipienterna.  
 
DSA anläggningar kan med fördel anläggas där så är möjligt längs väg och gångstråken.  
 

 
Illustration över de huvudsakliga tillkommande campingområdena (N1-N2) och dess avrinningsområden (A-D).  
 
Dagvatten från område A avleds via dikesområden längs Uddevallavägen mot öster och övriga 
rinningsvägar inom allmänna vägarna som till slut mynnar inom det inre av Hålkedalskilen. 
 
Dagvatten från område B avleds dels mot Uddevallavägen västerut och dels mot den uppgrusade 
parkerings- och industriytan öster om Nils Ljungqvists väg. 
 
Dagvatten från område C avleds via naturmarken söderut över bergstupen och ner mot bergfoten och 
därefter vidare via grundvattnet mot Hålkedalskilen. 
 

N1 

N2 

B 

D

A

C
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Dagvatten från område D avleds över naturmarken åt söder och vidare mot väster via en våtmark och 
därefter mot väster och Nils Ljunqvists väg. 

El och tele 

Den befintliga transformatorstation som är belägen i närheten av infarten till området säkerställs i 
planförslaget. Användningen sätts till ”E1 - Teknisk anläggning, transformatorstation”. Området som 
avsätts för transformatorstationen är cirka 55 kvadratmeter stort, vilket möjliggör en eventuell 
utbyggnad av transformatorstationen vid behov. Ett byggnadsfritt avstånd från transformatorstationen 
har säkerställts, dels genom användningsområdet för stationen samt prickmark på ett avstånd på 5 
meter från stationen. U-områden har placerats ut i anslutning till nätstationen för att säkerställa 
befintliga ledningar som är kopplade till stationen. 
 
Anpassning av nya byggnader ska ske till den direktförlagda kabeln som sträcker sig igenom 
campingområdet. Om byggnader behöver placeras i konflikt med kabel ska campingägarna bekosta en 
flytt av kabeln. Diskussion om nytt läge ska ske med Skanova. 
 
Nya byggnader inom planområdet kan anslutas till befintligt el-, tele- och fibernät. 

Avfall 

Inom området finns i dagsläget avfallshantering och latrintömning. All hantering av avfall från 
campinganläggningen ska ske inom planområdet. 

Risker och störningar 

Med avseende på de rekommendationer som görs i den utförda bergstabilitetsutredningen bedöms inga 
regleringar med tanke på bergtekniska åtgärder vara nödvändiga. Inom planområdet har berget 
bedömts vara stabilt. De olika åtgärder som föreslås i utredningen omfattar områden som ligger 
utanför planområdet som inte påverkas vid ett genomförande av planförslaget. De eventuella risker 
som kan följa om de föreslagna åtgärderna inte utförs påverkar inte byggnaderna som föreslås inom 
ramen för planförslaget. 
 
Enligt det geotekniska utlåtandet är släntstabiliteten acceptabel inom planområdet.  
 
Eftersom att inga bostäder planeras inom planområdet så finns inga riktvärden gällande trafikbuller vid 
fasad som detaljplanen måste förhålla dig till. Uppskattningsvis så ligger en övervägande del av 
campingområdet inom ett område med mycket låg bullernivå på grund av ett stort avstånd till den 
främsta bullerkällan som består av vägtrafiken på Uddevallavägen. Området närmast Uddevallavägen är 
i den aktuella detaljplanen främst avsatt för naturmark, uppställning av husvagnar/husbilar, 
parkeringsytor och en receptionsbyggnad.  
 
Sammantaget bedöms bullersituationen inom området vara mycket god med avseende på den 
användning som föreslås.  
 
De omkringliggande verksamheterna i form av bensinstationer, industriverksamheter med mera 
bedöms inte utgöra någon påtaglig risk. Kommunen bedömer att någon riskutredning med tanke på 
omkringliggande verksamheter inte är nödvändig. Avveckling av bensinlagret för mellanlagring i 
bergrummet i sydvästra delen av Röseberget pågår. Alla nödvändiga tillstånd att bedriva verksamhet i 
oljeberget kvarstår dock. Bensinlagrets entré har riktningen riktad från campingområdet och 
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kommunen bedömer inte att utökningen av campingområdet västerut innebär att riskerna från 
bensinlagret är stora. 
 
Gällande risken med avseende på transporter av farligt gods på Uddevallavägen så kan till stora delar 
lärdomar dras från den framtagna riskanalysen som har upprättats i samband med detaljplanearbetet 
för Myrens industriområde. I den framtagna utredningen för Myrens industriområde föreslås att de 
åtgärder som är aktuella för att förhindra risker från transport av farligt gods på Uddevallavägen är 
skyddsbarriär och avstånd till bebyggelse. Barriären har syfte hindra godstransporter att hamna inom 
planområdet.  
 
Med tanke på hur planområdet för campingen förhåller sig till vägen så innebär terrängförhållanden att 
planområdet för campinganläggningen ligger avsevärt högre än Uddevallavägen vilket förhindrar 
flytande brandfarliga vätskor från att rinna in i området vid en eventuell olycka. 
 

 
Campingområdets läge i förhållande till Uddevallavägen. Campingområdet ligger avsevärt högre än vägen. 
 

 
Uddevallavägens förhållande till campinganläggningens nordvästra del.  
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Riskanalysen, framtagen i samband med planarbetet för Myrens industriområde, föreslår ett 
skyddsavstånd på 20 meter från Uddevallavägen. Inom 20 meter från Uddevallavägens vägkant finns 
främst naturmark och parkeringsytor inom planområdet för campinganläggningen. Dock ligger 
receptionsbyggnaden placerad på ett avstånd på cirka 10 meter från vägkanten. I huvudsak är dock den 
bedömda persontätheten inom de ytor som finns 30 meter från vägkanten mycket låga, Området 
utgörs främst av naturmark och parkeringsytor. Detta innebär att en mycket låg andel av campingens 
gäster kommer att vistas i direkt närhet till Uddevallavägen. Med anledning av detta bedöms riskerna 
för att människor inom campinganläggningen skulle drabbas vid en olycka på Uddevallavägen vara 
mycket låga. En bestämmelse som utesluter en restaurangetablering i området närmast vägen, där den 
befintliga receptionsbyggnaden återfinns, har införts på plankartan sedan granskningen. Bestämmelsen 
återfinns inom den del av O1-användningsområdet som ligger inom 30 meter från Uddevallavägen där 
bebyggelse tillåts uppföras. 
 
Avståndet mellan järnvägen och campinganläggningen är som lägst cirka 25 meter. Ingen ny 
bebyggelse, med undantag från den befintliga receptionsbyggnaden, tillåts inom ett avstånd på 40 meter 
från järnvägen.  
 
Risken för problem med lukter från Myrens industriområde bedöms av kommunen som mycket låg. 
Det finns ingen upplevd problematik kring lukter inom campingområdet i dagsläget. Dessutom är den 
rådande vindriktningen i många fall västlig vilket gör att eventuella lukter från industriområdet inte 
påverkar campinganläggningen i någon större utsträckning. Bostäder är inte möjligt att uppföra inom 
det aktuella planområdet. 
 
5. Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

För att öka antalet korttidsplatser i kommunen behövs ett större antal campingtomter totalt, antingen 
genom utvidgning av befintliga eller genom anläggande av nya campingplatser. Med hänsyn till 
resurshushållning bör utökning av befintliga campingplatser ske i första hand inom befintliga 
anläggningar. 
 
För Strömstad är besöksnäringen en mycket viktig näringsgren och en stor del av övernattningarna i 
Strömstads kommun sker på campingplatserna, framförallt under sommarmånaderna. Strömstad 
Camping är en stadsnära camping med gångavstånd till centrum. Kommunens övriga campingplatser 
ligger längre från centrum och innehar andra kvaliteter. Att kunna erbjuda ett varierat boende är en 
styrka för besöksnäringen i kommunen. I centrala staden kan idag turister och besökande erbjudas 
hotellrum, vandrarhem, rum i privat regi och boende på Strömstad Camping i husvagn, husbil, stuga 
eller tält.  

Barnkonsekvenser 

Planförslagets huvudsyfte är att bekräfta och utöka en befintlig campinganläggning. Konsekvenserna 
för barn vid ett genomförande av planförslaget bedöms bli marginella. Visserligen kommer en 
utbyggnad att innebära att trafiken till och från planområdet kommer att öka vilket kan innebära att 
trafikfaror ökar något i anslutning till området samt att naturmark ianspråktas för bebyggelse. Dock 
bedöms farorna för trafikolyckor som involverar barn öka mycket marginellt. Dessutom bedöms 
möjligheten till lek och rörelse både inom och i anslutning till campingområdet både innan och efter 
utbyggnad vara mycket god.  
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Via arrendeavtalet ska det säkerställas att passagen genom campinganläggningen till badplatsen söder 
om området även i fortsättningen ska vara möjlig att nyttja för Strömstadsbor.  
 
Inom och i anslutning till campingområdet finns stora höjdskillnader som kan innebära en risk för 
skador via exempelvis fallolyckor, detta är dock inget som bedöms vare sig öka eller minska nämnvärt 
vid en utbyggnad av anläggningen.  
 
Inom stora delar av campinganläggning bedöms goda ljudmiljöer finnas då avståndet till 
Uddevallavägen är relativt stort. 

Sociala konsekvenser 

Då planförslaget innebär en utveckling av en redan befintlig campinganläggning bedöms de sociala 
konsekvenserna vara begränsade. En utökning av anläggningen kommer dock att innebära att större 
områden som i dagsläget är allmänna naturområden kommer att ianspråktas för campingens gäster. Å 
andra sidan kommer större allmänna områden att säkerställas i detaljplanen och stora allmänna ytor 
finns även fortsättningsvis runt campinganläggningen. Campingen kommer inte att riskera att skära av 
tillgängligheten till badplatsen söder om campingen, detta ska regleras i arrendeavtalet. En restaurang- 
och konferensbyggnad kan uppföras inom planområdet vilket gör att en möjlighet för Strömstadsborna 
att kunna nyttja området på ett annat sätt. 
 
En del av planområdet som i dagsläget är ianspråktagen för campingverksamhet och som ligger inom 
strandskydd, föreslås bli allmän platsmark, naturområde. 
 
Planen skapar möjligheter för fler människor att semestra i Bohuslän till en relativt låg kostnad och 
ökar boendemöjligheterna för semestrande i kommunen.  

Miljömål 

Hur planförslaget förhåller sig till de miljömål som anses vara relevanta för planförslaget redovisas 
nedan.  
 
Begränsad klimatpåverkan 
En utökning av campinganläggningen kommer att leda till en ökning av trafiken till och från 
anläggningen. Därmed innebär planförslaget en ökning av utsläpp som har en påverkan på klimatet. 
Dock anses trafikökningen och den ökning av utsläpp som trafiken medverkar till vara marginell. 
 
Grundvatten av god kvalitet 
Ett genomförande av planförslaget kommer innebära en ökad avrinning av dagvatten. En utredning 
har tagits fram som innebär att vissa åtgärder i form av exempelvis DSA-anläggningar ska fördröja 
dagvattnet. 
 
Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Se beskrivning av dagvattenhantering ovan. 
 
God bebyggd miljö 
Planförslaget innebär en utvidgning av en pågående verksamhet där befintlig infrastruktur kan 
användas för att ta sig till anläggningen.  
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Ett rikt växt- och djurliv 
En naturinventering har genomförts och planförslaget har anpassats för att inte ianspråkta områden 
med höga naturvärden. De områden där anläggningen föreslås utvidgas har ansetts inneha ett ”visst 
naturvärde”. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar 
i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten 
samt omgivningsbuller. 

Luft 

Luftmiljön i campingområdet påverkas huvudsakligen av utsläpp av luftföroreningar från vägtrafiken, 
hamnverksamheten och Bohus Biotech lokaliserat i industriområdet (Myrens industriområde) norr om 
Uddevallavägen.  
 
I samband med detaljplanering för Myrens industriområde har utredningar genomförts som har avsett 
de framtida luftföroreningshalterna efter ett genomförande av detaljplanen. Resultaten är att gällande 
miljökvalitetsnormer för de kritiska ämnen som i huvudsak alstras av biltrafiken, kvävedioxid och 
partiklar, kommer att klaras med stor marginal. Halterna av flyktiga organiska kolväten, orsakade av 
hamn- och industriverksamheten, klaras med stor marginal enligt bedömningspraxis. 
 
Vatten, musselvatten 
Vid en utbyggnad enligt planförslaget kan takytor samt andra hårdgjorda ytor komma att öka, 
exempelvis vägar eller parkeringsplatser, vilket påverkar avrinningen av dagvatten. Dock utgörs en 
mycket stor del av det föreslagna campingområdet i dagsläget av berg i dagen. Därmed innebär inte de 
hårdgjorda ytorna nödvändigtvis en dramatisk ökning av avrinningen.  
 
Dagvattnet ska dock tas om hand på ett adekvat sätt för att inte påverka den närliggande recipienten, 
Strömstadsfjorden, negativt En beskrivning av hur omhändertagandet av dagvatten ska hanteras finns 
redovisat i den framtagna dagvattenutredningen (ÅF, 2016-05-25) samt kortfattat på sidan 31-32 i 
denna handling. 
 
Planen syftar till att bygga ut anläggningen med campingenheter med hög standard vilket innebär att 
enheterna ska anslutas till det kommunala va-systemet. 
 
På grund av den föreslagna användningen inom planområdet, de föreslagna åtgärderna gällande 
dagvattenhantering, anslutningen till det kommunala va-systemet samt de relativt långa rinnvägarna till 
recipienten görs bedömningen att ett genomförande av planförslaget inte kommer innebära ett 
överskridande av miljökvalitetsnormen för vatten. 
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6. Genomförande 

Organisatoriska frågor  

Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. 
 
Beskrivningen av genomförandefrågorna har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

Tidplan 

Samråd under 2 kv. 2017 
Granskning under 4 kv. 2021 
Antagande under 1/2 kv. 2022 
 
Beslutet vinner laga kraft 3 veckor efter antagande om inget överklagande inkommer.  

Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Som 
huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja under 
genomförandetiden.  
 
Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt 
till ersättning av kommunen för den skada de lider. Efter genomförandetiden är byggrätten mer osäker 
eftersom planen då får ersättas, ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom 
planen behöver beaktas och utan särskild ekonomisk kompensation till fastighetsägarna om en byggrätt 
som inte är utnyttjad minskas. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att 
gälla.  
 
Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och högst 
femton år.  
 
Genomförandetiden för denna detaljplan är fem år och startar från det datum detaljplanen vinner laga 
kraft. Detta har angivits genom en administrativ bestämmelse på plankartan. 

Huvudmannaskap 

Alla allmänna platser i en detaljplan ska ha en huvudman. Huvudregeln är att kommunen ska vara 
huvudman, men om det finns särskilda skäl så kan någon annan vara huvudman. Huvudmannaskapet 
innebär ett formellt ansvar för iordningsställande, drift och underhåll av de allmänna platserna inom 
detaljplaneområdet. Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom den aktuella detaljplanen. 
Detta har angivits genom en administrativ bestämmelse på plankartan. 

Ansvarsfördelning 

Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan exploatören och Strömstad kommun.  
Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i tabellen nedan.  
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Anläggning Genomförandeansvarig Driftansvarig 

Allmän platsmark: 
  

NATUR (inget nytt genomförande) Strömstad kommun (alternativt 
arrendator/verksamhetsutövare via villkor 

i arrendeavtal) 

Kvartersmark: 
  

E1 – Teknisk anläggning, 
transformatorstation 

Nätägare (Ellevio - befintlig 
anläggning) 

Nätägare 

N1 – Camping, husvagns- och 
husbilsuppställning 

Arrendator/verksamhetsutövare Arrendator/verksamhetsutövare 

O1 – Tillfällig vistelse, camping, 
campingenheter, husvagns- och 
husbilsuppställning, 
servicebyggnader, restaurang, 
parkering 

Arrendator/verksamhetsutövare Arrendator/verksamhetsutövare 

C1 -  Restaurang, konferens Arrendator/verksamhetsutövare Arrendator/verksamhetsutövare 

Va och dagvatten – ny anläggning Arrendator/verksamhetsutövare Arrendator/verksamhetsutövare 

Befintlig direktförlagd kabel Skanova/Arrendator. Arrendatorn ska 
bekosta ev. åtgärd. 

Skanova 

 
Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningen ”Natur”. 
 
Inom naturområdena är inte något egentligt genomförande planerat utöver att städning/skötsel ska 
genomföras.  
 
Strömstads kommun ansvarar, på grund av det kommunala huvudmannaskapet, för skötsel av den 
allmänna platsmarken inom planområdet. Dock kan ett arrendeavtal även omfatta den allmänna 
platsmarken och reglera att arrendatorn/verksamhetsutövaren ansvarar för skötseln inom området. 
 
Kvartersmark 
Inom planområdet finns kvartersmark med beteckningarna ”E1 - Teknisk anläggning, 
transformatorstation”, ”N1 - Camping, husvagns- och husbilsuppställning”, ”O1 - Tillfällig vistelse, 
camping, campingenheter, husvagns- och husbilsuppställning, servicebyggnader, restaurang, parkering” 
och ”C1 – Restaurang, konferens”.  
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Nätägaren ansvarar för drift av befintlig transformatorstation. Arrendatorn/verksamhetsutövaren 
ansvarar för uppförande av byggnader, anläggande av uppställningsplatser och all skötsel inom övrig 
kvartersmark inom planområdet. 
 
Avtal 
Ett planavtal har upprättats mellan arrendatorn och Strömstads kommun. 
 
Ett arrendeavtal finns i dagsläget upprättat mellan Strömstad kommun och arrendatorn. Avtalet gäller 
fram till 2032-01-01. Det befintliga avtalet har omförhandlats då campinganläggningen enligt 
nuvarande planförslag kan utökas utöver det befintliga geografiska området som ingår i dagens 
arrendeavtal. Beslut om nytt arrendeavtal ska tas i Kommunstyrelsen i samband med att detaljplanen 
antas.  
 

 
Karta tillhörande arrendeavtalet som redovisar det område (skrafferat) som arrendet omfattar. Röd linje markerar 
gångväg till badplats i söder. Arrendeområdet omfattar användningsområdena C1, N1 och O1, dock inte E1eller 
NATUR 
 
Va-avtal 
Campingen är ansluten till det kommunala va-systemet via avtal. Avtalet kommer att behöva 
omförhandlas med hänsyn till den ökade påverkan på det kommunala va-systemet som en utbyggnad i 
linje med planförslaget kommer att innebära. Arrendatorn står för kostnader på grund av en eventuell 
kapacitetshöjning på befintligt system som kan hänföras till en utbyggnad av campinganläggningen. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 

Strömstad kommun äger all mark inom planområdet i form av fastigheten Strömstad 4:16. 

Fastighetsbildning/fastighetsreglering 

Ett genomförande av detaljplanen förutsätter inte att en avstyckning av den befintliga fastigheten sker. 
För att undvika en olämplig fastighetsindelning genom avstyckning inom campingområdet är minsta 
fastighetsstorlek reglerad till 70 000 m². 
 
I dagsläget arrenderar campingägaren marken av Strömstads kommun. Detta förhållande kan fortsätta 
även vid ett genomförande av detaljplanen. Dock krävs att arrendeavtalet förhandlas om för att 
anpassas till det utökade campingområdet. 

Gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter 

Inom planområdet finns inga gemensamhetsanläggningar eller marksamfälligheter. 

Servitut och rättigheter 

Det finns en rättighet för ändamålet ”elledning” (1486IM-2001/28306) som belastar fastigheten 
Strömstad 4:16. Rättigheten omfattar elledningen som leder fram till transformatorstationen i 
anslutning till infarten till campingen. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter och rättigheter inom och 
i anslutning till planområdet.  
 
Konsekvenser för fastigheterna inom planområdet kan till exempel vara avstående eller upplåtande av 
mark, förändrad byggrätt, marklösen med mera. 
 
I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet.  
 

Fastighetsbeteckning/
beteckning på 
rättighet 

Bedömd konsekvens av 
planen 

Övriga kommentarer 

Strömstad 4:16 Byggrätt tillförs genom upprättandet av 
detaljplanen. Användningen är tillfällig 
vistelse/camping för kvartersmarken 
och natur för den allmänna 
platsmarken. 

Omförhandlat arrendeavtal med 
avseende på den större byggrätten som 
planförslaget tillåter. 

 

Serv 1 – 1486IM-2001/28306 Rättigheten bedöms inte påverkas. Omfattar elledning som leder fram till 
befintlig transformatorstation. U-områden 
är införda i plankartan. 
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Tekniska frågor och utredningar 

Geoteknik 

Enligt det geotekniska utlåtandet, ”PM - Kontroll av risk för blocknedfall och bergras samt släntstabilitet,  
2015-12-09, GeoConsult”, som bifogas planhandlingarna krävs inga speciella åtgärder av geoteknisk art. 

Bergteknik 

Rekommendationerna i den framtagna bergtekniska utredningen, ”Kompletterande bergstabilitetsutredning, 
2016-04-15, rev 2022-01-26 Bergab”, ska följas. Dock rekommenderas åtgärder endast utanför 
planområdesavgränsningen.  

Parkering 

Parkering för campingens gäster ska anordnas inom campingområdet. 

Spill‐ och dricksvatten 

De nya campingenheterna ska anslutas till det befintliga va-systemet. Campinganläggningen är ansluten 
till kommunens va-system via avtal och ansvarar för sin egen va-anläggning inom campingområdet. 
Arrendatorn är ansvarig för en eventuell utbyggnad/kapacitetshöjning av det kommunala systemet på 
grund av en utökning av campingområdet. 

Dagvatten 

Dagvattenanordningar för att på ett effektivt sätt ta hand om dagvatten från området ska utföras enligt 
anvisningar i framtagen dagvattenutredning, ”Utredning Dagvattenhantering, Strömstads camping, 2016-05-25, 
ÅF” 

El och tele 

De tillkommande campingområdena ska anslutas till befintliga system för el- och tele. 
 
Vid en eventuell flytt av den direktförlagda kabeln (Skanovas anläggning) inom campinganläggnigen 
ska Skanova kontaktas för en diskussion om nytt läge.  

Ekonomiska frågor 

Kostnader 

Kostnader för planarbetet belastar campingägarna.  
 
Kostnader för nya anläggningar och byggnader med mera inom campingområdet (kvartersmark) 
belastar campingägarna. 
 
Kostnader för skötsel av naturmarken (allmän platsmark) belastar Strömstads kommun i form av 
huvudman. Skötsel av naturområdet kan dock regleras i arrendeavtalet mellan kommunen och 
campingägarna. 
 
Kostnader för eventuell flytt av direktförlagd kabel (Skanovas anläggning) eller andra åtgärder avseende 
kabeln belastar arrendatorn/verksamhetsutövaren. 
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Intäkter 

Strömstad kommun får intäkter via omskrivning av det befintliga arrendeavtalet om 
campinganläggningen tillåts utvidgas. 

Administrativa frågor 

Fortsatt arbete 

Detaljplanen kan antas. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 

Handläggning 

Planen avses antas av Kommunfullmäktige. Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- 
och bygglagen (PBL) 2010:900, SFS 2014:900. 

Planavgift 

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med detaljplanen i enlighet 
med upprättat plankostnadsavtal. 

Medverkande tjänstemän/samverkan 

Detaljplanen har tagits fram av Rådhuset Arkitekter genom planeringsarkitekt Kalle Gustafsson,  
arkitekt Jakob Resare och arkitekt Hanna Persson. Detaljplanen har utarbetats i samverkan mellan 
representanter från Miljö- och byggförvaltningen och Tekniska förvaltningen. 

Justeringar 

De justeringar av planförslaget, utöver redaktionella förändringar, som har genomförts inför antagande 
bedöms vara oväsentliga. Planförslaget bedöms inte behöva granskas på nytt inför antagande. Nedan 
beskrivs kortfattat de justeringar av betydelse som har genomförts i planhandlingarna inför antagande. 

Plankarta 
- U-områden i anslutning till befintlig transformatorstation har införts. 
- Användningsområdet för transformatorstationen har korrigerats. 
- Bestämmelse som exkluderar etablering av restaurang i anslutning till befintlig receptionsbyggnad har 
införts. 

Planbeskrivning 

- Justerad text avseende vilka riksintressen enligt 4 kap MB som berörs av planförslaget. 
- Reviderad text avseende u-områden i anslutning till transformatorstationen. 
- Justerad text avseende befintligt dagvattensystem i anslutning till planområdet. 
- Tydliggörande text avseende föreslagna bergtekniska åtgärder. 
- Beskrivning av exkludering av restaurangmöjlighet i anslutning till Uddevallavägen. 
- Förtydliganden gällande brandrisker. 
 
Miljö- och byggförvaltningen 
2022-02-25 
 
Kalle Gustafsson   Björn Richardsson 
Planeringsarkitekt   Miljö- och byggförvaltningen 
Rådhuset Arkitekter AB                                             Strömstads kommun 
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Detaljplan för 
 Del av Strömstad 4:16 

STRÖMSTAD CAMPING 
Granskningsutlåtande 

    
Hur samråd och granskning har genomförts 
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2017‐04‐15 – 2017‐05‐02 och för granskning under 
tiden 2021‐11‐30 – 2021‐12‐21. Handlingarna har även funnits tillgängliga på Kommuncenter i 
Strömstads Stadshus, stadsbiblioteket och på kommunens webbsida. 
 
 
Inkomna yttranden 
Följande skiftliga synpunkter har inkommit till och med 2021‐12‐21.  
   
Statliga:  Samråd  Granskning 
1. Länsstyrelsen  2017‐05‐02  2021‐12‐16 
2. Statens Geotekniska Institut ‐ SGI  2017‐04‐18  2021‐12‐06 
3. Lantmäteriet  2017‐05‐02  2021‐12‐15 (ingen erinran) 
4. Trafikverket  2017‐04‐26  2021‐12‐13 
5. Polisen    2021‐12‐01 (ingen erinran) 
 
Kommunala: 
6. Miljö‐ och hälsoavdelningen  2017‐05‐03  2021‐12‐23 
7. Tekniska förvaltningen  2017‐05‐12  2021‐12‐21 
8. Räddningstjänsten  2017‐05‐02  2021‐12‐20 
9. Säkerhetssamordnaren    2021‐11‐29 (ingen erinran) 
10. Socialnämnden    2021‐12‐22   
 
Företag och organisationer: 
11. Skanova  2017‐04‐12 
12. Ellevio    2021‐12‐21 
13. Västtrafik  2017‐05‐02 (ingen erinran) 
14. Liberalerna  2017‐05‐02 
15. Bohusläns muesum    2021‐12‐07 (ingen erinran) 
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Sammanfattning 
Alla väsentliga ändringar i planförslaget har gjorts mellan samråd och utställning. Endast smärre 
justeringar och kompletteringar ska göras med anledning av synpunkter under granskningstiden, se 
kommentarer till varje yttrande. De ändringar som ska genomföras inför antagande är av begränsad 
betydelse och planförslaget bedöms därför inte behöva granskas igen innan planen kan antas. 

 

Ändringar som gjorts efter samrådsskedet: 

I planens västra del avsattes ett mindre område enbart avsatt för restaurang‐ och 
konferensanvändning. En bestämmelse för den maximala nockhöjden i förhållande till grundkartans 
nollplan infördes för den planerande restaurang/konfeernesbyggnaden. Den del av planområdet 
som avsågs användas för service och upplag och kunde nås via Solviksgatan utgick helt ur 
planförslaget. En bestämmelse om minsta tillåtna fastighetsstorlek inom planområdet infördes för 
att undvika avstyckning inom området. Möjligheten till en större byggnad/restaurang inom den 
centrala delen av campingområdets skapades. Campingområdets utbreddning utökades margniellt i 
den östra delen av planområdet. Förbud mot sprängning infördes inom en mindre del av 
planområdet och en remsa med allmän platsmark, natur, infördes mot söder i planområdets västra 
del. I övrigt gjordes mindre förtydliganden och kompletteringar i planbeskrivningen avseende bland 
annat trafikföring och landskapsbild. 

 
Ändringar som gjorts efter granskningsskedet: 

U‐ områden för befintliga ledningar till nätstation har införts. Användningsområdet för nätstation 
har korrigerats i enlighet med Ellevios yttrande. Planförslaget har korrigerats för att undvika 
etablering av en restaurang i området där den befintliga receptionsbyggnaden återfinns. Vissa 
förtydliganden gällande bland annat risker, bergteknik, och riksintresseområden har införts i 
planbeskrivningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detaljplan för del av Strömstad 4:16, Strömstad Camping                                                         Granskningsutlåtande 
 
 

 
 

3

STATLIGA 

1. Länsstyrelsen 
Nedan redovisas de synpunkter som lämnades 2017‐05‐02 i samrådsskedet: 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen anser att detaljplanen är ett väl genomarbetat förslag som uppfyller syftet och visar hur 
en camping kan få en flexibel detaljplan med stor frihet för verksamhetsutövaren att disponera och 
omdisponera sin verksamhet efter behov. Samtidigt är detaljplanen tydlig och säkerställer att 
en del av campingen alltid är tillgänglig för kortare uppställning av husvagnar och husbilar. 
Möjligheterna att ordna tillgänglighet för allmänheten är god eftersom kommunen är markägare och 
huvudman för allmänplats. 
 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att prövas. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att 
planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller 
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna. 
 
Riksintresse 
Länsstyrelsen anser att ett förtydligande behöver göras i kommunens prövning mot berörda 
riksintressen enligt 4 kap miljöbalken. Den obrutna kusten enligt 4 kap. 3 § MB är en reglering av att 
miljöfarliga verksamheter inte får komma till stånd i kustområdena och skärgården i Bohuslän, från 
norska gränsen till Brofjorden. Camping är inte en av dessa miljöfarliga verksamheter och planen möter 
där med inget hinder enligt 4 kap 3§. 
 
Kommunen bedömer vidare att en utveckling av Strömstad camping kan gynna riksintresset för det 
rörliga friluftslivet (här verkar de ha smugit in en felskrivning på sidan 26, det står näringsliv istället för 
friluftsliv), både enligt 4 kap 2§ och 3 kap 6§ miljöbalken. Länsstyrelsen delar denna 
bedömning. 
 
Det som kan utvecklas är bedömning enligt 4 kap 1§, platsens samlade natur – och kulturvärden. 
Kommunen har bedömt att föreslagen exploaterings påverkan på landskapsbilden är begränsad. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla sin bedömning främst i utifrån den byggnad som 
möjliggörs längt väster ut inom planområdet. Höjden är reglerad men det är svårt att avgöra hur 
exponerad platsen är och vilka konsekvenser byggnaden kan få på landskapsbilden. 
 
Hälsa och säkerhet 
Risker ‐ farligt gods 
I områdets närhet finns bensinstationer, industriverksamheter med mera. De bedöms inte utgöra någon 
påtaglig risk. Kommun gör bedömningen att det inte behövs någon riskutredning med tanke på dessa 
verksamheter. Kommunen har beskrivit att Uddevallavägen och Bohusbanan ligger norr om 
planområdet och att dessa är transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen saknar en bedömning av hur 
transporter med farligt gods på Uddevallavägen kan påverka området. Det behöver klargöras till 
granskningsskedet. Kommunens bedömning och ställningstagande behöver framgå i planhandlingarna. 
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Geoteknik 
Staten geotekniska institut har yttrat sig i ärendet och delar bedömningen att grundläggning av mindre 
uthyrningsstugor och ställplatser är gynnsamma inom planområdet. En utredning har även genomförts 
för att identifiera och bedöma risken för bergras och blocknedfall. Ett område inom planområdet har 
undersökt och bedömts vara stabilt. För två områden precis utanför planområdet bör åtgärder vidtas. 
Eftersom Strömstad kommun är ägare av marken så utgår Länsstyrelse från att förslagna åtgärder 
utanför området genomförs och att detta säkerställs genom att kommunen hanterar frågan i sina 
interna processer. 
 
Kommentar 
Länsstyrelsens synpunkter från samrådsskedet har legat till grund för planförslaget vid granskning. 
 
Nedan redovisas de synpunkter som lämnades 2021‐12‐16 i granskningsskedet: 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den 
antas. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig 
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

 
Däremot befaras att:  

 Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion 

 
Hälsa och säkerhet 
Risker farligt gods 
Kommunen har gjort en bedömning av risker utifrån transporter med farligt gods och bedömer att 
riskerna för att människor inom campinganläggningen skulle drabbas vid en olycka på Uddevallavägen är 
mycket låga. En förutsättning för detta är att den bedömda persontätheten inom 30 meter från vägkant 
är mycket låg. Länsstyrelsen anser att detta behöver säkerställas tydligare på plankartan. Som 
plankartan ser ut nu skulle t.ex. en större restaurang kunna placeras där receptionen ligger idag vilket 
förmodligen hade resulterat i en annan bedömning av risknivån. 
 
Kommentar: 

Plankartan korrigeras för att omöjliggöra en restaurangetablering inom 30 meter från 
Uddevallavägen.  

 
Övriga synpunkter på granskningshandlingen  
Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar till Statens geotekniska institut yttrande som påtalar att det inte går att utläsa i 
bergstabilitetsutredningen om det i det aktuella fallet kan finnas stabilitet i slänter utanför planområdet 
som skulle kunna påverkas av aktiviteter inom planområdet, eller om stabiliteten är helt oberoende av 
planens genomförande, vilket bör förtydligas. Av planbeskrivningen framgår att de eventuella risker som 
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kan följa om de föreslagna åtgärderna inte utförs, i de två områdena utanför planområdet, inte kommer 
påverka byggnaderna som föreslås inom ramen för planförslaget. 
 
Kommentar: 
Se kommentar till SGI:s yttrande 
  
Riksintresse 4 kap MB  
Länsstyrelsen anser att kommunen har utvecklat resonemanget och bedömningen på ett 
tillfredsställande sätt angående vilken påverkan föreslagen restaurang‐ och konferensbyggnad i den 
västra delen av planområdet kan få på landskapsbilden. 
  
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att planområdet inte berörs av bestämmelserna enligt 4 kap. 4 § 
miljöbalken som kommunen anger i planbeskrivningen. Strömstad berörs av bestämmelserna för den 
obrutna kusten enligt 4 kap. 3 § miljöbalken. 
 
Kommentar: 
Handlingarna ska justeras enligt yttrandet. 
 
MKN för vatten och dagvattenhantering  
Länsstyrelsen bedömer att resonemanget om MKN för vatten är tillräckligt. 
 
Länsstyrelsen påpekade i samrådsskedet att nedanför avrinningsområde C finns en byggnad – vad har 
den för funktion och kan den eventuellt påverkas av dagvattenavledningen? Det framgår inte av 
planbeskrivningen om detta är behandlat. 
 
Det anges i planbeskrivningen att ”Dagvattenavrinningen kontrolleras nedströms och mot recipient där 
ev. uppkomna erosionsskador åtgärdas efter kontroll med berörda markägare. Länsstyrelsen anser att 
det hade varit bra om kommunen redan nu kontaktade markägare och lokaliserar var det kan bli 
problem med eventuell erosion. 
 
Kommentar: 
Byggnaden nedanför avrinningsområde C är ett uthus som står på höga plintar. Inga risker finns för 
påverkan av dagvatten vid skyfall. Byggnaden står på kommunal mark. 
 

2. Statens Geotekniska Institut ‐ SGI 
Nedan redovisas de synpunkter som lämnades 2017‐05‐02 i samrådsskedet: 
 
Enligt det geotekniska utlåtandet är förutsättningarna för grundläggning av mindre uthyrningsstugor och 
ställplatser för husbilar och husvagnar mycket gynnsamma inom hela området. På lämnat underlag  
instämmer SGI med konsultens bedömning. 
 
En bergstabilitetsutredning har utförts och med avsikt att identifiera områden med sprickor, sprickors 
egenskaper samt identifiering av instabila block. Tre områden inom och i anslutning till planområdet har 
pekats ut för behov av stabilitetshöjande åtgärder, inklusive bedömd åtgärd och rekommenderad 
tidplan. Dessa områden och åtgärder är även beskrivna i planbeskrivningen. 
 

 Område 1 utgörs av en längre bergslänt strax norr om planområdet. Det föreslås att bultning, 
vegetationsrensning och bergrensning bör utföras inom 6 ‐ 12 år. 

 Område 2 innefattar en 10 m hög bergslänt i närhet av receptionen. Inga åtgärder bedöms 
nödvändiga. 
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 Område 3 utgörs av en bergsbrant söder om planområdet som sluttar ner mot en badplats . Det 
föreslås att vegetationsrensning, bergrensning och eventuellt bultning bör utföras inom 12 år. 

 
I planbeskrivningen står att då Område 1 och 3 ligger utanför planområdet har markägaren, i det här 
fallet Strömstads kommun, underrättats om de föreslagna åtgärder som rekommenderas i 
bergstabilitetsutredningen. SGI vill påpeka att ett bergras strax utanför planområdet eventuellt kan 
påverka planområdet och byggnation inom planområdet kan eventuellt även påverka de utpekade 
bergslänterna. Vi anser att föreslagna åtgärder bör utföras och ställer oss frågande till hur detta 
säkerställs. 
 
SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstående synpunkter 
beaktas i det fortsatta planarbetet. 
 
Kommentar 
SGI:s synpunkter från samrådsskedet har legat till grund för planförslaget vid granskning.  
 
Nedan redovisas de synpunkter som lämnades 2021‐12‐06 i granskningsskedet: 
 
Yttrande över granskningshandling 
SGI har tidigare lämnat yttrande över samrådshandling i ärendet. 
 
SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska 
frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings‐ och miljötekniska frågor, såsom hantering 
av radon, ingår således inte. 
 
Synpunkter 
Av underlagen från samrådshandling /2 och 3/ framgick att det förelåg viss instabilitet i anslutning till tre 
utpekade områden. Två av de tre utpekade områdena i / 3/ ligger utanför planområdet. Det är endast i 
dessa områden stabilitetshöjande åtgärder rekommenderades. SGI ansåg i sitt yttrande över samråds‐
handlingarna att dessa åtgärder skulle genomföras innan planens antagande. 
 
Kommunen påtalar i planbeskrivningen /1/ att de åtgärder som rekommenderas i /3/ gäller två områden 
som ligger utanför planområdet: 
"Område 1 och 3 ligger utanför planområdet. Markägaren, i det här fallet Strömstads kommun, har 
underrättats och kommer att vidta de föreslagna åtgärder som rekommenderas i 
bergstabilitetsutredningen ". 
 
Geotekniska säkerhetsfrågor som berör ras och skred kan ofta påverkas av aktiviteter som inte är styrda 
eller begränsade av gränser till enskilda planområden. SGI kan i /3/ inte utläsa om det i det aktuella 
fallet kan finnas stabilitet i slänter utanför planområdet som skulle kunna påverkas av aktiviteter inom 
planområdet, eller om stabiliteten är helt oberoende av planens genomförande. Det behöver vara 
tydligt i de beslutsunderlag som finns i granskningsskedet att inga sådana "kopplade" risker föreligger. 
Utan en sådan bedömning från bergteknisk sakkunnig anser SGI fortsatt att de stabilitetshöjande 
åtgärderna behöver vara genomförda innan planen antas 
 
Kommentar: 
Stabiliteten inom området är helt oberoende av de föreslagna åtgärderna utanför planområdet. Den 
framtagna bergtekniska utredningen samt planbeskrivningen har kompletterats med denna information. 
Kommunen i form av fastighetsägare ansvarar för att genomföra de rekommenderade åtgärderna i den 
bergtekniska utredningen. 
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3. Lantmäteriet 
I samrådsskedet lämnade lantmäteriet ett antal synpunkter på plankartans utformning. 
 
Kommentar 
Lantmäteriets synpunkter från samrådsskedet har legat till grund för planförslaget vid granskning. I 
granskningsskedet lämnade lantmäteriet ett yttrande utan erinran. 

4. Trafikverket 
Nedan redovisas de synpunkter som lämnades 2017‐04‐26 i samrådsskedet: 
Trafikverket har i princip inget att erinra mot planförslaget då statlig infrastruktur berörs högst 
marginellt (närheten till Bohusbanan). 
 
Trafikverket anser dock att trafiksituationen borde belysas något djupare avseende just anslutningen till 
campingplatsen och de trafiksäkerhetsproblem som konstaterats redan i dagens situation. Hur påverkas 
kommunens gata av verksamheten med en ökning av ca 450 fordonsrörelser per dygn? 
 
Kommentar: 
Inför granskning kompletterades beskrivningen av trafiksituationen. I granskningsskedet lämnade 
Trafikverket följande yttrande: Tidigare framförda synpunkter har tillgodosetts. TRV har inga 
kvarstående synpunkter. 
 

KOMMUNALA 

6. Miljö‐ och hälsoavdelningen 
Miljö‐ och hälsoavdelningens synpunkter från samrådsskedet har legat till grund för planförslaget vid 
granskning. Nedan redovisas de synpunkter som lämnades 2021‐12‐23 i granskningsskedet: 
 
Miljö‐ och hälsoskyddsavdelningen anser att det är viktigt att allmänhetens passage genom 
campingområdet till Hålkedalens badplats säkras och att vägen dit blir ordentligt skyltad. Enligt 
planbeskrivningen ska detta lösas i arrendeavtalet. 
Som information kan nämnas att det finns en stig till Hålkedalen utanför planområdet från Myrens 
hamn. Där går en jättefin passage i sprickan mellan hällmarkerna, längst med kanten på campingen. I 
dagsläget är ingången delvis dold vid Axelssons marin och skulle med fördel kunna göras mer 
lättillgänglig. Eftersom detta är kommunalt ägd mark så kan man tillgängliggöra det stråket bättre så att 
folk kan röra sig den vägen till Hålkedalen. Det blir även ett fint strövområde i samband med 
byggnationen av bostäder på Myrens fd industriområde. Med lite gallring med fokus på naturvårdande 
insatser dvs lämna kvar en del grov död ved, plocka fram lövträden, samt veteranerna vissa grova 
lövträd så kan man få ett jättefint promenadstråk som kombinerar naturvärdena och tillgängligheten till 
badplatsen. Vilket även skulle gynna huggorm och nämnda fågelarter. 
Miljö‐ och hälsoskyddsavdelningen har i övrigt inget att erinra gällande denna remiss. 
 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

7. Tekniska förvaltningen 
Yttrande från VA‐avdelningen  
Strömstad camping är befintlig VA‐kund och ansvarar enskilt för VA‐installationen inom fastigheten, 
tex vid dimensionering och eventuellt behov av tryckstegring. Behövs justering av befintlig 
förbindelsepunkt så regleras det inom Strömstads ABVA. 



Detaljplan för del av Strömstad 4:16, Strömstad Camping                                                         Granskningsutlåtande 
 
 

 
 

8

Övriga avdelningar  
Övriga avdelningar har ingen erinran 
 
Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 

8. Räddningstjänsten 
Räddingstjänstens synpunkter från samrådsskedet har legat till grund för planförslaget vid granskning. 
Nedan redovisas de synpunkter som lämnades 2021‐12‐20 i granskningsskedet: 
 
Räddningstjänsten har följande synpunkter:  
Säkerhetsfönster 

 På sidan 28 i granskningshandlingen framgår information om Statens räddningsverks allmänna 
råd gällande brandskydd vid campinganläggningar (SRVFS 2004:12). ”..Om brandskyddsåtgärder, 
i form av exempelvis säkerhetsfönster används, kan avståndet minskas”. Räddningstjänsten 
önskar att begreppet ”säkerhetsfönster” byts ut till ”fönster som uppfyller brandteknisk klass” 
alternativt ”brandklassade fönster”. 

 
Räddningsväg  

 Räddningstjänsten skrev i yttrande, daterat 2017‐05‐02, att tillgängligheten för räddningsinsats 
till hela planområdet måste säkerställas. Med detta avses att det ska finnas förutsättningar för 
räddningstjänstens tunga fordon inom anläggningen. Räddningstjänsten bifogar vägledning 
avseende räddningstjänstens framkomlighet. 

 
Brandvattenförsörjning 

 Räddningstjänsten skrev i yttrande, daterat 2017‐05‐02, att behovet av brandvattenförsörjning 
inom området ska utredas med tanke på planområdets utökning och de avstånd som uppstår 
inom området. Utifrån den information räddningstjänsten har idag bedöms avståndet mellan 
anläggningens minst ogynnsamma plats och befintlig brandpost överstiga 150 meter, se bild 
nedan. I enlighet med P114 ska avståndet mellan brandposter, i de områden där släckvattnet 
förväntas tas från brandpost, vara maximalt 150 meter.  

 

 
 
 
Upplysning 
Räddningstjänsten utgår från att SRVFS:s definition av begreppet ”campingenhet” avses. Det vill säga 
husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande. I de fall verksamheten önskar att förse 
anläggningen med villavagnar vill räddningstjänsten upplysa om att dessa betraktas vara en byggnad 
vilket medför att de, liksom campingstugor, regleras i Boverkets byggregler och inte SRVFS.  
Räddningstjänsten har noterat att närområdets risker avseende transportleder, bergras och blocknedfall 
samt intilliggande verksamheter har beaktats i granskningshandlingarna. 
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Bedömning  
Räddningstjänsten har inget att erinra mot upprättad detaljplan under förutsättning att ovanstående 
synpunkter beaktas. 
 
Kommentar: 
Texten på sidan 28 justeras i enlighet med yttrandet. Den geotekniska situationen inom området innebär 
att tunga fordon kan röra sig inom hela campingområdet. Detaljplanen reglerar inte placeringen av 
brandposter inom planområdet. I enlighet med Tekniska förvaltningens Va‐avdelning är arrendatorn 
skyldig att bekosta eventuell uppdimensionering av Va‐kapaciteten. Reglering sker via avtal med 
Strömstads ABVA. Övrig synpunkt noteras. 

10. Socialnämnden 
Socalförvaltningen önskar framföra vikten att beakta tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning vid eventuell byggnation. Socialfrövaltningen rekommenderar att en 
barnkonsekvensanalys i enlighet med barnkonventionen bör göras som en del i planarbetet.   
 
Kommentar: 
En mycket stor andel andel av både befintliga och planerade campingstugor kommer att kunna nås via 
bil. Det bedöms inte nödvändigt att upprätta en separat barnkonsekvensanalys. Frågor som påverkar 
barn belysts i planarbetet, bland annat har planbeskrivningen kompletteras avseende möjligheten att 
röra sig genom planområdet till den befintliga badplatsen i söder. 
 

FÖRETAG och ORGANISATIONER 

11. Skanova 
Nedan redovisas de synpunkter som lämnades 2017‐04‐12 i samrådsskedet: 
Skanovas anläggningar inom aktuellt område är markerade på bifogad lägeskarta. Skanova ser helst 
att kabeln genom området kan ligga kvar i orört läge och att byggnationen anpassas efter denna. Är 
detta inte möjligt, skall kontakt tas med Skanova för diskussion om nytt läge. 
 

 
 
Skanova har förövrigt inget att invända mot planförslaget. 

direktförlagd kabel, osäkert läge 
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Kommentar 
Kommunen är markägare och frågan gällande byggnation i förhållande till ledningen och 
kostnadsansvaret ska regleras i arrendeavtalet. Kostnader för eventuell flytt av ledningen ska 
belasta arrendatorn. 

12. Ellevio 
Vår nätstation har planstöd i granskningshandlingarna. Runt en nätstation ska det finnas ett två meter 
fritt utrymme, ett så kallat arbetsområde, detta kan utgöras av E‐område. Förutom arbetsområdet krävs 
ytterligare tre meter byggnadsfritt område, totalt sett fem meter från nätstationsbyggnaden. Inom den 
femmeterszonen får inga byggnadsdelar finnas, detta med anledning av brandrisk. De ytterligare tre 
metrarna, från arbetsområdet, kan utgöras av E‐område eller av prickad mark. 
  
Våra ledningar saknar stöd i detaljplanen. Vi har ledningar som går in och ut från nätstationen som är 
belägna längs med Uddevallavägen. Inom kvartersmarken behöver planen kompletteras med u‐
områden för dessa ledningar, se bild nedan. Vi förutsätter att våra ledningar har planstöd inom allmän 
platsmark utan särskilt markreservat. 
 
Vi behöver ha tillgång till våra ledningar och nätstationer för tillsyn, reparation och underhåll. Vid 
underhåll och reparation kan vi behöva ta oss in med lastbil vilket innebär att byggnader eller andra 
anläggningar inte får stänga inne ledningarna eller nätstationerna. Våra markförlagda kablar får inte 
byggas över och våra anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Vid eventuella schaktningsarbeten ska kabelutsättning 
begäras, detta görs via www.ledningskollen.se. 

 
Karta med våra ledningar som behöver förses med u‐område i plankartan. 

 
Kommentar: 
Kontroll av berörda ledningars läge har skett via ledningskollen efter granskning. Ledningen som är 
lokaliserad längs med Uddevallavägen ligger minst 3,5 meter utanför planområdet och det behövs 
därför inget u‐område för denna ledning. Ledningar inom planområdet som försörjer den befintliga 
nätstationen förses med u‐område. En utökning av användningsområdet som inrymmer den 
befintiga nätstationen har skett i enlighet med yttrandet. 

14. Liberalerna i Strömstad 
Synpunkt vid samrådet, 2017‐05‐02 
 
Vi liberaler anser Strömstad Camping är ett viktigt och centralt boendealternativ, som Strömstad 
har att erbjuda sina besökare. Området har unika miljökvaliteter med sina vida utblickar och är 
därmed en långsiktig markresurs vid infarten i staden.  
 
Högt uppe på Röseberget i västra delen av området ligger ett hällmarksområde, som vi föreslår skall 
avsättas till parkmark. Det är viktigt att platsen känns allmänt tillgänglig. Den befintliga gångstigen 
från Myren upp över berget till Hålkedalsbadet är en förbindelse, som bör rustas upp.  
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I planförslaget föreslås stugor högst uppe på berget, vilket ökar exponeringen i landskapet. 
Byggnaderna bör för att ansluta sig till bergets siluett ges kulörer från mark och vegetation.  
Husbilar och husvagnar skall inte tillåtas vara långtidsuppställda annat än i anslutning till 
receptionen. 
   
Kommentar: 
Målet med planarbetet är att kunna utöka campingområdet för att bland annat att kunna förlänga 
turistsäsongen, vilket är ett uttalat kommunalt mål. Studier avseende planerade byggnaders placering, 
storlek och höjd har genomförts inom ramen för planarbetet. Den landskapsbildspåverkan som ett 
genomförande av planförslaget innebär har bedömts vara acceptabel. Upprustning av befintliga 
gångvägar kan inte regleras i detaljplanen. Kommunen är markägare och ansvar och skötsel för 
kvartersmarken inom planområdet regleras i arrendeavtal. Prickmark har införts i plankartan för att 
säkerställa att byggnation inte kan avskärma vägen genom campingen till badet i söder. Kommunen är 
markägare och kan i arrendeavtalet ställa krav på passage för allmänheten. 

15. Bohusläns museum 
Efter granskning kan museet meddela följande: 
 
Kulturhistorisk bakgrund 
Det aktuella området ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller inom något 
riksintresse. 
 
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Bohusläns museum har inget att erinra mot ärendet sett ur ett bebyggelseperspektiv. 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Inom planområdet eller i dess direkta närhet finns inga registrerade fornlämningar eller kulturhistoriska 
lämningar. Ett röse är beläget cirka 120 meter sydväst om den västra delen av området. Bohusläns 
museum finner att avståndet är acceptabelt. Därmed har Bohusläns museum inget att erinra mot 
ärendet sett ur fornlämningssynpunkt. Bohusläns museum vill informera om att det är Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet som avgör om fornlämningar och fornlämningsområden berörs samt fattar beslut 
enligt Kulturmiljölagen. Tillstånd krävs för ingrepp i fornlämning. 
 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras 
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Återstående synpunkter 
Följande har framfört synpunkter under planprocessen som helt eller delvis inte har tillgodosetts: 
 
Statliga myndigheter 
‐ 
 
Kommunala myndigheter 
‐ 
 
Berörda sakägare, fastighetsägare, boende, hyresgäster: 
‐ 
 
Övriga: 
Liberalerna i Strömstad 
 
 
 
 

 
 
Antagande 
Planen kommer att tas upp för antagande i kommunfullmäktige 28 april 2022. 
 

 
Miljö‐ och byggförvaltningen 2022‐02‐18 
Plan‐ och byggavdelningen  
 
 
 
Björn Richardsson 
Planeringsarkitekt     
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1 Sammanfattning 

• Bergstabilitetshöjande åtgärder bedöms ej vara nödvändiga. 

• Genomförande av planen bedöms endast kunna påverka bergstabilitet i 

bergslänter inom själva planområdet. 

• Stabilitetshöjande åtgärder bedöms vara nödvändiga i två bergslänter utanför 

aktuellt detaljplaneområde; dessa är dock ej kopplade till ett genomförande av 

planen. 

 

2 Syfte och orientering 

På uppdrag av Strömstad Camping AB har Bergab – Berggeologiska Under-

sökningar AB utfört en kompletterande bergstabilitetsutredning inom detaljplan för 

Strömstad Camping, del av Strömstad 4:16.  

Vid en tidigare undersöking av området (GeoConsult 2015-12-09) identifierades 

två områden i vilka det bedömdes föreligga risk för bergras och blocknedfall. Dessa 

två områden, samt ytterligare ett område, har i föreliggande undersökning detalj-

inspekterats i syfte att rekommendera stabilitetshöjande åtgärder. Områdenas lägen 

redovisas i Bilaga 1.  

Inspektionen utfördes 2016-04-14 och omfattar sprickor, sprickors egenskaper samt 

identifiering av instabila block. Block i behov av åtgärd har fotograferats och 

redovisas i Bilaga 2. 

De tre undersökta områdena utgörs av bergslänter inom och i anslutning till 

campingområdet. Se Figur 2.1 för översiktsbild.  

1. Bergskärning och naturlig slänt längs södra sidan av Uddevallavägen, ca 200 

m lång och upp till 10-12 m hög. Skärningen ligger utanför aktuellt 

detaljplaneområde och bergstabiliteten bedöms ej påverkas av ett genomförande 

av planen. 

2. Naturlig bergvägg vid campingens reception, ca 50 m lång och 10 m hög. 

3. Naturlig bergslänt vid badplatsen söder om campingområdet, vid Hålkedals-

kilen, ca 100 m lång och 20 m hög. Bergslänten ligger utanför aktuellt 

detaljplaneområde och bergstabiliteten bedöms ej påverkas av ett genomförande 

av planen. 
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Figur 2.1. Flygbild över undersökta områden (rött).  

© Lantmäteriet Medgivande I2011/1549 

 

3 Geologi 

Berggrunden utgörs av en gråröd till röd medelkornig granit, s.k. Bohusgranit. 

Mindre inslag av pegmatit förekommer. Enstaka ca 1 m breda zoner med grus-

vittring och leromvandling förekommer både längs Uddevallavägen och vid 

badplatsen. 

Tabell 3.1 redovisar uppmätta sprickgrupper. Dessa förekommer i samtliga 

undersökta områden. Sprickytorna är vågformiga och råa. Sprickvidden är vanligen 

ca 1 mm eller mer. Sprickfyllnader har ej kunnat observeras. Sprickavståndet är 

vanligen 0,6-2 m men både större och mindre sprickavstånd förekommer ställvis. 

Berggrunden är blockuppsprucken med blockkantlängd vanligen 2 m eller mer. I 

partier med tätare sprickavstånd är blockkantlängden huvudsakligen 0,5-1 m. 
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Tabell 3.1 Uppmätta sprickgrupper 

Sprickgrupp Lutning Strykning/stupning Anmärkningar 

1 Flack < 20° lutning Varierande lutning 

2 Brant mot nordväst 230-240°/50-80° Längsgående i skärningen 

längs Uddevallavägen 

3 Brant-vertikal mot syd 70°/70-85° Längsgående i skärningen 

längs Uddevallavägen 

4 Brant-vertikal mot 

sydöst 

20-50°/70-90° Snett mot skärningen längs 

Uddevallavägen 

5 Brant-vertikal i 

nordväst-sydöst till 

nord-syd 

130-140°/85-90°, 

310-360°/80-90° 

Tvärs skärningen längs 

Uddevallavägen 

 

 

4 Bergtekniska observationer och åtgärdsförslag 

Endast häll nr 2, bergvägg vid receptionen inne på själva campingområdet, bedöms 

kunna påverkas av ett genomförande av planen.  

Bergskärning 1 och bergslänt 3 ligger båda för långt från campingverksamheten för 

att påverkas av eventuella arbeten inne på området. (Dock bör de ses över av 

kommunen vid något annat tillfälle; detta är dock inte kopplat till ett genomförande 

av aktuell detaljplan.) 

Nedan redovisas observationer från de tre områdena och stabilitetshöjande åtgärder 

föreslås, med uppskattade mängder och rekommenderade tidplaner. 

Områdena markeras på Bilaga 1 med ”1” för bergslänten längs Uddevallavägen, 

”2” för bergknallen vid receptionen och ”3” för bergslänten vid badplatsen. 

4.1 Bergskärning 1: längs Uddevallavägen 

Bergslänten längs Uddevallavägen är som högst ca 10-12 m hög. Längs huvuddelen 

av slänten utgörs den av en undre ca 6 m hög del, en relativt flack hylla, och 

däröver ytterligare en ca 6 m hög slänt i bakkanten av hyllan. I vissa delar av berg-

slänten försvinner hyllan och slänten är kontinuerlig. I släntens nederdel har en 

bergskärning sprängts ut, varierande mellan 2 och 6 m hög. Ovanför den utsprängda 

skärningen vidtar sedan den naturliga bergslänten. Lätta sprängskador noterades i 

delar av skärningen. 

För positionsangivelse i bergslänten används lyktstolpar. Stolpe 1 sitter i släntens 

västra ände och stolpe 8 i släntens östra ände. På stolpe 2 sitter hastighetsskyltar 

och på stolpe 7 skyltar om campingen. 
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Observationer 

• Runt stolpe 5 är blockens kantlängd ca 0,5-1 m. Ca 10 m öster om stolpe 6 

finns ett ca 10 m långt parti där kantlängden är ca 0,5-2 m. Små utfallna 

block ligger allmänt men glest i släntfot, kantlängd < 0,3 m. Det är oklart 

varifrån dessa små block kommer då inga ärr eller övriga instabila partier 

noterades i slänten i samband med dessa block. Möjligen härrör de från 

eventuella tidigare utförda rensningsåtgärder i bergslänten. 

• Längs större delen av bergslänten växer träd i själva slänten eller längs 

släntkrön. Dessa träd påverkar släntstabiliteten negativt genom att rötterna 

kan spränga loss block och skivor. 

• Förekommande block i bergslänten har bottenstöd och är inspända. Blocken 

bedöms alltså vara stabila, med undantag för de nedan beskrivna partierna. 

Ca 5 m väster om stolpe 2 (med hastighetsskyltarna) noterades ett ca 2x1,5x1 m 

stort block som bildar ett överhäng. Blocket skärs av av tvärgående sprickor och en 

spricka i bakkanten som lutar ut ur skärningen. Ur denna spricka rinner vatten. Sly 

växer i de tvärgående sprickorna. Blocket bedöms vara instabilt. Se Foto 1 i Bilaga 

2.  

Denna del av slänten bör åtgärdas genom bultning. 

Mellan stolpe 4 och stolpe 5 utgörs bergslänten av en ca 5 m hög framsprängd 

bergskärning som uppåt övergår i en 3-4 m hög naturlig bergslänt. Ca 8 m från 

stolpe 4 finns en vittrings- och lerzon, ca 1 m bred och 3 m hög. Ovanför zonen, ca 

3,5 m upp, noterades en brantstående skiva, utbildad längs en spricka som är 

parallell med skärningen. Sprickan är till vänster öppen. Det är oklart om sprickan 

är uthållig eller om den till höger tar slut och skivan hänger ihop med den övriga 

berggrunden. Skivan är ca 1,5x2x0,5 m stor och saknar bottenstöd; den är 

eventuellt instabil. Se Foto 2-4 i Bilaga 2. 

Denna del av slänten bör åtgärdas genom vegetationsrensning och eventuellt 

bultning. 

Mellan stolpe 6 och stolpe 7 utgörs bergslänten av en ca 10 m hög bergskärning 

med en del sprängskador. Ca 5 m från stolpe 6 och ca 3,5 m upp noterades en skiva 

utbildad längs en spricka i sprickgrupp 2 (längsgående) som övergår i en spräng-

skada. Skivan bedöms vara instabil. Se Foto 5 i Bilaga 2.  

Ca 10 m från stolpe 6 börjar ett ca 10 m långt parti med överhäng och sprickor som 

lutar ut ur skärningen samt sprickor som löper tvärs skärningen. Se Foto 6 i Bilaga 

2. Det växer träd längs släntkrönet och det rinner vatten ur sprickorna. I släntfot 

ligger ett antal utfallna block (< 0,3 m). Delar av slänten bedöms vara instabila. 
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Ca 3 m väster om stolpe 7 och 1,5 m upp noterades ett mindre block helt utan 

bottenstöd och med ett litet träd växande ur en spricka. Se Foto 7 i Bilaga 2. Ca 2 m 

väster om stolpe 7 och 3,5 m upp noterades ytterligare ett mindre block helt utan 

bottenstöd. Se Foto 8 i Bilaga 2. De små blocken bedöms vara instabila. 

Denna del av slänten bör åtgärdas genom vegetationsrensning, bergrensning 

och bultning. 

Mellan stolpe 7 och stolpe 8 utgörs bergslänten av en 10-12 m hög bergskärning. 

Två mindre block med rostvittrade sprickytor noterades ca 2 m från stolpe 7 och ca 

3 m upp. Se Foto 9 i Bilaga 2. Ca 5 m öster om stolpe 7 och 6 m upp noterades en 

lösliggande skiva och strax till vänster ovanför denna noterades i släntkrön en skiva 

som bildats längs en spricka i sprickgrupp 2. Se Foto 10 i Bilaga 2. Sett ovanifrån 

är denna spricka vid (> 5 mm) och skär av skivan helt. Blocken och skivorna 

bedöms vara instabila. 

Denna del av slänten bör åtgärdas genom vegetationsrensning, bergrensning 

och bultning. 

Åtgärder 

• Dessa åtgärder avser arbeten som ej är kopplade till ett genomförande av aktuell 

detaljplan. 

• Vegetationsrensning: träd som växer i själva slänten och längs släntkrön tas 

ned. Tidplan: inom 12 år. 

• Bergrensning: mindre instabila block och skivor tas ned, en skiva ca 5 m öster 

om stolpe 6, två mindre block väster om stolpe 7, två mindre block ca 2 m öster 

om stolpe 7 samt en lösliggande skiva ca 5 m öster om stolpe 7. Tidplan: inom 

12 år. 

• Bergbultning: 2 st bultar i överhäng ca 5 m väster om stolpe 2; eventuellt 1 st 

bult i skiva ca 8 m öster om stolpe 4; 2 st bultar i två block ca 10 respektive 12 

m öster om stolpe 6 för att låsa fast övriga block; 1 st bult i skiva ca 5 m öster 

om stolpe 6 för att hålla fast ovanpåliggande block. Tidplan: inom 6 år. 

4.2 Bergvägg 2: vid receptionen 

Inne på campingområdet finns en bergknalle med en ca 10 m hög, brant bergslänt 

som vetter mot receptionen. Under bergslänten har byggnader uppförts. Se Foto 11 

i Bilaga 2. 
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Observationer 

Berggrunden är blockuppsprucken, huvudsakligen längs sprickgrupp 1 och 5, med 

sprickavstånd 0,6-2 m eller mer. Blocken bedöms ha bottenstöd och vara inspända. 

Bergslänten bedöms vara stabil. 

Åtgärder 

Inga stabilitetshöjande åtgärder bedöms vara nödvändiga i denna bergslänt. 

4.3 Bergslänt 3: vid badplatsen 

Campingområdet avslutas söderut av en bergsbrant ned mot Hålkedalskilen. Vid 

badplatsen är bergsbranten ca 20 m hög med en parkeringsyta nedanför. Till höger 

respektive vänster om parkeringsytan svänger bergsbranten bort och det växer träd 

under den. Se Foto 12-14 i Bilaga 2. 

Observationer 

Samma sprickmönster som uppmättes längs Uddevallavägen återfinns i denna 

bergslänt. Till höger om parkeringsytan är bergssidan relativt sprickfattig medan 

den till vänster är relativt sprickrik. Här finns även mindre vittrings- och lerzoner. 

Till vänster har flera block fallit ut och ligger bland träden i släntfot. Även på 

parkeringsytan ligger ett nyligen utfallet block. Högre upp i slänten kan enstaka 

eventuellt instabila block skönjas. Den branta terrängen omöjliggör handnära 

inspektion utan särskild utrustning såsom klättringsredskap eller skylift. 

Åtgärder 

• Dessa åtgärder avser arbeten som ej är kopplade till ett genomförande av aktuell 

detaljplan. 

• Vegetationsrensning av träd och sly som genom rotsprängning kan påverka 

blockstabiliteten negativt. Tidplan: inom 12 år. 

• Bergrensning och eventuellt bultning av instabila block ovanför parkeringsytan. 

Åtgärderna kan utföras till exempel av klätterpersonal eller medelst skylift. 

Tidplan: inom 12 år. 
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1 Inledning 

1.1 Områdesbeskrivning 
Strömstads camping är belägen vid södra infarten till Strömstad omedelbart 
söder om Uddevalla vägen. Större delen av campingområdet är beläget på en 
höjdsträckning i öst västlig riktning och består till största delen av berg i dagen 
med ett tunt lager vegetation och ett varierande bestånd av kortvuxen blandskog. 
Planområdets infart sker från  Uddevallavägen och är belägen på ca +9 m och 
det högsta bergspartiet inom den västra delen av höjdryggen är beläget på ca 
+40 m.  

 

Strömstads camping har funnits länge och på senare tid har campingområdet 
upprustats för att möta dagens behov av campinggäster där främst behovet av 
ställplatser för husbilar ökat väsentligt inom campingplatser med närhet till 
centralorter och omgivande attraktiva aktivitets och naturområden. Strömstads 
camping har byggts ut med varsam hand när nya naturmarksytor tagits i anspråk 
där vägar och gångstråk anlagts så att onödiga och större ingrepp i mark och 
berggrunden ej behövts göras.  

Området ansluts till kommunalt vatten och spillvattenavlopp i norr, längs 
Uddevallavägen (se ritning M02) 

 

 

 



Strömstads camping 
Dagvattenutredning 

3 
 

 

2              Befintliga förhållanden 

2.1           Avrinningsområden 

Planområdet och bergspartiet kan indelas i avrinningsområden där dels en 
vattendelare sträcker sig i öst västlig riktning där större delen av dagavrinningen 
avleds mot norr och Uddevallavägen samt en mindre yta avbördas söderut och 
ner mot Hålkedalsskilen. Ytterligare en vattendelare finns i nord sydlig riktning 
inom bergryggens västra del där största delen av dagvattenavrinningen avleds 
ner mot Uddevallavägen och därefter längs vägdiken mot öster. 
Avrinningsområden har redovisats på ritning M01 och visar vattendelare och en 
områdesindelning med riktning till resp. recipientområde.  

Dagvatten från område A avleds ner mot och längs vägdiken österut inom 
Uddevallavägen samt vidare mot den nyare cirkulationsplatsen i korsningen väg 
1030 och påfarten från E 6. Områdets storlek kan uppskattas till ca 6 ha. 

Dagvatten från område B avleds ner mot den västra delen av Uddevallavägen 
och industriområdet längs Nils Ljungqvists väg. Dagvatten letar sig ner i 
makadamfyllda diken och övergångar från sprängd till utfyllda ytor inom den östra 
delen av industriområdet innanför marinan. Områdets storlek uppgår till ca 1 ha. 

Dagvatten från område C avleds på en längre sträcka ner via bergstup och 
övriga naturmarken mot Hålkedalskilen. Det finns ej särskilt definierade 
rinningsvägar förutom vid bergstupens nedre del där dagvatten samlas för vidare 
transport mot havskilen i söder. Områdets storlek antas till ca 2,5 ha.    

Dagvatten från område D avleds dels via en våtmark söder om planområdet samt 
ett naturmarksområde väster där om och mynnar därefter mot industriytorna 
öster om Nils Ljungqvist väg och avleds lika dagvattenflöden från område B. 
Områdets storlek uppgår till ca 0,5 ha. 
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2.2           Markanvändning 

Nuvarande anläggningar in planområdet, Strömstads camping, består i huvudsak 
av små körvägar och gångstråk med slitlager av grus och asfalt. Som tidigare 
nämnts har den senare utbyggnaden och upprustningen av campingområdet 
skett med stor hänsyn till områdets naturvärden. 

 

Mycket av dagvattnet flödar över öppna rinningsvägar och samlas upp i 
lågpunkter för vidare transport ner mot Uddevalla vägen lika tidigare. Inom 
campingområdet finns fortfarande stora grusytor där dagvatten infiltrerar och 
magasineras innan utsläpp sker till omgivande diken och naturmarksytor. 

Fördelen med den befintliga dagvattenhanteringen är att kvarvarande dagvatten 
från campingområdet avleds på ett flertal platser mot diken och övriga 

Uddevalla vägen mot öster 
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naturmarken vilket innebär att någon större koncentration av flöden ej uppstår på 
enstaka platser.    

 

 

 

2.3           Dagvattenhantering 

Den befintliga dagvattenhanteringen består till större delen i det övre och högst 
belägna områdena av dagvatten i öppna rinningsvägar och att dagvattnet får 

Större grusytor och gräs på 
campingtomterna samt asfalterade ytor 
som väl ansluter berghällarna utan 
ingrepp 
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rinna ut längs ett flertal platser och via naturliga lågpunkter och längs vägkanter. 

 

Längre ner inom campingområdet ihopsamlas dagvattenflöden och släpps inom 
den övre delen av platån där dagvattnet sedan rinner ut över erosionsskyddade 
ytor ner mot Uddevallavägen på ett flertal platser. 

Dagvatten från övriga ytor flödar ut via utsprängda bergsidor inom vägområdet 
och naturliga lågpunkter i naturmarken.  
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Längs den västra vattendelaren inom Uddevallavägen flödar dagvattnet sedan 
ner i erossionssfyllda sidoområden och bergbanken inom den utfyllda delen av 
vägområdet. 

 

På samma sätt flödar dagvatten ner längs bergsidorna mot industriytan och Nils 
Ljungqvists väg och marinan. Parkeringsytan med grusslitlager närmast den 
utsprängda delen av området fungerar som en infiltrationsanläggning där 
dagvattnet till största delen dränerar ner genom grusmaterialet.  
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3      Föreslagen exploatering 

3.1              Tillkommande områden och anläggningar 
Strömstads camping har för avsikt att utöka campingområdet inom de högre 
delarna av området. Dels föreslås ett område i öster på toppen av bergpartiet och 
söder om nedanförliggande befintliga småstugor.  Den tilltänkta utbyggnaden 
kommer troligen att bestå av ytterligare ett antal naturanpassade småstugor där 
angöring kommer att utgöras av mindre körvägar och gångstråk. Området 
betecknas N1. Ytterligare ett område för nybyggnad av stugor och anläggning av 
campingtomter samt ev. en restaurangbyggnad föreslås inom den västra 
utlöparen. Området betecknas med N2. Området kan nås via en fortsättning av 
befintliga mindre vägar från öster till väster och vidare på skrå upp på de övre 
bergsytorna. På grundkartan redovisade nivåkurvor anger förhållandevis stora 
nivåskillnader inom de aktuella utbyggnadsområdena men via mindre passager 
mellan de högsta topparna och på skrå med tillräcklig längd på kör och gångytor 
erhålls lutningar med god standard.                                                                                                                     

 

 

Terrängen uppe på bergspartiet mot nordväst och inom det föreslagna 
utbyggnadsområdet N2.  

Sydvästra delen av Myrens industriområde i bakgrunden. 
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3.2              Föreslagen dagvattenhantering 
Befintliga dagvattenanläggningar med avrinning från och på öppna ytor 
ihopsamlade i lågpunkter med intagsbrunnar och dagvattenledningar med utlopp 
mot Uddevallavägen och kringliggande naturmarken ses som en fullt godtagbar 
lösning för avledande av dagvatten från området.  

Här föreslås att föreslagna utbyggnadsområden uppe på berget förses med 
liknande anläggningar där dagvatten från mindre ytor tas omhand i lågpunkter för 
att sedan avledas mot ett antal utloppsplatser kring bergssidan. Avrinning mot 
norr och befintliga campinganläggningen tas omhand via befintliga intagsbrunnar 
och dagvattenledningar och avleds lika tidigare.   

Det är viktigt att indela och fördela dagvattenflöden på så många olika 
utsläppsplatser som möjligt. Härigenom sker ej särskilt stora tillkommande 
volymer dagvatten till omgivande anläggningar eller naturmarken vilket med stor 
sannolikhet ej medför några olägenheter för mottagande recipientområden. 

Som framgår av ritning M01 är de föreslagna utbyggnadsområdena uppe på 
berget belägna så att samlingsledningar för dagvatten ej är hydrauliskt möjligt. 
Områdena lutar åt alla håll och riktningar vilket å andra sidan möjliggör utsläpp till 
ett flertal platser kring hela bergspartiet. Utsläppspunkterna förses med 
erosionsskydd i erforderlig omfattning och rörmynningarna skyddas för mekanisk 
åverkan. Dagvattenavrinningen kontrolleras nedströms och mot recipient där ev. 
uppkomna erosionsskador åtgärdas efter kontroll med berörda markägare. 

Att försöka skapa någon form av fördröjningsmagasin, hålrumsmagasin av 
sprängstensfyllning eller likn. är ej tekniskt  möjligt med hänsyn till topografin så 
som ovan beskrivits. Att anlägga ett magasin kräver stora ingrepp i berget på ett 
antal platser där mycket små tillkommande dagvattenflöden skall fördröjas.  
Nyttan med fördröjning och viss rening i dessa magasinsanläggningar i 
förhållande till mycket stora anläggningskostnader kan ej vara försvarbart. 

Fördröjning och rening sker i de mycket långa och öppna rinningsvägarna som 
avleder dagvattnet mot recipienterna. DSA anläggningar kan med fördel 
anläggas där så är möjligt längs väg och gångstråken. DSA, se ritning M01. 

Dagvatten från område A, ritn M01, avleds via dikesområden längs 
Uddevallavägen mot öster och övriga rinningsvägar inom allmänna vägarna som 
till slut mynnar inom det inre av Hålkedalskilen. 

Dagvatten från område B avleds dels mot Uddevallavägen och dels mot 
uppgrusade parkerings och industriytan öster om Nils Ljungqvists väg.  

Dagvatten från område C avleds via naturmarken söderut över bergstupen och 
ner mot bergfoten och därefter vidare via grundvattnet mot Hålkedalskilen. 

Dagvatten från område D avleds över naturmarken åt söder och vidare mot 
väster via en våtmark och därefter mot väster och Nils Ljunqvists väg. 
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 3.3              Recipientbeskrivning 
Som ovan beskrivits utgör Uddevallavägen och rinningsvägarna österut recipient 
för den största ytan inom campingområdet, ytan A. Dagvattenflödet avleds via 
vägdiken Uddevallavägen där viss volym inom dikessektionen är fylld med 
makadam som till viss del och vid de mindre regnen dränerar ner dagvatten till 
underliggande friktionsmaterial inom vägöverbyggnaden. Sträckan till 
Hålkedalskilen är något svårbestämd då det är svårt att avgöra platsen för något 
enskilt utlopp. Sträckan kan uppskattas till mer än 1 km.  

Recipient för område B är, efter dagvattentransport inom vägdiken samt grus och 
sprängstensfyllda ytor, havet inom vattenområdet kring marinan. Även här 
kommer dagvattenflödet att dränera ner till underliggande friktionsmaterial och 
sprängstensfyllnader inom industriytan öster om Nils Ljungqvists väg.  

Recipient för område C är bergsidan söderut och därefter mot Hålkedalskilen och 
havet.  

Recipient för område D är naturmarksytan i sydväst samt en mindre våtmark och 
därefter avleds dagvattnet åt väster och mot industriytan kring Nils Ljungqvist väg 
och transporteras lika dagvatten från område B till havet.  

Inom områden N1 och N2 föreslås en utbyggnad av campingområdet med 
småstugor, campingtomter och ställplatser samt ev. en restaurangbyggnad. 
Nuvarande bergytor med ringa växtlighet som till viss del omvandlas med 
tillblivelsen av mindre vägar och gångstråk samt takytor, tomter och 
parkeringsytor kommer ej nämnvärt att förändra nuvarande hydrauliska 
förhållanden för dagvattenavrinningen från berget. Berg i dagen kan i det 
närmaste jämföras med takytor och övriga hårdgjorda ytor och där 
avrinningshastigheten är ungefär den samma. Hydrauliskt kommer därför 
mottagande vattenområden, recipienter, inom ett 20 års regn ej att förändras eller 
på annat sätt uppvisa olägenheter orsakade av den föreslagna utbyggnaden 
uppe på berget. 
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4              Sammanfattning 
Som ovan beskrivits föreslås att den föreslagna utbyggnaden inom 
campingområdet förses med anläggningar för dagvatten där dagvattenflöden 
avleds bort från berget lika befintliga anordningar med utsläpp på så många 
platser som möjligt för att minimera större ansamlingar av dagvatten inom 
mottagande områden. Om vi anger havet som slutlig recipient har dagvatten från 
planområdet mycket långa rinntider med god avsättning genom diken och 
markområden med stora volymer friktionsmaterial. Det här är definitivt att jämföra 
med tidigare nämnda magasinsanläggningar vilka kräver stora ingrepp i 
naturmarken, berg i dagen, samt är mycket kostsamma och svåra att anlägga då 
anslutande nivåer varierar över hela berget. 

Där en insats för rening av PAH oljor föreslås är längs asfalterade vägar där 
däcksslitaget avsätts vilket kan med viss effekt kan reduceras via DSA 
anordningar längs dessa körytor. DSA anordningar är en sträng av makadam 
längs vägens lågpunkt innehållande en slitsad dagvattenledning samt en 
geotextil som separationsmembran. Härmed får dagvattnet dels en fördröjning 
samt en uppehållstid med avsättning av tungmetaller och suspenderad substans 
i friktionsmaterialet. Utsläpp kan sedan ske till naturmarken eller till befintliga 
dagvattenanläggningar inom området. 
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5             Beräkningar,   foton 
Den föreslagna totala utbyggnadsytan N1 och N2 utgör ca 2 ha upp på berget. 

Den bearbetade ytan för anläggningar och småstugor kan uppskattas till ca 75-
100 enheter. Härtill kommer ytor för sammanbindande vägar och gångstråk. 

Den bearbetade ytan inom N1 och N2 kan enligt ovan uppskattas till ca hälften 
av den föreslagna totala utbyggnadsytan, ca 1 ha.  

Vid en jämförande beräkning för avrinnande dagvatten dels från nuvarande 
naturmarken inom den föreslagna bearbetade ytan, ca 1 ha och dels från den 
föreslagna anläggningen, stugor, tomter och parkeringsytor och vägar kan 
följande redovisas: 

Avrinning inom ett 20 års regn från 1 ha inom nuvarande naturmarken uppgår till 
ca  90 l/s. (1 ha x 280 l/sxha x 0,35.*)   

Avrinning inom ett 20 års regn från 1 ha inom den utbyggda anläggningen uppgår 
till ca 200 l/s.( 1 ha x 280 l/sxha x 75.*) 

Utbyggnaden inom Strömstads camping genererar därmed en mervolym inom ett 
20 års regn om ca 110 l/s. Vid en uppskattning av utsläppsvolymer och 
mottagande recipient avleds ca 70 %, 75 l/s, mot och längs  Uddevalla vägen och 
de öppna rinningsvägarna mot öster. 

Resterande dagvattenvolymerna från utbyggnadsområdet, ca 35 l/s, avleds mot 
recipientområden B, C och D och kommer sannolikt ej att vara mätbara inom 
mottagande områden. 

Parametrar: 

280 l/sxha är regnintensiteten för ett 20 års regn inom vår del av regionen. 

*) är siffran för den sammanvägda avrinningskoeficienten.  

0,35 berg i dagen med varierande lutning och ringa växtlighet 

0,75 tak, asfalt och övriga hårdgjorda ytor. Sammanvägt. 

Rening genom dränering i friktionsmaterial uppgår till ca 50-70 % för tungmetaller 
och suspenderat substans. 

 Återkomsttiden för ett 20-årsregn i Sverige minskar under sommaren till 6-10 år 
och för vintern ända ner till 2-4 år.  

Då jämförs perioden 1961-1990 med 2071-2100.  

Källor 

SMHI.  
Svenskt Vatten P 90. 
VAV Forsk 
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Översikt entréområdet  

 

 

Högpunkten på Uddevalla vägen mot väster. Se vattendelare på ritning M01. 
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Friktionsytor längs Uddevallavägens sidoområden. 

 

 

Terränganpassade kommunikationsytor 
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Terränganpassade småstugor 

 

Mindre körytor och gångstråk naturanpassade. Berg i dagen eller belagda ytor 
med ungefär likvärdig avrinningskoeficient. 
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Dagvatten återbördas till omgivande naturmarken. 

 

Hantering av naturmarken inom campingområdet för att skapa trivsamma och 
intressanta miljöer för campingens gäster utan stora ingrepp i omgivande 
terrängen. Ett minimum med synbara sprängytor och där ordnade växt- och 
övriga grönytor anlagts med god anslutning till omgivande naturen.  
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STRÖMSTADS KOMMUN 
DETALJPLAN STRÖMSTAD CAMPING 
INOM DEL AV STRÖMSTAD 4:16 
 
 
PM angående kontroll av risk för blocknedfall och bergras och 
släntstabilitet samt grundförhållandena i stort.  
 
 
 
 
UPPDRAG 
 
På uppdrag av Strömstad Camping AB, Reimar Carlsson, har GeoConsult i Väst 
AB, Jan-Ove Gustafsson, bedömt riskerna för blocknedfall och bergras samt 
släntstabilitet och grundförhållanden i stort inom aktuellt område. 
 
 
 
 
BESIKTNING AV OMRÅDET 
 
Området besiktigades av undertecknad den 3 december 2015. 
 
 
 
 
BEDÖMNING AV BLOCKNEDFALL 
 
Inom områdets nordvästra och sydvästra delar finns mycket brant stående 
bergpartier, i bergslänterna mot väster finns lokalt större stenblock. Flera av 
dessa block bedöms på sikt kunna falla ned för den sluttande marken och mot 
det befintliga vägområdet i nordväst.  
 
Brant lutande berg med större sprickor och lösa stenblock förekommer rikligt 
inom de nordvästra och södra plangränsen.  
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
 
På grund av bergets kraftiga lutning, förekomst av rikligt med sprickor och 
block föreslås att de bergpartierna besiktigas av en bergteknisk erfaren person, 
geolog, som kan bedöma riskerna för blocknedfall. 
 
 
 
 
 
GRUNDFÖRHÅLLANDEN 
 
Inom den nuvarande campingplatsen och inom den föreslagna utökningen av 
detaljplanen 
utgörs de geotekniska förutsättningarna av genomgående fast lagrad 
friktionsjord, sand och grus,och berg i dagen. Förutsättningarna för 
grundläggning av mindre uthyrningsstugor och ställplatser för husbilar och 
husvagnar är mycket gynnsamma inom hela området. 
 
 
 
GeoConsult i Väst AB 
 
 
 
 
Jan-Ove Gustafsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeoConsult i Väst AB Nedergårdsvägen 15, 434 79 Vallda. Tel. 0300-10179, Fax 0300-10178 Mobil 070 377 66 27 
E-mail: janove@geoconsult.se Hemsida www.geoconsult.se Organisationsnummer 556741-8198 
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Uppdrag  

Naturcentrum AB har på uppdrag av Strömstad Camping genomfört en naturvärdesin-
ventering inom ett knappt 9 hektar stort område runt campingen. Inventeringen har 
utförts enligt svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014), detalje-
ringsnivå detalj med tilläggen naturvärdesklass 4, värdeelement samt fördjupad 
artinventering av sandödla och hasselsnok. Sandödle- och hasselsnoksinventeringen 
samt inventeringen av värdeelement kommer att genomföras i april-maj 2016. Dessa 
inventeringar kommer att presenteras i en uppdaterad version av denna rapport i maj 
2016.  

Inventeringsområde 

Inventeringsområdet, som framgår av karta 1, utgörs till största delen av öppna till halv-
öppna hällmarker. Eftersom det inte pågår någon hävd i området sker en långsam men 
kontinuerlig igenväxning av främst ljung, tall och björk i de öppna ytorna. De ytor som 
redan idag används som campingplatser utgörs av anlagda gräsmattor, grusplaner eller 
asfalterad mark. I princip hela området är starkt kuperat med flera branta stup och lody-
tor. Men i den västra delen av inventeringsområdet finns en hög hällmarksplatå där ter-
rängen är lite mindre dramatisk.  

 

 
Karta 1. Det nio hektar stora inventeringsområdet omfattar campingen och närliggande naturområden. 
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Genomgång av underlagsmaterial 

Tidigare inventeringar och kända naturvärden 

Inför fältbesöket, den 30:e november 2015, gjordes en genomgång av tidigare genom-
förda inventeringar i området för att se om det fanns några naturvärden registrerade 
sedan tidigare. Sökningar genomfördes i Naturvårdsverkets digitala kartverktyg Skyddad 
natur (www.skyddadnatur.se), i Länsstyrelsens digitaliserade inventeringar av lövskog, 
våtmarker, ängs- och betesmarker och skyddsvärda träd 
(http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/) samt Skogsstyrelsens digitala register över 
skogliga naturvärden Skogens Pärlor (http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor). 

I kartverktyget Skyddad natur framgår det att inventeringsområdet ligger inom riksin-
tressen för Friluftsliv (objekt 261 Norra Bohusläns kust), inom riksintresse för Rörligt 
friluftsliv (objekt 1 Norra Bohuslän) och inom riksintresset Obruten kust (objekt 3 
Kustområdet och skärgården i Bohuslän).  

Förutom de ovan nämnda riksintressena fanns det inga registrerade naturvärden inom 
inventeringsområdet, varken skogliga, kulturlandskapsmässiga eller vattenanknutna.  

ArtDatabanken 

Utdrag från ArtDatabankens observationsdatabas över rödlistade arter och sökning i 
fynddatabasen Artportalen.se har gjorts. Sökningen omfattade förutom hela invente-
ringsområdet även de intilliggande markerna och inkluderade åren 1950 till och med 
2015. Endast en registrering av en rödlistad art fanns med i dessa databaser. Fyndet gäl-
ler en observation av fjärilen större borstspinnare Setina irrorella, klassad som nära hotad 
(NT) i den senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015). Fyndet gjordes 1960 och fyndplat-
sen är endast angiven som ”Strömstad” med en positionsnoggrannhet på +/- 5000 me-
ter. Detta innebär att fyndet inte ens behöver ha gjorts inom inventeringsområdet.  
 



Inventering av naturvärden vid Strömstad Camping 
Underlag för utbyggnad    Naturcentrum AB 2016 

 6 

Naturvärdesinventering 

Metod och resultat 

Naturvärdesinventeringen genomfördes enligt svensk standard för naturvärdesinvente-
ring (SS 199000:2014). Detaljeringsnivån var detalj, vilket innebär att de minsta karte-
rade och naturvärdesbedömda ytorna uppgår till 10 kvadratmeter och minsta linjeobjekt 
har en längd av 10 meter och en bredd av 0,5 meter. Tillägget naturvärdesklass 4 till-
lämpades, vilket innebär att förutom de tre obligatoriska naturvärdesklasserna (högsta 
naturvärde, högt naturvärde och påtagligt naturvärde) avgränsades och beskrevs även 
objekt med vissa naturvärden – naturvärdesklass 4.  

Fältinventeringen gjordes av Petter Bohman under en dag den 30:e november 2015. 
Arbetet gick till så att inventeraren gick igenom hela inventeringsområdet och dess 
närmaste omgivningar. Ytor som hade naturvärden avgränsades (på flygfotokarta), foto-
graferades och beskrevs. Naturvårdsarter eftersöktes både i och utanför de avgränsade 
naturvärdesobjekten.  

Naturvärdesbedömningen av respektive naturvärdesobjekt baseras på både biotopvärde 
(det vill säga vilka kvaliteter, strukturer, ekologiska funktioner som förekommer eller om 
biotopen i sig är sällsynt) och artvärde (vilka och hur många naturvårdsarter som före-
kommer). Väderförhållandena var goda vid inventeringstillfället (barmark, uppehåll och 
endast svag vind) vilket gjorde att naturvärdesbedömningarna kunde genomföras på ett 
tillfredställande sätt. Det sena inventeringsdatumet medförde dock att vissa artgrupper 
(t.ex. insekter och kärlväxter) endast kunde undersökas översiktligt.  

Totalt avgränsades 7 objekt med naturvärden varav 4 hade visst naturvärde (naturvär-
desklass 4), 2 påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och 1 hade högt naturvärde (na-
turvärdesklass 2).  

Elva naturvårdsarter hittades vid inventeringen, se tabell 1. Med naturvårdsarter menas 
arter som är rödlistade (Artdatabanken 2015), signalarter enligt Skogsstyrelsen (Nitare 
2000), skyddade enligt artskyddsförordningen (fridlysta eller upptagna i EU:s art och 
habitat direktiv) eller regionalt naturvårdsintressanta. 

Tabell 1. Sammanställning av naturvårdsarter observerades i inventeringsområdet 
Art Kategori Kommentar 
ädelkronlav Gyalecta carneola VU, signalart Växter på en senvuxen ek i objekt 1. 
papillav Pycnothelia papillaria  övrig Spritt i hela objekt 5. 
klippfrullania Frullania tamarisci signalart På klippväggen i objekt 4. 
späd frullania Frullania fragilefolia övrig På flera senvuxna aspar i objekt 1 och på klipp-

väggen i objekt 4. 
vågig sidenmossa Plagiothecium undula-
tum 

signalart Växer på marken och på block i objekt 3. 

västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus  signalart Växer på marken och på block i objekt 3 och på 
klippväggen i objekt 4. 

stor revmossa Bazzania trilobata signalart Växer på marken och på block i objekt 3. 
fällmossa Antitrichia curtipendula signalart På enstaka senvuxna träd i objekt 1. 
lopplummer Huperzia selago fridlyst Plantor hittades på fyra platser i inventerings-

området och fyra platser strax utanför. 
blanksvart trämyra Lasius fuliginosus signalart Ett bo finns i naturvärdesobjekt 1 
huggorm Vipera berus fridlyst En övervintringsplats finns i naturvärdesobjekt 

1. Se även eget stycke i slutet av rapporten. 
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Karta 2. Inventeringsområdet (röd linje) vid Strömstads Camping. Färgade polygoner markerar de 
olika naturvärdesobjekten. Fyllda punkter markerar förekomster och observationer av de fridlysta   
arterna lopplummer och huggorm. Observera att kartan är vriden så att norr är åt vänster. 



Inventering av naturvärden vid Strömstad Camping 
Underlag för utbyggnad    Naturcentrum AB 2016 

 8 

Beskrivning av naturvärdesobjekt 

1. Sydvänd rasbrant/blockhav 

Naturvärdesklass: Högt naturvärde – naturvärdsklass 2. 

Dominerande naturtyp: Berg och sten 

Biotoper: Rasbrant/blockhav, asp- och hasselbestånd 

Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Objektet utgörs av ett blockhav i en sydvänd slutning. Blocken är upp till 50-
70 cm i diameter, med några enstaka större bumlingar. Några få och mycket sen-
vuxna aspar, tallar, hasslar, enar och någon enstaka ek växer här. Enstaka gamla och 
mycket solexponerade lågor (liggande döda träd) finns i objektet. Miljön är varm, so-
lig och mycket torr. Stenskravlet tillsammans med det gynnsamma mikroklimatet gör 
att objektet är mycket lämpligt för hasselsnok och andra kräldjur.  

Biotopkvalitéer: Senvuxna lövträd, varmt mikroklimat och stenskravel med många hålig-
heter.  

Naturvårdsarter: ädelkronlav Gyalecta carneola (VU), (S), fällmossa Antitrichia curtipendula (S), 
spädfrullania Frullania fragilefolia, huggorm Vipera berus (fridlyst) 5 individer, blanksvart 
trämyra Lasius fuliginosus (S), ett bo.  

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och högt artvärde. 

 
Objekt 1 domineras av ett kargt och solexponerat blockhav i en sydvänd slutning.  

 



Inventering av naturvärden vid Strömstad Camping 
Underlag för utbyggnad    Naturcentrum AB 2016 

 9 

2. Sydvänd rasbrant/blockhav 

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 

Dominerande naturtyp: Berg och sten. 

Biotoper: Rasbrant/blockhav med glest hasselbestånd 

Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Objekt 2 liknar i mångt och mycket objekt 1 men är mer skuggigt på grund 
av att omgivande träd är högre och står tätare. Skuggningen har medfört att sten-
blocken är bevuxna med mossor (t.ex. olika björn- ragg- och kvastmossor). Även 
träd- och buskskiktet i själva blockhavet är tätare än i objekt 1. Hassel och en är de 
dominerande arterna i buskskiktet. Skuggningen från omgivande träd gör att 
mikroklimatet är svalare, fuktigare och mindre solexponerat än i objekt 1. Detta med-
för i sin tur att objektet är något mindre lämpligt för kräldjur än objekt 1.  

Biotopkvalitéer: Senvuxna lövträd och stenskravel med många hålrum. 

Naturvårdsarter: - 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde och visst artvärde. 

 
Stenarna och blocken i objekt 2 är bevuxna med tjocka mossmattor till följd av den skugga som de 
omgivande träden ger.  
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3. Nordvänd brant med tallskog 

Naturvärdesklass: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. 

Dominerande naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Ungt tallbestånd i en bergsbrant 

Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Objektet utgörs av en nordvänd bergsbrant mellan campingen och Udde-
vallavägen. I branten växer ett ungt tallbestånd, de flesta träden är ca 50-60 år gamla. 
I objektet finns det gott om större och mindre lodytor och stenblock. Det fuktiga 
och nordvända läget har skapat en gynnsam miljö för en rad mossor.  

Biotopkvalitéer: Nordvända lodytor och block 

Naturvårdsarter: vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum (S), västlig hakmossa Rhytidiadel-
phus loreus (S), stor revmossa Bazzania trilobata (S) 

Utslagsgivande värdeaspekter: Obetydligt biotopvärde och visst artvärde. 

 
Tallskogen i objekt 3 är relativt ung och klen. Objektets naturvärde är knutet till de lodytor och stora 
stenblock som finns i branten.  
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4. Nordvänd klippvägg 

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 

Dominerande naturtyp: Berg och sten. 

Biotoper: Klippvägg 

Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Mitt i inventeringsområdet ligger detta långsmala objekt som utgörs av en 
hög klippvägg. Stupet är cirka 50 meter långt och ett 10-tal meter högt. Det nord-
vända läget och utsipprande vatten skapar ett skuggigt och fuktigt mikroklimat. Att 
inga träd står direkt intill klippväggen gör att den är ljus och exponerad. Dessa fak-
torer skapar tillsammans gynnsamma förhållanden för en lång rad krävande mossor 
och lavar.  

Biotopkvalitéer: Skuggiga och fuktiga lodytor. Sippervatten. 

Naturvårdsarter: klippfrullania Frullania tamarisci (S), späd frullania Frullania fragilefolia, väst-
lig hakmossa Rhytidiadelphus loreus (S). 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde och visst artvärde. 

 
Mitt i inventeringsområdet ligger denna cirka 50 meter långa klippvägg. Tack vare väggens nordvända 
läge, framsipprande vatten och öppenhet hyser den gynnsamma livsbetingelser för flera mossor och 
lavar.  
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5. Öppna hällmarker 

Naturvärdesklass: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. 

Dominerande naturtyp: Berg och sten. 

Biotoper: Hällmarker 

Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Detta objekt utgörs av den västra hällmarksplatån. Hällmarken är fortfarande 
relativt öppen och igenväxningen går sannolikt ganska långsamt. Längsmed sprickor 
och i svackor har meterhöga tallar, björkar, rönnar och enar brett ut sig. Ljungen är 
bitvis både tät och högvuxen. Fältskiktet domineras av lavar så som tuschlav, påskris-
lavar, renlavar och flera arter skorplavar.  

Biotopkvalitéer: Öppna hällmarker.  

Naturvårdsarter: lopplummer Huperzia selago (fridlyst) tre bestånd, papillav Pycnothelia papil-
laria, huggorm Vipera berus (fridlyst) 1 individ. 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde. 

 
Den västra av hällmarksplatåerna är störst. Här finns flera stora och öppna partier med nakna hällar. 
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Den fridlysta växten lopplummer Huperzia selago hittades spritt i objekt 5 och 7 (dock i den delen som ligger 
utanför inventeringsområdet) samt ett exemplar strax söder om objekt 6. Arten är relativt vanlig i Bohusläns 
hällmarker.  

6. Öppna hällmarker 

Naturvärdesklass: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. 

Dominerande naturtyp: Berg och sten. 

Biotoper: Hällmarker 

Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Objekt 6 är det minsta av de tre hällmarksobjekten i inventeringsområdet. 
Hällmarkerna är fortfarande relativt öppna och igenväxningen går sannolikt ganska 
långsamt. Längsmed sprickor och i svackor har meterhöga tallar, björkar, rönnar och 
enar brett ut sig. Ljungen är bitvis både tät och högvuxen. Fältskiktet domineras av 
lavar så som tuschlav, påskrislavar, renlavar och flera arter skorplavar. 

Biotopkvalitéer: Öppna hällmarker.  

Naturvårdsarter: papillav Pycnothelia papillaria 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde. 
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7. Öppna hällmarker 

Naturvärdesklass: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. 

Dominerande naturtyp: Berg och sten. 

Biotoper: Hällmarker 

Natura 2000-naturtyp:  

Beskrivning: Objekt 7 utgörs av den östra hällmarksplatån. Den är betydligt mindre och 
mer kuperad än den västra platån (objekt 5). Stora delar av hällmarkerna är fortfa-
rande relativt öppna och igenväxningen går sannolikt ganska långsamt. Längsmed 
sprickor och i svackor har meterhöga tallar, björkar, rönnar och enar brett ut sig. 
Ljungen är bitvis både tät och högvuxen. Fältskiktet domineras av lavar så som 
tuschlav, påskrislavar, renlavar och flera arter skorplavar. 

Biotopkvalitéer: Öppna hällmarker.  

Naturvårdsarter: papillav Pycnothelia papillaria, lopplummer Huperzia selago (fridlyst), kattfot 
Antennaria dioica. 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde. 

 
Den östra hällmarksplatån är mindre och mer kuperad än den västra biologiskt är de snarlika.  
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Värdeelement  

Inga värdeelement hittades utanför de avgränsade naturvärdesobjekten. I själva natur-
värdesobjekten beskrivs eventuella värmeelementen i styckena beskrivning och bio-
topkvalitetéer.  
 
 

Fördjupad artinventering av reptiler 
Metod 

Hela inventeringsområdet (karta 1) har inventerats med avseende på reptiler, främst 
hasselsnok och sandödla, under april och maj 2016. Inventeringen har omfattat fältbe-
sök under tre hela dagar sprida över våren (tabell 2).  

Tabell 2. Datum, tid och väder vid eftersök av reptiler. 
Datum Tid Väder 

2016-04-11 10:00 – 15:00 Klart, svag vind, +10 C 

2016-04-19 10:30 – 16:00 Klart, svag vind, +15 C 

2016-05-10 10:30 – 15:00 Klart, svag vind, +25 C 

 

 

En av de två huggormshonorna som hittades i naturvärdesobjekt 1. Observera den grumliga ögonfärgen, den är 
ett tydligt tecken på att ormen snart ska ömsa skinn.  
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Vid de två första fältbesöken fokuserades sökandet på platser som bedömdes som lämp-
liga övervintringslokaler av reptiler. Eftersök gjordes både i själva inventeringsområdet 
och i direkt anslutande marker. I inventeringsområdet var det framför allt naturvärdes-
objekt 1 och 2 som motsvarade kraven på lämpliga övervintringsplatser. Båda dessa 
platser utgörs av sydvända och solexponerade branter med stenig mark. I maj genom-
söktes hela inventeringsområdet mycket noggrant för att upptäcka reptiler som lämnat 
övervintringsplatserna och sökt sig ut till lämpligare jaktmarker.  

Datum och tidpunkt för fältbesöken valdes utifrån väder för att optimera chanserna att 
hitta reptiler. Dessa växelvarma djur behöver ha varma eller soliga dagar för att vara 
aktiva och därmed lättare att hitta. 

 

Resultat 

Totalt gjordes 9 observationer av sammanlagt 6 olika huggormsindivider, 2 vuxna honor 
och 4 vuxna hannar. Samtliga fynd gjordes i eller i direkt anslutning till den steniga, syd-
vända branten i naturvärdesobjekt 1 (se karta 1). De 6 huggormarna var de enda reptiler 
som observerades under inventeringen. Inga hasselsnokar eller sandödlor hittades, var-
ken i inventeringsområdet eller i dess direkta närhet.  

Huggormsfynden under fältbesöken fördelade sig enligt följande:  

• 11/4 – 2 vuxna honor och 3 vuxna hannar, alla i den steniga branten i naturvär-
desobjekt 1. 

• 19/4 – 2 vuxna honor (samma som observerades 11/4) och en vuxen hanne (en 
av hannarna som observerades 11/4), alla i den steniga branten naturvärdesob-
jekt 1. 

• 10/5 – 1 vuxen hanne (som inte observerats tidigare) som födosökte strax nord-
väst om naturvärdesobjekt 1.  

Diskussion 

Inventeringsresultaten ger en mycket god bild av vilka reptiler som förekommer i områ-
det vid Strömstad Camping och var och hur de nyttjar området. 

De fem huggormar som observerades den 11/4 hade alla nyligen vaknat ur vinterdvalan 
och låg och solade sig. Den första tiden efter att ormar vaknat ur dvalan håller de sig 
oftast på eller helt nära sin övervintringsplats. Fynden visar därför att den steniga bergs-
branten i naturvärdesobjekt 1 är en övervintringsplats för huggorm. Eftersom 6 olika 
individer sågs under inventeringen kan man anta att antalet övervintrande huggormar 
här bör ligga runt 10 stycken.  

Ofta övervintrar flera ormarter tillsammans, men i denna studie hittades varken has-
selsnok eller vanlig snok vilket tyder på att denna övervintringsplats bara används av 
huggorm.  

Vid majbesöket observerades inga ormar på själva övervintringslokalen men en gammal 
hane en liten bit därifrån. Det visar att ormarna då lämnat övervintringsplatsen och sökt 
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sig ut i omgivande marker för att jaga. Några dagar före fältbesöket den 10/5 observe-
rades två huggormar av campingens gäster på två olika platser mer centralt i camping-
området. Även dessa fynd visar att djuren lämnat övervintringsplatsen och begett sig ut i 
landskapet. Det är sannolikt att dessa ormar kommit från övervintringsplatsen i natur-
värdesobjekt 1. De kan naturligtvis också röra sig ormar från en okänd övervintrings-
plats någonstans utanför inventeringsområdet.  

Hela campingområdet är en möjlig födosöksmiljö för huggorm och till viss del även för 
hasselsnok. Men eftersom inga fynd av hasselsnok gjordes under inventeringen får man 
anta att hasselsnoken endast tillfälligt, om ens någonsin, besöker inventeringsområdet. 
Hasselsnok och andra ormar kan röra sig över flera kvadratkilometer stora områden 
sommartid och kan därför tillfälligt dyka upp lite varstans, antingen när de jagar eller när 
de förflyttar sig mellan olika jaktmarker.  

Inom inventeringsområdet finns inga platser som är lämpliga för sandödla. Arten påträf-
fas oftast i sandiga, solbelysta slänter och sluttningar. Den typen av habitat saknas inom 
inventeringsområdet. Därför bedömer jag att arten inte finns inom campingområdet 
eller dess närmaste omgivningar. Någon kilometer från campingen förekommer dock 
rika förekomster av sandödla. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

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

KS/2018-0262 

KS § 54 Strömstad 4:16 (Strömstad Camping) – 
Upplåtelse av anläggningsarrende för 
camping 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till nytt anläggningsarrende för campingen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad Camping AB har sedan 1994 arrenderat ett markområde på fastigheten 
Strömstad 4:16 för att där bedriva camping.  

Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att möjliggöra en utökning av 
framförallt stugverksamheten då detta är en campingform där efterfrågan ökar. I 
detaljplaneförslaget som nu ligger för antagande möjliggörs en ökning av 
campingenheter (uppställningsplatser och stugor) med nästan 100% samt för att 
bygga en restaurang/konferensanläggning.  

Denna ökning i både möjlig omfattning och areal efter att detaljplanen antagits 
föranleder ett behov av att nytt anläggningsarrendeavtal upprättas mellan 
parterna för att skapa möjlighet för arrendatorn att kunna genomföra 
detaljplanen. 

Kommunstyrelsen fattade år 2018-05-30, §76, ett beslut om att erbjuda 
Strömstad Camping AB ett nytt anläggningsarrendeavtal. Därefter har det 
parallellt med detaljplaneprocessen pågått förhandlingar rörande utformning av 
ett nytt anläggningsarrendeavtal.  

Tekniska förvaltningen har inhämtat värdering av arrendeavgiften. Värderingen 
avser en fullt utbyggd camping i enlighet med detaljplaneförslaget samt en 
arrendetid på 15 år respektive 20 år. Värderad arrendeavgift med arrendetid på 
15 år är 616 000 kr/år och med en arrendetid på 20 år 770 000 kr/år. Då 
arrendatorn, efter värdering av arrendeavgiften gjorts, yrkat på en arrendetid på 
25 år har parterna kommit överens om att 924 000 kr/år är skälig arrendeavgift 
för en fullt utbyggd camping när arrendetiden är 25 år. Det är i enlighet med 
värderingen en proportionerlig ökning av arrendeavgiften kontra arrendetiden 15 
år, 20 år och 25 år. Då campingen inte är utbyggd till mer än ca 50% idag sett till 
vad detaljplaneförslaget kommer medge, är parterna också överens om att det är 
skäligt att under en period succesivt trappa upp arrendeavgiften. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade år 2021-03-17, § 46, ett inriktningsbeslut 
rörande att arrendeavgiften ska trappas upp under de 10 första åren.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt anläggningsarrendeavtal 
som arrendatorn undertecknat. 

Ärende

6



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-06  
   

 
   

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-11.  
Förslag till nytt anläggningsarrendeavtal undertecknat av Strömstad Camping AB 
den 4 mars 2022. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-30 § 78 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till nytt anläggningsarrende för campingen. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-30  
   

 
   

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

 KS/2018-0262 

KSau § 78 Strömstad 4:16 (Strömstad Camping) – 
Upplåtelse av anläggningsarrende för 
camping 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till nytt anläggningsarrende för campingen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad Camping AB har sedan 1994 arrenderat ett markområde på fastigheten 
Strömstad 4:16 för att där bedriva camping.  

Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att möjliggöra en utökning av 
framförallt stugverksamheten då detta är en campingform där efterfrågan ökar. I 
detaljplaneförslaget som nu ligger för antagande möjliggörs en ökning av 
campingenheter (uppställningsplatser och stugor) med nästan 100% samt för att 
bygga en restaurang/konferensanläggning.  

Denna ökning i både möjlig omfattning och areal efter att detaljplanen antagits 
föranleder ett behov av att nytt anläggningsarrendeavtal upprättas mellan 
parterna för att skapa möjlighet för arrendatorn att kunna genomföra 
detaljplanen. 

Kommunstyrelsen fattade år 2018-05-30, §76, ett beslut om att erbjuda 
Strömstad Camping AB ett nytt anläggningsarrendeavtal. Därefter har det 
parallellt med detaljplaneprocessen pågått förhandlingar rörande utformning av 
ett nytt anläggningsarrendeavtal.  

Tekniska förvaltningen har inhämtat värdering av arrendeavgiften. Värderingen 
avser en fullt utbyggd camping i enlighet med detaljplaneförslaget samt en 
arrendetid på 15 år respektive 20 år. Värderad arrendeavgift med arrendetid på 
15 år är 616 000 kr/år och med en arrendetid på 20 år 770 000 kr/år. Då 
arrendatorn, efter värdering av arrendeavgiften gjorts, yrkat på en arrendetid på 
25 år har parterna kommit överens om att 924 000 kr/år är skälig arrendeavgift 
för en fullt utbyggd camping när arrendetiden är 25 år. Det är i enlighet med 
värderingen en proportionerlig ökning av arrendeavgiften kontra arrendetiden 15 
år, 20 år och 25 år. Då campingen inte är utbyggd till mer än ca 50% idag sett till 
vad detaljplaneförslaget kommer medge, är parterna också överens om att det är 
skäligt att under en period succesivt trappa upp arrendeavgiften. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade år 2021-03-17, § 46, ett inriktningsbeslut 
rörande att arrendeavgiften ska trappas upp under de 10 första åren.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt anläggningsarrendeavtal 
som arrendatorn undertecknat. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-30  
   

 
   

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-11.  
Förslag till nytt anläggningsarrendeavtal undertecknat av Strömstad Camping AB 
den 4 mars 2022. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till nytt anläggningsarrende för campingen. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Tekniska förvaltningen 2022-03-11 Ärende: KS/2018-0262 
Mark- och exploateringsavdelningen   

 Mattias Sahlberg, 0526-196 39   

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Postängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Strömstad 4:16 (Strömstad Camping) – Upplåtelse av 
anläggningsarrende för camping 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

Att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bifogat förslag till nytt 
anläggningsarrende för camping. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad Camping AB har sedan 1994 arrenderat ett markområde på fastigheten 
Strömstad 4:16 för att där bedriva camping.  

Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att möjliggöra en utökning av 
framförallt stugverksamheten då detta är en campingform där efterfrågan ökar. I 
detaljplaneförslaget som nu ligger för antagande möjliggörs en ökning av 
campingenheter (uppställningsplatser och stugor) med nästan 100% samt för att 
bygga en restaurang/konferensanläggning.  

Denna ökning i både möjlig omfattning och areal efter att detaljplanen antagits 
föranleder ett behov av att nytt anläggningsarrendeavtal upprättas mellan 
parterna för att skapa möjlighet för arrendatorn att kunna genomföra 
detaljplanen. 

Kommunstyrelsen fattade år 2018-05-30, §76, ett beslut om att erbjuda 
Strömstad Camping AB ett nytt anläggningsarrendeavtal. Därefter har det 
parallellt med detaljplaneprocessen pågått förhandlingar rörande utformning av 
ett nytt anläggningsarrendeavtal.  

Tekniska förvaltningen har inhämtat värdering av arrendeavgiften. Värderingen 
avser en fullt utbyggd camping i enlighet med detaljplaneförslaget samt en 
arrendetid på 15 år respektive 20 år. Värderad arrendeavgift med arrendetid på 
15 år är 616 000 kr/år och med en arrendetid på 20 år 770 000 kr/år. Då 
arrendatorn, efter värdering av arrendeavgiften gjorts, yrkat på en arrendetid på 
25 år har parterna kommit överens om att 924 000 kr/år är skälig arrendeavgift 
för en fullt utbyggd camping när arrendetiden är 25 år. Det är i enlighet med 
värderingen en proportionerlig ökning av arrendeavgiften kontra arrendetiden 15 
år, 20 år och 25 år. Då campingen inte är utbyggd till mer än ca 50% idag sett till 
vad detaljplaneförslaget kommer medge, är parterna också överens om att det är 
skäligt att under en period succesivt trappa upp arrendeavgiften. 
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 2022-03-11 Ärende: KS/2018-0262 
   

 

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade år 2021-03-17, § 46, ett inriktningsbeslut 
rörande att arrendeavgiften ska trappas upp under de 10 första åren.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt anläggningsarrendeavtal 
som arrendatorn undertecknat vilket biläggs denna tjänsteskrivelse.  

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), folkhälsoperspektiv, miljöperspektiv 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv. 

Ekonomiskt perspektiv 
Vid tecknande av nytt föreslaget anläggningsarrende erhåller kommunen en 
arrendeavgift om: 

462 000 kr för det första arrendeåret 
516 000 kr för det andra arrendeåret 
567 000 kr för det tredje arrendeåret 
618 000 kr för det fjärde arrendeåret 
669 000 kr för det femte arrendeåret 
720 000 kr för det sjätte arrendeåret 
771 000 kr för det sjunde arrendeåret 
822 000 kr för det åttonde arrendeåret 
873 000 kr för det nionde arrendeåret 
924 000 kr för det tionde arrendeåret 

Avgiften föreslås från och med andra arrendeåret justeras enligt KPI.  

Juridiskt perspektiv 
Förslaget är i enlighet med gällande rätt.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-11.  
Förslag till nytt anläggningsarrendeavtal undertecknat av Strömstad Camping AB 
den 4 mars 2022. 
  

Mattias Sahlberg 
Mark- och exploateringsingenjör 
0526-196 39 
mattias.sahlberg@stromstad.se 

Roland Kindslätt 
Förvaltningschef tekniska 
0526-191 70 
roland.kindslatt@stromstad.se 
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 2022-03-11 Ärende: KS/2018-0262 
   

 

   

Beslutet skickas till 
Akten 





















PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

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

KS/2022-0206 

KS § 62 Revidering lönepolicy 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta reviderad lönepolicy. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om att anta Strömstads kommuns lönepolicy. 
Lönepolicyn är en del av kommunens personalpolitiska styrdokument och har till 
syfte att stimulera till att stimulera kommunens anställda att nå uppsatta mål och 
utveckla verksamheten. Lönepolicyn innehåller dels gemensamma 
utgångspunkter för lönesättning, lönekriterier samt ansvarsfördelningen inom 
organisationen vid lönesättning. 

Förvaltningen har under 2021 arbetat fram ett arbetsgivarvarumärke med ett 
antal begrepp som ska känneteckna kommunen som arbetsgivare. Ett av 
kriterierna är värdskap som även hakar i kommunens platsvarumärke. Värdskap är 
ett begrepp som förvaltningen önskar arbeta in som förhållningssätt både internt i 
förhållande till kollegor men framförallt i förhållningssättet till dom vi är till för i 
våra verksamheter.  

Förslaget till revidering innebär att byta ut lönekriteriet medarbetarskap och 
ersätta det med lönekriteriet värdskap. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad personalpolicy  
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 av HR-chefen 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-03-23 § 4 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad lönepolicy. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Ärende
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens personalutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-23  
   

 
   

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

 KS/2022-0206 

KSpu § 4 Revidering lönepolicy 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad lönepolicy. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om att anta Strömstads kommuns lönepolicy. 
Lönepolicyn är en del av kommunens personalpolitiska styrdokument och har till 
syfte att stimulera till att stimulera kommunens anställda att nå uppsatta mål och 
utveckla verksamheten. Lönepolicyn innehåller dels gemensamma 
utgångspunkter för lönesättning, lönekriterier samt ansvarsfördelningen inom 
organisationen vid lönesättning. 

Förvaltningen har under 2021 arbetat fram ett arbetsgivarvarumärke med ett 
antal begrepp som ska känneteckna kommunen som arbetsgivare. Ett av 
kriterierna är värdskap som även hakar i kommunens platsvarumärke. Värdskap är 
ett begrepp som förvaltningen önskar arbeta in som förhållningssätt både internt i 
förhållande till kollegor men framförallt i förhållningssättet till dom vi är till för i 
våra verksamheter.  

Förslaget till revidering innebär att byta ut lönekriteriet medarbetarskap och 
ersätta det med lönekriteriet värdskap. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad personalpolicy  
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 av HR-chefen 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad lönepolicy. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2022-03-16 Ärende: KS/2022-0206 
KS - Personal- och löneavdelning   

    

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

 Kommunstyrelsen 

Revidering lönepolicy 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad lönepolicy. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om att anta Strömstads kommuns lönepolicy. 
Lönepolicyn är en del av kommunens personalpolitiska styrdokument och har till 
syfte att stimulera till att stimulera kommunens anställda att nå uppsatta mål och 
utveckla verksamheten. Lönepolicyn innehåller dels gemensamma 
utgångspunkter för lönesättning, lönekriterier samt ansvarsfördelningen inom 
organisationen vid lönesättning. 

Förvaltningen har under 2021 arbetat fram ett arbetsgivarvarumärke med ett 
antal begrepp som ska känneteckna kommunen som arbetsgivare. Ett av 
kriterierna är värdskap som även hakar i kommunens platsvarumärke. Värdskap är 
ett begrepp som förvaltningen önskar arbeta in som förhållningssätt både internt i 
förhållande till kollegor men framförallt i förhållningssättet till dom vi är till för i 
våra verksamheter.  

Förslaget till revidering innebär att byta ut lönekriteriet medarbetarskap och 
ersätta det med lönekriteriet värdskap.  

 

 

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

 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad personalpolicy  
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 2022-03-16 Ärende: KS/2022-0206 
   

 

   

  

Karin Mellberg Jansson 
HR chef 
0526-194 82 
karin.mellbergjansson@stromstad.se 

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0526-190 55 
mats.brocker@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
HR chef  
Webansvarig 



  
 

 
Strömstads kommuns 
 

 
Lönepolicy  

 
förslag uppdatering 2021 

 
 
 
 

 
Dokumenttyp Policy 
Beslutande organ Fullmäktige 
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen 

HR-avdelningen 
Antagen 2021-xx-xx  
Ansvar HR chef            
  

 
  

Dnr  KS/2016-0447



 
Lönepolicy Strömstads kommun 
Lönepolicyn är en del av kommunens personalpolicy och är ett styrinstrument för att nå 
uppsatta mål och utveckla verksamheten. Lönepolicyn ska stimulera till goda 
arbetsprestationer och fokusera på uppnådda resultat genom att belöna måluppfyllelse och 
arbetsinsatser som förbättrar verksamhet och service till fördel för både kommunens 
invånare och medarbetare. 

 

Individuell och differentierad lön 

 Lönesättningen ska grundas på systematiska bedömningar av arbetsuppgifternas 
svårighetsgrad och kompetenskrav (arbetsvärdering) samt medarbetarens 
arbetsresultat och bidrag till verksamhetsförbättringar. 

 Kommunen ska upprätthålla en lönespridning som stimulerar utveckling. 
Medarbetare påverkar sin löneutveckling genom att utvecklas i arbetet och genom 
att förbättra sina arbetsresultat. 

 Ett tydligt samband mellan löneutveckling och utveckling av arbetsuppgifter och 
arbetsprestationer ska finnas.  

 Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att målen för verksamheten uppnås. 
Lönesättningen ska stimulera till engagemang och utveckling i arbetet och därigenom 
till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. 

 Vi eftersträvar en kultur där det är naturligt att belöna goda arbetsprestationer. 

 

Utgångspunkter 

• Samma principer för lönesättning ska gälla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion 
eller annan trosuppfattning. 

• Lönesättningen ska uppfattas som relevant i förhållande till arbetsuppgifter och 
arbetsprestationer samt marknadens inverkan på löneläget. 

• Lön används inte som ett konkurrensmedel inom kommunen. 

• Konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor ska bidra till att kommunen på kort och 
lång sikt kan rekrytera och behålla personal. 

 

Förutsättningar 

Lönesättning enligt kommunens lönepolicy ställer krav på ledarskap som 

 tydliggör vad som är en bra arbetsprestation  
 sätter mål för medarbetarna  
 följer upp arbetsresultatet i relation till mål och lönekriterier  
 ger återkoppling på resultatet 

 



Arbetsvärdering, medarbetarsamtal och lönesamtal är förutsättningar för chefens 
uppgift att diskutera och tydliggöra sambandet mellan arbetsuppgifter, uppnådda 
arbetsresultat och löneutveckling. 

Kommunens lönekriterier 

Kompetens Resultat Medarbetarskap Värdskap 

Utveckling Ansvar Samarbete 

 

Arbetsvärdering 

En systematisk metod att jämföra olika arbeten genom att värdera de krav 
arbetsuppgifterna ställer på den anställde.  

Medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtal är ett ömsesidigt verktyg där chef och medarbetare regelbundet 
diskuterar och formulerar mål samt följer upp arbetsresultaten. Utvecklingssamtalet ökar 
arbetsgivarens förutsättningar att utveckla verksamheten och på bästa sätt ta tillvara 
medarbetarens kompetens på både kort och lång sikt. Regelbundna medarbetarsamtal är en 
förutsättning för bra lönesamtal. 

Lönesamtal 

Lönesamtal ingår i löneöversynen och är ett planerat samtal där chefen har en dialog med 
medarbetaren om uppnådda mål, lönekriterier, resultat och koppling till lön. Lönesamtalet 
är inget förhandlingstillfälle. 

Lönesättande samtal 

Vid det lönesättande samtalet lämnar chefen besked om och motiverar den lön som 
fastställts i förhandlingen med den fackliga organisationen.  

Ansvarsfördelning 

Lönesättande chef ansvar för: 

 att lönepolicyn är väl kommunicerad och förankrad hos medarbetarna 
 att lönesättning sker i enlighet med lönepolicyn, löneavtalen, riktlinjer inför 

löneöversyn samt inom ramen för kommunens lönestruktur 
 att förankra löneförslag med närmast högre chef (”mormorsprincipen”) 
 att inte använda lön som ett konkurrensmedel inom kommunen 
 att medarbetarsamtal genomförs regelbundet, dock minst en gång per år. 

Förvaltningschef ansvarar för: 

 att löneöversynen genomförs utifrån löneavtalens intentioner och inom ramen för 
löneökningsutrymmet som fastställs av kommunledningen 

 att ytterst samordna och följa upp lönesättningen inom ansvarsområdet 
 att i dialog med HR chefen verka för att lönebildningen tryggar personalförsörjningen 

HR chefen ansvarar för: 

 att utarbeta strategi för förhandlingarna samt samordna och följa upp lönesättningen 
inom kommunen 



 att träffa kollektivavtal för Strömstads kommun i samband med löneöversynen 
 att initiera insatser som utvecklar lönesättningen och löneöversynsarbetet 

  



Bilaga 1 Lönekriterier 

 

Kompetens 
Mycket god 
Utnyttjar hela sin samlade kompetens och är skicklig på att välja metod och arbetsform utifrån 
uppdragets karaktär. Anpassar sin kompetensutveckling efter verksamhetens mål. Väver samman den 
egna utvecklingen med verksamhetens. Söker, använder och sprider ny kunskap medvetet för att nå 
resultat i verksamheten. 
 
God 
Har den kompetens som krävs och använder den i sitt sammanhang. Förstår sin egen roll och sitt 
uppdrag i verksamheten. Ser koppling mellan den egna rollen och andras roll. Tar initiativ till 
kompetensutveckling för sig själv med utgångspunkt i verksamhetens behov. Utnyttjar sina starka 
sidor och utvecklar sina svaga. Använder och förmedlar sin kompetens. Söker, tar till sig och sorterar 
information. 
 
Behöver utvecklas 
Arbetar ensidigt, slentrianmässigt och osjälvständigt. Saknar rollförståelse. 
Visar litet intresse för att lära nytt. Delar sällan med sig av sina kunskaper. Söker inte och tar inte till 
sig information. 
 

Resultat 
Mycket god 
Arbetar medvetet, metodiskt och kontinuerligt, själv och tillsammans med andra, för att öka 
måluppfyllelsen i verksamheten. Utgår från arbetsplatsens totala resurser och kompetenser vid 
omprioriteringar för verksamhetens bästa. Får andra att ta ansvar för sin och den gemensamma 
prioriteringen. 
 
God 
Är väl förtrogen med aktuella mål och relaterar dessa till det egna arbetet. Bidrar till att lokala mål 
formuleras och uppnås. Är lyhörd för och genomför förändringar som krävs för att nå målen. 
Prioriterar och sätter gränser för sitt eget arbete, på kort och lång sikt utifrån mål och givna resurser. 
Är delaktig i arbetsplatsens prioriteringar. 
 
Behöver utvecklas 
Har svagt intresse för verksamhetens mål. Har svårt att anpassa sig till nya förutsättningar. 
Har svårt att prioritera och begränsa. Styrs ofta av tillfälligheter. Är omedveten om hur arbetsplatsens 
gemensamma resurser används och hur arbetsuppgifter prioriteras. 
 

Värdskap 
Mycket god 
Arbetar effektivt, inspirerande och hållbart med ett förhållningssätt för att säkerställa ett 
professionellt och mänskligt bemötande mot kunder och mellan kollegor. Får människor att känna sig 
välkomna. Har ett öppet och inkluderande bemötande och ser dem vi möter som våra gäster, oavsett 
om de är kunder, klienter, vårdtagare, elever eller kollegor.  



 
God 
Har ett gott förhållningssätt för att säkerställa ett professionellt och mänskligt bemötande mot 
kunder och kollegor. Får oftast människor att känna sig välkomna. Har oftast ett öppet och 
inkluderande bemötande och ser oftast dem vi möter som våra gäster oavsett om de är kunder, 
klienter, vårdtagare, elever eller kollegor.  
 
Behöver utvecklas 
Brister regelbundet i sitt bemötande och sitt värdskap i förhållande till dem vi möter och/eller 
kollegor. Styrs ofta av tillfälligheter och har svårt att behålla ett professionellt förhållningssätt vid 
pressade situationer. Är omedveten om sin inverkan på att få omgivningen att känna sig välkommen 
och inkluderad.  

 

Utveckling 
Mycket god 
Initierar och driver förändrings- och utvecklingsarbete. Analyserar behov av och tar aktiv del av 
forskning och omvärld. Ser långsiktiga och övergripande lösningar. Vågar testa även okonventionella 
lösningar. Motiverar, entusiasmerar och får andra med sig. Sprider sina och arbetsplatsens idéer och 
resultat. 
 
God 
Är aktiv och tar initiativ i arbete med att utveckla verksamheten. Analyserar och drar slutsatser av 
arbetsmetoder och resultat. Bidrar konstruktivt med synpunkter och idéer i olika forum. Har 
kunskaper om och intresse för hur omvärlden påverkar verksamheten och relaterar det till sitt eget 
arbete.  
 
 
Behöver utvecklas 
Är omedveten om verksamhetens behov av utveckling. Ser arbetet isolerat i förhållande till 
omvärlden. Tar sällan initiativ. Väntar på andras lösningar. Ser oftast hinder. 
 

Ansvar 
Mycket god 
Är handlingskraftig och vågar ta även svåra beslut. Är bollplank och bistår medarbetare och ledning i 
beslut och dess genomförande. Har mod och påtalar generella brister i bemötande på arbetsplatsen. 
Vågar driva kontroversiella frågor och kommer med förslag till konstruktiva lösningar. 
 
God 
Tar de beslut som yrkesrollen kräver i enlighet med överenskomna verksamhetsmål och fattade 
beslut. Tar sitt ansvar i verksamheten. Bemöter alla på ett korrekt sätt, respekterar likheter och 
olikheter. Är ärlig och pålitlig. Vågar ta upp kontroversiella frågor. 
 
Behöver utvecklas 
Är inte medveten om konsekvenserna av sitt arbete. Brister i förhållningssättet och har låg förmåga 
att se behov av och att vidta åtgärder. 
 



Samarbete 
Mycket god 
Skapar och utvecklar ett effektivt samarbete. Ser och bekräftar andras förmågor. Har ett positivt 
förhållningssätt och får andra att känna sig respekterade och betydelsefulla. Förstärker och lyfter 
fram positiva attityder. Får andra att reflektera över och ta ansvar för sitt och det gemensamma 
arbetsklimatet. 
 
God 
Tar initiativ och kommer med idéer och förslag som bidrar till att skapa effektiva samarbetsformer. 
Tar tillvara hela gruppens kompetens. Har en positiv attityd. Uppfattas som en god medarbetare. Är 
lyhörd för andras åsikter och vågar stå för sina egna. Kan skilja på sak och person. 
 
Behöver utvecklas 
Arbetar snävt inom sitt eget område. Lägger ofta över ansvar på andra. Skapar och/eller förstärker 
negativa attityder.  
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad 

KS/2021-0432 

KF § Revisionsrapport 2021 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera revisionsrapport avseende granskning av bokslut för 
räkenskapsår 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstads Kommun 
granskat årsredovisningen för 2021. Uppdraget utgör en obligatorisk del av den 
årliga granskningen. 

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt 
lag och god redovisningssed samt om resultaten är förenliga med fullmäktiges mål 
för god ekonomisk hushållning. 

Deras sammanfattande bedömning är: 

 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande regelverk, i allt
väsentligt.

 Inga väsentliga avvikelser från god redovisningssed föreligger vad gäller
årsredovisningens bild av verksamhetens ekonomiska resultat,
budgetutfall, finansiering och ekonomiska ställning

 Att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

 Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv.

 Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv.

I årsredovisningen redovisas ett resultat på 80,1 mnkr och ett eget kapital om 
788,8 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 93 mnkr och 
941,1 mnkr. 
Årets resultat, 80,1 mkr är 65,1 mkr högre än budget, 27,4 mkr högre än 
föregående år och innebär att kommunen efterlever balanskravet.

Ärende
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstads Kommun granskat 

årsredovisningen för 2021. Uppdraget utgör en obligatorisk del av den årliga granskningen. 

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag och god 

redovisningssed samt om resultaten är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning.  

Rapporten har lästs av personalen på ekonomienheten.  

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 

den 11 mars 2022.  

  

Vår sammanfattande bedömning är: 

 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande regelverk, i allt väsentligt. 

 Inga väsentliga avvikelser från god redovisningssed föreligger vad gäller 
årsredovisningens bild av verksamhetens ekonomiska resultat, budgetutfall, 
finansiering och ekonomiska ställning 

 Att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

 Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i ett finansiellt perspektiv. 

 Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i ett verksamhetsperspektiv. 

I årsredovisningen redovisas ett resultat på 80,1 mnkr och ett eget kapital om 788,8 mnkr 

för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 93 mnkr och 941,1 mnkr. 

Årets resultat, 80,1 mkr är 65,1 mkr högre än budget, 27,4 mkr högre än föregående år 
och innebär att kommunen efterlever balanskravet. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

I Lag om kommunal redovisning (LKBR) regleras externredovisningen för kommuner och 
regioner. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Revisionsobjekt är Kommun som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande.  

När det gäller nämndernas redovisning, ska den enligt kommunallagen utformas på det sätt 
som fullmäktige bestämmer och granskas i Strömstads Kommun inom ramen för den 
grundläggande granskningen. 

2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning  

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för 
denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om kommunal 
bokföring och redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12 kap. 2 §) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet, vilket sker inom ramen för 
revisionsberättelsen. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Är årsredovisningen upprättad enligt gällande regelverk (LKBR och RKR)? 

 Finns väsentliga avsteg från god redovisningssed i kommuner vad gäller 
årsredovisningens beskrivningar av verksamhetens ekonomiska resultat, 
budgetutfall, finansiering och ekonomiska ställning? 

 Är förvaltningsberättelsen förenlig med årsredovisningens övriga delar? 

 Efterlever kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans? 

 Är utfallen helt förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett 
finansiellt perspektiv? 

 Är utfallen helt förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett 
verksamhetsperspektiv? 

Granskningen innebär en bedömning av om årsredovisningens innehåll motsvarar 

normgivning och att de redovisade utfallen är förenliga med kommunallagen och 

kommunens egna styrdokument. Kriterierna bedömningarna hämta från: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

 Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 Fullmäktiges budget 
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2.3. Genomförande 

Granskningen omfattar: 

 Förvaltningsberättelsen 

 Resultaträkning 

 Balansräkning 

 Kassaflödesanalys 

 Sammanställd redovisning 

 Drift- och investeringsredovisning 

 Noter 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och regioner.  

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Fel i 
räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om 
de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen hade påverkat dennes 
bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel. Då vår 
granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här 
framförda brister kan förekomma. 

Granskningen har påbörjats innan årsredovisningen slutligt fastställts. Iakttagelser som 
gjorts under granskningen har löpande kommunicerats och helt/delvis beaktats av 
kommunens redovisningsansvarige. 

I årsredovisningen framgår i avsnittet Redovisningsmodell och redovisningsprinciper de 

principer som tillämpas med hänsyn till lag och rekommendationer. Det framgår av 

redovisningsprinciperna i årsredovisningen och i denna rapport att kommunen inte har 

några kända avvikelser från Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen ska i och med införandet av LKBR och RKR R15 
Förvaltningsberättelse ha följande underrubriker: 

• Översikt över verksamhetens utveckling 
• Den kommunala koncernen 
• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

• Händelser av väsentlig betydelse 
• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
• Balanskravsresultat 
• Väsentliga personalförhållanden 

• Förväntad utveckling 

Om inte annat anges i R15 ska under varje huvudrubrik upplysningar lämnas om så väl 
kommunen som juridisk person och som koncern.  

Bedömning: Vi bedömer att förvaltningsberättelsens disposition ligger i linje med LKBR och 
RKR R15.  

3.1.1. Översikt över verksamhetens utveckling  

Utvecklingen ska redovisas genom att aktuellt år jämförs med tidigare år och väsentliga 
förändringar kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan föregående år som längre 
trender. Lämpligtvis sker redovisningen i tabellform. 

Bedömning: Vi bedömer att beskrivningen av verksamhetens utveckling är tillräcklig.  

3.1.2. Den kommunala koncernen 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter som ingår i 
den kommunala koncernen. Upplysningar ska också lämnas om privata utförare om de är av 
väsentlig betydelse. Beskrivningen kan ske med stöd av ett eller flera 
organisationsscheman/tablåer.  

Bedömning: Vi bedömer att beskrivningen av den kommunala koncernen är tillräcklig.  

3.1.3. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana förhållanden som inte 
redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen av 
den kommunala koncernens och kommunens resultat eller ekonomiska ställning.  

Övrigt krav på innehåll i detta avsnitt är:  



 
  

6 

• Analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt vidtagna åtgärder. 
Upplysningar ska särskilt lämnas för finansiella risker och hur de hanterats. 

• Upplysningar om de totala pensionsförpliktelserna för kommunkoncernen och 
kommunen samt en uppföljning av fullmäktiges riktlinjer för förvaltningen av 
pensionsmedel enligt normerat schema. 

• Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet kan också redovisas i avsnittet 

Bedömning: Vi bedömer att beskrivningen i avsnittet är tillräcklig. 

3.1.4. Händelser av väsentlig betydelse 

Upplysning ska lämnas om hur händelser av väsentlig betydelse påverkar de finansiella 
rapporterna. Upplysningen kan exempelvis innehålla beskrivningar utifrån 
nettoinvesteringar, skulder, intäkter, kostnader, och årets resultat. Exempel på händelser 
kan vara:  

• Köp, försäljning, etablering och nedläggning av verksamhet 
• Omstruktureringar 
• Ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten 

• Större investeringar 
• Betydande rättstvister 

Årsredovisningen innehåller upplysningar om insatser för att skapa tillgängliga lärmiljöer 
såsom tillgänglighetsanpassning och fler anställda socialpedagoger, information om 
elevernas resultat läsåret 2020-2021, information om vuxenutbildning, verksamheter och 
evenemang inom Kultur och Fritid, aktiviteter kopplat till Folkhälsa och Agenda 2030, 
Digitaliseringsarbete, Myndighetsutövning, information om Service och kvalité såsom 
äldreomsorgslyft, större investeringar – renovering av kök, projekt inom VA-verksamhet – 
avloppsreningsverk och ledningar. Vidare information om förvärv av fastighet samt 
händelser hos koncernbolagen.  

Bedömning: Vi bedömer att redovisningen av händelser av väsentlig betydelse är tillräcklig. 

3.1.5. Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga aspekter avseende 
styrning, uppföljning och intern kontroll för den kommunala koncernen och kommunen. 
Avsnittet kan beskriva: 

• Ansvarsstruktur – styrenheter 
• Centrala styrdokument 

• Mål, budget och ramar 
• Planering, uppföljning och uppsikt 
• Intern kontroll 

Årsredovisningen innehåller följande rubriker  
• Ansvarsstruktur 
• Styrmodell 
• Mål- & Budgetprocessen 
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• Rapportering 
• Intern kontroll 
• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Bedömning: Vi bedömer att redovisningen av styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten är tillräcklig.   

3.2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

3.2.1. God ekonomisk hushållning 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse 
för god ekonomisk hushållning (enligt kommunallagens 11 kap. 6 § första och andra stycket) 
uppnåtts och följts.  Revisorerna ska bedöma om utfallen i årsredovisningen är förenliga med 
fullmäktigemålen.  

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

• Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

• Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.   

Mål för god ekonomisk hushållning ska omfatta både finansiella mål och verksamhetsmål. 

Det mål som fullmäktige fastställt inom ramen för god ekonomisk hushållning är  

obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 

ska mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till fullmäktige. Det är 

kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål som  

kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av kommunstyrelsens 

utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma 

uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommuner och regioner 

ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk hushållning. 

Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

I budget 2021 framgår att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv bland 

annat innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den 

konsumerar. Ur ett verksamhetsperspektiv avses kommunens förmåga att bedriva sin 

verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Detta innebär att hänsyn bör 

tas till antalet uppfyllda mål, målens skilda vikt samt resultatet av genomförd 
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internkontrolluppföljning. Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av nämndernas och 

fullmäktiges mål uppnås, färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga allvarliga 

brister konstateras i den interna kontrollen. 

I årsredovisningen 2021 gör kommunstyrelsen bedömningen att kommunen når upp till en 

god ekonomisk hushållning. Bedömningen bygger på att samtliga finansiella mål har 

uppnåtts samt samtliga etappmål delvis uppnås och att det finns en positiv trend inom flera 

områden. Därtill har inga allvarliga brister framkommit i interna kontrollen. 

3.2.2. Finansiella mål 

Strömstads kommun har antagit följande finansiella mål med avseende på god ekonomisk 
hushållning: 

• Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst 4 procent av skatter, 
generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra 
år. 

• Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler fastställs till att bolagets överskott ska 
uppgå till 0,5 procent av bolagets totala kapital. 

• Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen fastställs till att bolagets överskott ska 
uppgå till 0,75 procent av bolagets totala kapital. 

• Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får inte understiga 25 procent. 
• AB Strömstadslokaler och AB Strömstadsbyggens soliditet ska öka med 0,5 

procentenheter per år. 

Av årsredovisningen framgår att samtliga finansiella mål har uppnåtts. 

3.2.3. Verksamhetsmässiga mål 

Fullmäktige har antagit fyra etappmål. I årsredovisningen finns en uppföljning av samtliga 
mål och en bedömning av måluppfyllelsen. Bedömningen görs utifrån en tregradig skala 
(uppnått, delvis uppnått samt ej uppnått).  

Av årsredovisningen för 2021 framgår att samtliga fyra etappmål bedöms delvis uppfyllda. 

Antal mål som ej har uppnåtts understiger därmed 25 procent, vilket är i enlighet med 
huvudregeln avseende verksamhetsperspektivet för god ekonomisk hushållning. Vidare 
framgår att uppföljningen av den interna kontrollen inte har visat på några allvarliga brister 
under år 2021.  

3.2.4. Avstämning av balanskravet 

Balanskravet innebär att kommunens budget och årliga utfall ska vara positiva och att 
underskott ska återställas kommande år, såvida kommunfullmäktige inte beslutar om annat 
och hänvisar till ”synnerliga skäl”. Beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till 
kommunallagens bestämmelser, ska i förvaltningsberättelsen följa ett föreskrivet schema.  



 
  

9 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 
kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 
Avstämning mot balanskravet: 

Mnkr 2021 

  

Årets resultat enligt resultaträkningen      80,1 

Justering för realisationsresultat 

Justering för orealiserade vinster i 

värdepapper 

      -4,6 

    -13,4 

Årets balanskravsresultat      62,1 

 

Kommunen redovisar ett realisationsresultat om 4,6 mnkr från försäljning av 

anläggningstillgångar. 

Bedömning: Vi bedömer att kommunens redovisning och beräkning av balanskravet är 
uppfyllt.  

3.2.5. Bedömning av måluppfyllelsen 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 12 §, granskat om resultatet är förenligt 
med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi kan 
konstatera att balanskravet är uppfyllt. Vidare kan vi konstatera att det i årsredovisningen 
finns en uppföljning av samtliga av fullmäktiges finansiella och verksamhetsmässiga mål. 
Kommunstyrelsens sammantagna bedömning är att kommunen nått upp till målen för god 
ekonomisk hushållning under år 2021.  

Vi delar kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vi 
bedömer sammantaget utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet för flera 
av målen i stort är förenligt med vad fullmäktige bestämt. Vidare bedömer vi att god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts.  Bedömningen grundar sig i att de finansiella målen är 
uppfyllda och att inga allvarliga brister konstaterats i den interna kontrollen. Vidare grundar 
sig bedömningen i att samtliga verksamhetsmässiga mål är delvis uppfyllda och att det ses 
en positiv trend inom många områden.  

Vi bedömer att det, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, finns en strukturerad 
avrapportering av de enskilda etappmålen och styrtalen. 

3.3. Granskning av intern kontroll 

3.3.1. Granskningsansats 

Syftet med föreliggande rapport är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen 
av kommunens redovisning och interna kontroll.  

Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer 
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- Bokslutsprocessen 
- Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden 
- Inköpsprocessen 
- Investeringsprocessen (anläggningsrutinen) 
- Exploateringsprocessen 

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer en transaktion genom hela flödet, 
exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i 
huvudboken och slutligen regleras likvidmässigt.  

Övrig granskning som genomförs är:  

- Analytisk granskning av löner inklusive stickprov 
- Kontoanalyser på väsentliga intäkt- och kostnadskonton samt förtroendekänsliga 

poster 
- Granskning av momsredovisning 
- Närståendegranskning 

3.3.2. Bokslutsprocessen 

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och 

bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i 

bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått 

igenom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med 

mera. 

Gjorda iakttagelser 

Vi har noterat att det finns rutinbeskrivningar och policys i kommunen. Inför boksluten 

upprättas detaljerad tidsplan och anvisningar över bokslutsarbetet. Det tas även fram 

tidplan och ansvarsfördelning för internt bruk över bokslutsarbete inklusive framtagande av 

Årsredovisning. Antagen finanspolicy är från 2016. Arbetet med ny finanspolicy har 

avbrutits. 

Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunen att fastställa nytt investeringsreglemente samt klarlägga 
vilken funktion som ansvarar för att aktivering/kostnadsföring uppdateras och finns 
tillgänglig. Vi rekommenderar även kommunen att ta fram aktuell finanspolicy. 

3.3.3. Löneprocessen inklusive pensioner  

Personalrelaterade kostnader utgör den enskilt största kostnaden för kommunen. Vi har gått 

igenom kommunens löneprocess och de kontroller som tillämpas i processen. 
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Gjorda iakttagelser 

• Vid genomgång av lönerutinen har vi i likhet med tidigare år noterat att 

rimlighetsbedömning avseende total nettolön att utbetala inte genomförs likväl som 

respektive ansvarig chef inte gör någon rimlighetsbedömning av nettolönesumma att 

utbetala per person. En kompenserande automatisk kontroll sker i lönesystemet, vilken 

indikerar större bruttolöneavvikelser.  

• Vi har även noterat att det inte finns någon kontroll som säkerställer att de parametrar 

som styr löneberäkningen i systemet är aktuella. Det finns inbyggda kontroller i systemet 

men någon löpande kontroll av dessa genomförs inte. Rutin finns upprättad men har 

ännu inte börjat tillämpas. 

• Det framgår att politikernas arvoden och ersättningar ska attesteras av 

nämndsekreterare alternativt förvaltningschefer. Enligt samtal med HR-avdelningen 

görs dock detta sällan utan politikerna lämnar in lappar och får utbetalt enligt de 

regelverk som finns; Förtroendemannareglementet samt Politikerarvoden.   

Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunen hittar rutiner för att bedöma rimligheten i den lön som ska 
utbetalas. Ansvaret skall läggas på respektive ansvarig chef. Centralt måste kommunen 
försäkra sig om att ansvariga chefer rimlighetsbedömer och godkänner löner för deras 
anställda.  

Vi rekommenderar att kommunen utökar kontrollen av grunddata genom kontroll av 
logglistan, till exempel genom stickprovskontroll, för ändringar av fast grunddata i 
lönesystemet. Registrerade uppgifter ska kontrolleras av någon annan än den som 
registrerar dem.  

Löneprocessen bör även kompletteras med en rutinbeskrivning utifrån handhavande i 
lönesystemet, avseende hanteringen vilken bör godkänts av personalchefen. 

För att stärka processen ytterligare bör utbetalningar av politikers arvoden och ersättningar 
enligt rutin föregås av attest. 

3.3.4. Inköps- och utbetalningsprocessen 

Vi har gått igenom kommunens inköpsprocess och de kontroller som tillämpas i processen.  

Gjorda iakttagelser 

Processen håller på att ses över av kommunen och uppdateringar av inköpsrutinen 
omarbetas. 

Respektive verksamhetsansvariga ansvarar för att initiera ett inköp, inklusive upphandling 
och tillse att inköp görs i enlighet med kommunens policy och riktlinjer. Någon uppföljning 
centralt av efterlevnaden av policyn utförs däremot inte.  
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Anställda som har rätt att göra inköp genomgår utbildning där kommunens inköpspolicy gås 
igenom. Enligt kommunen har flertalet förvaltningar inköp/upphandling som en årlig 
internkontrollpunkt.  

Regelbundna genomgångar av förändringar av grunddata i leverantörsregistret så som 
ändringar av bankgironummer, koppling till eventuella avtal, momsregistreringsnummer 
etc. sker inte av en annan person som inte har behörighet att registrera grunddata. Rutin är 
upprättad och månatligen tas lista ur ekonomisystemet som visar samtliga nya leverantörer 
vilken distribueras till respektive förvaltnings ekonomiansvarig samt kommunens 
ekonomichef för att utreda eventuella oklarheter, om nya leverantörer är rimliga och 
ändringar på befintliga leverantörer är korrekta.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att följa upp huruvida ramavtal är tecknat med leverantörer 
som förekommer i leverantörsreskontran, åtminstone stickprovsmässigt, och att korrekt 
upphandling har skett. Kommunen bör även införa en rutin som säkerställer att samtliga 
avtal registreras i diariet.  

3.3.5. Anläggningsprocessen 

Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar 

tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av balansomslutningen 

dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom rutiner för 

anläggningstillgångar, särskilt med avseende på genomförda investeringar. Vi har utfört 

granskning enligt särskilt granskningsprogram innehållande väsentliga kontroller för 

anläggningsregistret. 

Gjorda iakttagelser 

Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar 
tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av balansomslutningen 
dessa utgör.  

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R4 Materiella 
anläggningstillgångar ska komponentavskrivning tillämpas. Komponentavskrivning innebär 
att betydande komponenter i en anläggningstillgång ska redovisas var för sig för att 
förbrukning och nyttjandeperiod ska kunna beaktas och bedömas för enskilda komponenter. 

Granskning av större investeringar under året har genomförts. 

I likhet med tidigare år noterar vi att anläggningsregistret hanteras av endast en person 
vilket innebär att det är väldigt sårbart vid eventuell långvarig frånvaro. Det finns dock 
backup inom ekonomiavdelningen för detta ansvar. 

Enligt investeringsreglementet ska anläggningsregistret hållas aktuellt och förvaltningarna 
ska löpande rapportera in om något behöver utrangeras eller när ett projekt ska aktiveras. 
Förvaltningarna ska tillse att inventarierna är märkta och att det årligen upprättas en 
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inventarieförteckning vilken sänds till ekonomiavdelningen. Detta är dock inget som 
inhämtas från centralt håll.  

Förvaltningarna ska även årligen genomföra en fysisk inventering. Inventeringen av 
förråden görs i samband med årsskiftet men i övrigt genomförs ingen inventering. Ingen 
uppföljning avseende fysisk inventering från centralt håll, men att det ska genomföras av 
respektive förvaltning.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att från centralt håll inhämta underlag från förvaltningarna 
avseende inventarieförteckning samt underlag efter genomförd fysisk inventering.  

Vidare rekommenderas att man fastställer vem ansvaret ligger på att policy för 
aktivering/kostnadsföring uppdateras och finns tillgänglig. Detta för att uppgiften vid 
personalomsättning inte skall falla mellan stolarna.  

Rekommenderat är även att kommande reglemente innehåller riktlinjer för 
avskrivningstider. Uppdatering av ett nytt investeringsreglemente pågår och vi 
rekommenderar att man gör ett tillägg avseende ovan noteringar kring 
aktivering/kostnadsföring samt rutiner för av och nedskrivningar. 

3.3.6. Exploateringsprocessen 

Vi har granskat rutiner och kontroller avseende exploateringsprojekt i kommunen med 

inriktning på kartläggning av vilka kontroller som finns i processen. Granskningen har även 

omfattat stickprov avseende redovisning av exploateringstillgångar. 

Processen håller på att ses över av kommunen, nytt reglemente är inte klart men de nya 
riktlinjerna enligt lag och rekommendationer har tillämpats retroaktivt i bokslutet för 2020 
och har från 2021 tillämpats löpande. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att ta fram en skriftlig rutinbeskrivning för hanteringen av 
exploatering. Rutiner för själva exploateringsredovisningen kommer kommunen att ta fram, 
tillämpning sker efter gällande rekommendationer avseende exploatering.  

3.3.7. Kontoanalys av förtroendekänsliga konton och verifikationsgranskning 

Granskning av väsentliga intäkt- och kostnadskonton samt förtroendekänsliga poster har 

utförts genom att stickprovsvis granska ett antal fakturor med avseende på rörelsegiltighet, 

F-skattsedel, momsregistreringsnummer, attester, ramavtal etc. Likaså har vi granskat ett 

antal kostnader för representation, utbildning och liknande kostnader med avseende på att 

syfte, deltagarförteckning, program etc. framgår av underlaget.  

Inga väsentliga iakttagelser har framkommit i samband med vår granskning. 
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3.4. Räkenskaper 

3.4.1. Årets resultatutfall 

Årets resultat 80,1 mkr vilket är 65,1 mkr högre än budget på 15 mkr. Resultatet är 
påverkat av jämförelsestörande poster om 19,8 mnkr. 

3.4.2. Resultaträkning och balansräkning 

Analys resultaträkning 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, 
kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och 
budget.  
Kommunen redovisar ett resultat för år 2021 om 80,1 mnkr, vilket är 65,1 mnkr högre än 
budget 2021. Resultatet innehåller jämförelsestörande poster om totalt 25,4 mnkr. Detta 
avser realisationsvinster om 5,6 mnkr, orealiserade vinster Öhman fonder och Nordea 
fonder 13,4 samt realiserade vinster Öhman fonder 6,4 mnkr. Resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster uppgår till 54,7 mnkr (44,7 mnkr).  

Det redovisade resultatet om 80,1 mnkr kan jämföras med det budgeterade resultatet på 15 
mnkr. Skillnaden på 65,1 mnkr förklaras främst av att skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning visar överskott (26,5 mnkr), pensionsfonden; reavinst, utdelningar mm (20,1 
mnkr), finansnetto avviker positivt (3,1 mnkr), avtalspensioner (2,9 mnkr), 
internränteintäkter (3,2 mnkr), nämndernas samlade avvikelse mot budget (1,1 mnkr) varav 
socialnämnd avviker med (-9,6 mnkr). I övrigt mindre avvikelser (8,2 mnkr). 

Kommunens intäkter har ökat med 15,7 mnkr jämfört med föregående år.  
Kommunens kostnader har jämfört med föregående år totalt sett ökat med 32,9 mnkr, varav 
personalrelaterade kostnader har ökat (26 mnkr). Skatter och utjämning har ökat med 40,6 
mnkr jämfört med föregående år. Finansnetto 11,7 mnkr högre.  

Vår bedömning 

Efter genomförda granskningsåtgärder kopplade till både intäkter och kostnader är det vår 
bedömning att kommunens resultaträkning inte omfattar några väsentliga avsteg från god 
redovisningssed i kommuner eller fel i väsentlig omfattning.   

Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar  

Årets aktiveringar 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R4 Materiella 

anläggningstillgångar ska komponentavskrivning tillämpas. Komponentavskrivning innebär 
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att betydande komponenter i en anläggningstillgång ska redovisas var för sig för att 

förbrukning och nyttjandeperiod ska kunna beaktas och bedömas för enskilda komponenter.  

Kommunen lämnar i årsredovisningen upplysning om tillämpade avskrivningstider. 

Under året har investeringar gjorts om 188,4 mnkr (157,8 mnkr). Årets aktiveringar är 
fördelat på byggnader och mark, pågående anläggningar samt maskiner och inventarier. 
Investeringarna är lägre än de budgeterade 240,1 mnkr.  

De största investeringarna under året; köp av fastigheten Pilen 5 om 55,8 mnkr, Ångbåtskaj 
18,6 mnkr (bidragsfinansierat -10,8 mnkr), inom VA: Avloppsledning till/från Österröd om 
69,1 mnkr. 

Vi har stickprovsvis granskat aktiveringar under året utan att notera några väsentliga fel.  

Anläggningsregister 

Under föregående år gjordes uppdatering av kommunens affärssystem gjorts. I samband 
med bokslutsgranskning noterades differenser mot anläggningsregister. Under 2021 har 
detta utretts och kodats om i stor utsträckning. Ackumulerade anskaffningar och 
ackumulerade avskrivningar är korrigerat men kodning avseende årets anskaffningar, årets 
avskrivningar, årets utrangeringar i anläggningsregistret överensstämmer inte helt mot 
huvudbok. Differens är inte beloppsmässigt väsentligt. För bokslut 2022 ska huvudbok och 
anläggningsregister överensstämma igen. 

Avsättningar 

Pensioner 

Pensionsskulden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen, vilket innebär att endast pensioner intjänade från 1998 ska skuld-
föras. Tidigare intjänade pensioner ska tas upp som ansvarsförbindelse och inte skuldredo-
visas i balansräkningen.  

Kommunen redovisar 104 mnkr som skuld i balansräkningen och pensioner intjänade före 
1998 om 231,1 mnkr som ansvarsförbindelse. Redovisningen baseras på Skandias 
pensionsskuldsberäkning. 

Finansiell leasing 

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R5 avser Leasing och ska tillämpas vid 
redovisning av leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras antingen som ett finansiellt eller 
ett operationellt leasingavtal. Vid bedömning om ett avtal är finansiellt eller operationellt 
måste det avgöras huruvida de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att 
äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren eller inte. 

I årsredovisningen har kommunen inte beaktat alla de lokalhyresavtal som kan vara 
finansiella leasingavtal i redovisningen. Kommunen bedömer att det finns ett mindre antal 
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avtal som eventuellt bör redovisas som finansiella. Det är oklart till vilket värde dessa uppgår 
till men kommunen bedömer att det är av mindre, ej väsentliga, värden. Vi noterar således 
att kommunen kan ha leasingavtal vilka kan betraktas som finansiella leasingavtal i enlighet 
med RKR R5. Under 2021 har kommunen påbörjat kartläggning av alla avtal från samtliga 
förvaltningar för att kunna göra bedömning om klassificeringar. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunen gör översyn av och dokumenterad bedömning av 
väsentliga leasingavtal för att bedöma huruvida de ska redovisas såsom operationella eller 
finansiella leasingavtal. 

 Vår bedömning 
Efter genomförda granskningsåtgärder kopplade till både tillgångar och skulder är det vår 
bedömning att kommunens balansräkning inte omfattar några väsentliga avsteg från god 
redovisningssed i kommuner. 

3.4.3. Kassaflödesanalys 

Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll i allt väsentligt överensstämmer med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte föranlett 
några noteringar.  

3.4.4. Sammanställda räkenskaper 

Strömstads kommun upprättar en sammanställd redovisning (koncernredovisning) för 
företag där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I 
koncernredovisningen ingår således hel- eller delägda företag där ägarandelen uppgår till 
minst 20 procent av röster och kapital. 

Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys 
och noter. Vi har granskat upprättad koncernredovisning, innehållande samtliga bolag. Vi 
har granskat gjorda koncernelimineringar stickprovsvis samt analyserat förändringen 
mellan ingående och utgående eget kapital.  

Vid konsolidering mellan kommunen och dess bolag har anpassningar gjorts till LKBR samt 
RKR´s rekommendationer med undantag för att resultaträkningen innehåller 
Bokslutsdispositioner. I de sammanställda räkenskapernas resultaträkning ska 
bokslutsdispositioner fördelats om i koncernsammanställningen.  

Vår bedömning 

Vi bedömer att de sammanställda räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i enlighet 
med LKBR och RKR R16 och ge en rättvisande bild av verksamheten och den ekonomiska 
ställningen för Strömstads Kommun och dess koncern per den 31 december 2021. Vid 
granskningen har inga fel av väsentlig karaktär identifierats.  
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3.4.5. Noter 

Vi har granskat de notupplysningar som lämnas med fokus på att fullständiga upplysningar 
lämnas, att notupplysningarna hänger samman med ovanstående räkningar och att dessa 
korrekt avspeglar de underliggande räkenskaperna.  

Vår bedömning 

Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentlig lämnar tillräckliga 
tilläggsupplysningar i noter. 

3.4.6. Drift- och investeringsredovisning 

Driftredovisningen visar hur den löpande verksamhetens utfall förhåller sig till den budget 
som fastställts.  

Investeringsredovisningen ger en samlad bild av investeringsverksamheten och har 
utformats så att utfallet överskådligt kan stämmas av mot fullmäktiges budget. 

Vår bedömning 

Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentlig lämnar tillräcklig information gällande 
drift- och investeringsredovisning enligt ovan.  

I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning. 

 

 

 

Göteborg den 12 april 2022 

 

 

 
 

Liselott Daun              Anna de Blanche   

Certifierad kommunal yrkesrevisor  Auktoriserad revisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
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KF § Revisionsberättelse 2021 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera Revisionsberättelsen för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits 
i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer 
den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten 
samt för återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning. 

Kommunrevisionen konstaterar att pandemin under 2021 fortsatt att skapa 
utmaningar för kommunen. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför 
situationen att hantera en global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i 
tid. De har under året på en övergripande nivå följt hur pandemin påverkat 
verksamheten i kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunrevisionen avser att 
fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera 
konsekvenserna av Covid-19. 

De bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i 
allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

De bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. 

De tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

De tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 
De åberopar Redogörelse för revisionen år 2021.
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1. Redogörelse för revisionen år 2021 

1.1 Inledning 
Strömstads kommuns revisorer lämnar härmed sin sammanfattande rapport avseende årets 

granskningsinsatser. 

I vår rapport lämnas sammanfattande beskrivningar av de granskningar som genomförts 

under året samt våra väsentligaste iakttagelser och rekommendationer.  

Samtliga granskningsrapporter har löpande under året redovisats till kommunfullmäktige. 

1.2 Granskningsinriktning 
Vi har utfört granskningen enligt kommunallagen och aktiebolagslagen (lekmannarevi-

sionen) och revisionens reglemente. 

Enligt kommunallagen 12 kap skall revisorerna pröva om verksamheten bedrivs på ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt, att pröva om räkenskaperna är rättvisande och om 

kontrollen inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig. 

Revisionen arbetar på fullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verktyg. 

Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete. 

2. Årlig granskning 

2.1 Årlig granskning av kommunens nämnder  
Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas årligen. Med 

all verksamhet avses en översiktlig granskning av den styrning som nämnder och 

förvaltningar utövar för att uppfylla den uppgift och nå de mål som givits av fullmäktige.  

Ett av revisionens viktigare syften enligt kommunallagen är att granska och bedöma om den 

interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.  

Under 2021 har den årliga granskningen inneburit löpande genomgång av budgetdokument, 

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll. Bedömning har 

gjorts av om ansvarig nämnd/styrelse har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och 

uppföljning. Vi bedömer att det finns utvecklingsområden vad avser måluppfyllelse, 

kommunstyrelsens arbete med uppföljning av nämndernas och bolagens interna kontroll 

samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag. 

Iakttagelser och slutsatser har sammanfattats av revisionen och ingår även som en del inför 

revisionsplaneringen 2022.  

Granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport.  
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2.2 Löpande granskning av intern kontroll i redovisningen 
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen under året omfattar granskning 

och bedömning av nedanstående väsentliga rutiner och konton enligt upprättad riskanalys: 

 Bokslutsprocessen 

 Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden 

 Inköpsprocessen 

 Investeringsprocessen (anläggningstillgångar) 

 Exploateringsprocessen 

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, exempelvis från det 

att en intäkt, kostnad eller liknande genereras till dess att registrering sker i huvudboken 

och slutligen regleras likvidmässigt.  

Vidare har nedanstående analyser och kontroller genomförts. 

 Analytisk granskning av löner inklusive stickprov 

 Kontoanalyser på väsentliga intäkts- och kostnadskonton samt förtroendekänsliga 
poster 

 Granskning av momsredovisning 

Granskningen har sammanfattats i en rapport. 

2.3 Granskning av delårsbokslut 
Vi har översiktligt granskat kommunens delårsbokslut per 2021-08-31. Kommunen 

upprättar ett delårsbokslut per sista augusti. Syftet har varit att bedöma om de finansiella 

målen kommer att uppnås, om verksamheten har bedrivits inom av fullmäktige uppsatta mål 

och om delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och 

ställning. 

Revisorernas bedömning är att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet med lagen 

om kommunal redovisning och ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 

Den sammanfattande bedömningen av granskningen var att finns en strukturerad 
avrapportering av de enskilda fullmäktigemålen, styrtalen och nämndmålen. Vi delade 
kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås vid årets 
slut. Detta då de finansiella målen bedömdes uppfyllas och prognosen för de 
verksamhetsmässiga målen bedömdes komma nå önskad nivå.   
 
Granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. 

2.4 Granskning av bokslut 
Vi har granskat kommunens årsredovisning inklusive den sammanställda redovisningen med 

avseende på resultat- och balansräkning med nothänvisning, kassaflödesanalys, 



  
 
 
 
   

Kommunens revisorer 

5 
 

driftsredovisning och investeringsredovisning. Revisionen har utförts enligt god 

revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vår bedömning är att granskat material i huvudsak överensstämmer med lagen om 

kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen i alla 

väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 

ställning.  

Vi kan konstatera att det lagstadgade balanskravet är uppfyllt vilket innebär att de löpande 

intäkterna överstiger de löpande kostnaderna.  

Granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. 

2.5 Lekmannarevisorernas rapportering 
Vi har under året genomfört granskning av: 

• Strömstadbyggen AB 
• Strömstadgaragen AB 
• StrömstadNet AB 
• AB Strömstadslokaler 

• AB Strömstads badanstalt 

 
Granskningen har avrapporterats per bolag i granskningsrapporter. 

3. Granskningar och andra revisionsinsatser  

3.1  Granskning av bygglovsprocessen 
Revisionen har genomfört en granskning av bygglovsprocessen.  Granskningen omfattade 

miljö- och byggnadsnämnden. Syftet var att bedöma om nämnden säkerställt en 

ändamålsenlig bygglovsprocess och en likvärdig bedömning av bygglovsärenden.  

Granskningens sammanfattade bedömning var att miljö- och byggnadsnämnden i huvudsak 

säkerställt en ändamålsenlig och likvärdig bygglovsprocess utifrån lagar, regler och mål. 

Granskningen visade dock att det finns vissa utvecklingsområden. Granskningen visade att 

det saknades en systematisk uppföljning av det mål som nämnden antagit i 

kompetensförsörjningsplanen. Vidare framgick att nämnden inte fullt ut genomfört den tillsyn 

som lagen kräver. Granskningen visade även att den uppföljning som nämnden erhöll 

avseende väsentlig statistik och nyckeltal för bygglovsprocessen främst skedde på 

förvaltningens initiativ. Vidare framkom samstämmiga uppgifter om agerande som uppfattades 

som jäv och otillåten påverkan i plan- och bygglovsärenden avseende enskilda 

förtroendevalda.  

 

Granskningen sammanfattades i en rapport där revisionens rekommendationer lämnades.  
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3.2 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Revisionen har genomfört en granskning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Granskningen omfattade kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Syftet med 

granskningen var att granska om styrelsen och nämnden säkerställt ett ändamålsenligt 

systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Granskningens sammanfattande bedömning var att styrelse och nämnd inte i tillräcklig 

utsträckning säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Granskningen 

identifierade ett antal brister där det främst handlade om att ansvaret för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i kommunen är otydligt. Utifrån dokumentstudier noterades att det fanns två 

grenar av ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet; dels via nämnd, dels via 

kommunstyrelsen och kommundirektör.  Vidare noterades att det i arbetet återkom samma 

uppgifter hos flera roller. Det fanns även brister gällande målarbetet och uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Det var oklart hur medarbetare var med och tog fram mål för 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Därtill noterades att kommunens övergripande 

arbetsmiljömål inte brutits ned i styrelsens respektive nämndens verksamheter. Granskningen 

visade vidare att styrelsen inte tog del av systematisk uppföljning av arbetsmiljöarbetet som 

helhet.  

Granskningen sammanfattades i en rapport där revisionens rekommendationer lämnades. 

3.3 Förstudie avseende studieresultat i grundskolan (kommungemensam) 

Revisionen har genomfört en förstudie avseende studieresultaten i grundskolan. Förstudien 

omfattade barn- och utbildningsnämnden. Syftet med förstudien var att kartlägga 

studieresultaten inom grundskolan.  

Förstudien visade att över 80 procent av eleverna i årskurs 9 uppfyllde kunskapskraven i alla 

ämnen 2021. Vidare visade förstudien att andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet 

i minst ett ämne var cirka 55 procent. Faktorer som frånvaro, lärmiljö, familjebakgrund och 

språkkunskaper uppgavs påverka studieresultaten. Vidare visade granskningen att under 

2021 fokuserade utvecklingsarbetet på den pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön samt 

att utveckla elever med annat modersmål än svenska.  

Förstudien har sammanfattats i en rapport. I rapporten framgår revisionens identifierade 

riskområden.  

3.4 Uppföljning av 2019 års granskning avseende inköp och upphandling 
Revisionen har genomfört en uppföljande granskning av 2019 års granskning avseende inköp 

och upphandling. Den uppföljande granskningen omfattade kommunstyrelsen och tekniska 

nämnden. Syftet med granskningen var att granska hur kommunstyrelsen och tekniska 

nämnden har arbetat vidare utifrån de rekommendationer och synpunkter som lämnades vid 

den fördjupande granskningen 2019.  

Den sammanfattade bedömningen var att det fortsatt finns brister i såväl kommunstyrelsens 

som tekniska nämndens följsamhet mot LOU i samband med direktupphandling. 
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Stickprovsgranskning visade alltjämt på återkommande brister vad gäller dokumentation av 

genomförda direktupphandlingar samt förekomst av avtal vid direktupphandling. 

I den uppföljande granskningen bedömdes vissa rekommendationer kvarstår för 

kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 

4. Sammanställning av granskningar 2021 
Följande rapporter har upprättats under året och har tidigare redovisats till 

kommunfullmäktige: 

 Årlig grundläggande granskning 2021 

 Granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsår 2021 

 Granskning av delårsbokslut 

 Granskning av bygglovsprocessen 

 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Förstudie avseende studieresultat i grundskola (kommungemensam) 

 Uppföljande granskning av 2019 års granskning avseende inköp och upphandling 
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KS § 64 Årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna årsredovisningen för 2021. 

att ge kommundirektören i uppdrag att på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt 
informera kommunens invånare om kommunens resultat för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2021. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning. 

Strömstads kommuns balanskravsresultat är 62,1 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 15,0 miljoner kronor. Året har präglats av Covid-19 vilket har 
påverkat verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge fram till sommaren 
har resulterat i påtagliga intäktsminskningar för främst hamn- och 
parkeringsverksamheten. Kommunen har samtidigt fått ett bra stöd via de bidrag 
staten tilldelar kommunerna under pandemin. Kostnadsersättning har erhållits för 
såväl sjuklöner som andra merkostnader. Positiva poster som reavinster för 
finansiella tillgångar, försäljning av mark, lägre pensionskostnader samt låga 
räntekostnader, god hushållning med resurser i verksamheterna samt lägre 
kostnader än förväntat för exploateringsprojekt, gör att resultatet överstiger 
budet. 

Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och 
skatt om 12,8 miljoner kronor. 

Det goda resultatet 2021 behövs till fullo för att finansiera beslutade 
investeringar. Resultatet borgar därtill för en långsiktigt hållbar ekonomi och 
skapar handlingsberedskap för utveckling av samhällsservicen även kommande år. 
Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar graden av egen 
finansiering i beslutade investeringar, viktigt i sin tur för att minska den totala 
låneskulden. 

Befintligt överskott på 1,1 mnkr i nämndernas redovisning förklaras i stort av en 
god följsamhet mot budget. Verksamheterna har under året präglats av god 
budgetdisciplin, effektiviseringar och god hushållning med gemensamma resurser. 

Vid sidan av positiva ekonomiska resultat redovisar många verksamheter goda 
resultat i kvalitetsmätningar. 

I den balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav 
på ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör 
från den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post. 

Ärende
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Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 182,8 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
240,1 mnkr, varav 68,2 mnkr avser överföringar från tidigare år. Hälften av 
investeringsbeloppet rör taxefinansierade investeringar, så som vatten och 
avlopp, renhållning etc. Säkerställning av vattenförsörjningen och 
avloppsanslutning av nya områden till reningsverket har varit i fokus även i år. I 
början av året förvärvades fastigheten Pilen 5 för att inrymma kommunal 
verksamhet. Andra större investeringar har varit Ångbåtskajen, ombyggnation av 
gator och vägar och anpassning av färjeläget till nya miljövänligare fartyg i 
färjetrafiken. 

Måluppfyllelse av finansiella mål 

Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till 
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och 
soliditeteten inklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 25 procent. Både 
resultatmålet och soliditetsmålet uppfylls. 

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta finansiella 
målen för året. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-23 § 67 
Tjänsteskrivelsen 2022-03-16 
Årsredovisningen 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2021. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att ge kommundirektören i uppdrag att 
på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt att informera kommunens invånare om 
kommunens resultat för 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget och finner 
att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Marie Edvinsson 
Kristiansens förslaget och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 KS/2021-0063 

KSau § 67 Årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2021. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning. 

Strömstads kommuns balanskravsresultat är 62,1 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 15,0 miljoner kronor. Året har präglats av Covid-19 vilket har 
påverkat verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge fram till sommaren 
har resulterat i påtagliga intäktsminskningar för främst hamn- och 
parkeringsverksamheten. Kommunen har samtidigt fått ett bra stöd via de bidrag 
staten tilldelar kommunerna under pandemin. Kostnadsersättning har erhållits för 
såväl sjuklöner som andra merkostnader. Positiva poster som reavinster för 
finansiella tillgångar, försäljning av mark, lägre pensionskostnader samt låga 
räntekostnader, god hushållning med resurser i verksamheterna samt lägre 
kostnader än förväntat för exploateringsprojekt, gör att resultatet överstiger 
budet. 

Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och 
skatt om 12,8 miljoner kronor. 

Det goda resultatet 2021 behövs till fullo för att finansiera beslutade 
investeringar. Resultatet borgar därtill för en långsiktigt hållbar ekonomi och 
skapar handlingsberedskap för utveckling av samhällsservicen även kommande år. 
Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar graden av egen 
finansiering i beslutade investeringar, viktigt i sin tur för att minska den totala 
låneskulden. 

Befintligt överskott på 1,1 mnkr i nämndernas redovisning förklaras i stort av en 
god följsamhet mot budget. Verksamheterna har under året präglats av god 
budgetdisciplin, effektiviseringar och god hushållning med gemensamma resurser. 

Vid sidan av positiva ekonomiska resultat redovisar många verksamheter goda 
resultat i kvalitetsmätningar. 

I den balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav 
på ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör 
från den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post. 
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Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 182,8 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
240,1 mnkr, varav 68,2 mnkr avser överföringar från tidigare år. Hälften av 
investeringsbeloppet rör taxefinansierade investeringar, så som vatten och 
avlopp, renhållning etc. Säkerställning av vattenförsörjningen och 
avloppsanslutning av nya områden till reningsverket har varit i fokus även i år. I 
början av året förvärvades fastigheten Pilen 5 för att inrymma kommunal 
verksamhet. Andra större investeringar har varit Ångbåtskajen, ombyggnation av 
gator och vägar och anpassning av färjeläget till nya miljövänligare fartyg i 
färjetrafiken. 

Måluppfyllelse av finansiella mål 

Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till 
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och 
soliditeteten inklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 25 procent. Både 
resultatmålet och soliditetsmålet uppfylls. 

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta finansiella 
målen för året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-03-16 
Årsredovisningen 2021 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2021.  

Beslutet skickas till 
Diariet
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 Kommunstyrelsen 

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att årsredovisningen för 2021 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2021. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning. 

Strömstads kommuns balanskravsresultat är 62,1 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 15,0 miljoner kronor. Året har präglats av Covid-19 vilket har 
påverkat verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge fram till sommaren 
har resulterat i påtagliga intäktsminskningar för främst hamn- och 
parkeringsverksamheten. Kommunen har samtidigt fått ett bra stöd via de bidrag 
staten tilldelar kommunerna under pandemin. Kostnadsersättning har erhållits för 
såväl sjuklöner som andra merkostnader. Positiva poster som reavinster för 
finansiella tillgångar, försäljning av mark, lägre pensionskostnader samt låga 
räntekostnader, god hushållning med resurser i verksamheterna samt lägre 
kostnader än förväntat för exploateringsprojekt, gör att resultatet överstiger 
budet.  

Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och 
skatt om 12,8 miljoner kronor. 

Det goda resultatet 2021 behövs till fullo för att finansiera beslutade 
investeringar. Resultatet borgar därtill för en långsiktigt hållbar ekonomi och 
skapar handlingsberedskap för utveckling av samhällsservicen även kommande år. 
Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar graden av egen 
finansiering i beslutade investeringar, viktigt i sin tur för att minska den totala 
låneskulden. 

Befintligt överskott på 1,1 mnkr i nämndernas redovisning förklaras i stort av en 
god följsamhet mot budget. Verksamheterna har under året präglats av god 
budgetdisciplin, effektiviseringar och god hushållning med gemensamma resurser.  

Vid sidan av positiva ekonomiska resultat redovisar många verksamheter goda 
resultat i kvalitetsmätningar.  
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I den balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav 
på ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör 
från den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 182,8 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
240,1 mnkr, varav 68,2 mnkr avser överföringar från tidigare år. Hälften av 
investeringsbeloppet rör taxefinansierade investeringar, så som vatten och 
avlopp, renhållning etc. Säkerställning av vattenförsörjningen och 
avloppsanslutning av nya områden till reningsverket har varit i fokus även i år. I 
början av året förvärvades fastigheten Pilen 5 för att inrymma kommunal 
verksamhet. Andra större investeringar har varit Ångbåtskajen, ombyggnation av 
gator och vägar och anpassning av färjeläget till nya miljövänligare fartyg i 
färjetrafiken. 

Måluppfyllelse av finansiella mål 

Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till 
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och 
soliditeteten inklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 25 procent. Både 
resultatmålet och soliditetsmålet uppfylls. 

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta 
finansiella målen för året.  

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några speciella aspekter på ärendet 
utifrån listade perspektiv annat än att goda ekonomiska resultat stärker 
kommunens möjligheter att jobba med dessa. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Årsredovisningen 2021 
  

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

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0526-19010 
mats.brocker@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschefer 
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Kommundirektör 
Kommunikationschef 
Ekonomichef



Årsredovisning 2021

Omslag: Belysning av hamnen under InLight.



HÄNDELSER UNDER ÅRET 2021

Förr, nu och framåt! Utställning, Skagerack. Renoverat tillagningskök på Beatebergsgården. Filmad Valborgshälsning, mest delade inlägget på kommunens sociala medier.

Vi välkomnar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Färjetrafiken återupptas!Tillsammansveckan. Skee fritidsgård öppnas. Plantering av sommarblommor.

Ny lekplatsen på Röd.
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- Bokslut 2021Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Ytterligare ett år präglat av coronapandemin
Vi kan se tillbaka på ett minst sagt turbulent år där pandemin skapat 
en stor oro i samhället. Pandemin har varit en stor utmaning för 
många företag, verksamheter och enskilda personer i vår kommun 
där många påverkats på ett genomgripande sätt. Ingen annan 
kommun i Sverige har drabbats så hårt av pandemins effekter som 
Strömstad.

Stora delar av näringslivet har under pandemin haft en svår situation 
där många branscher haft det riktigt tufft med ekonomiska utma-
ningar och en oviss situation, vilket också avspeglat sig i en ökande 
arbetslöshet. 

I vår kommunala verksamhet är omsorgsverksamheten och 
skolverksamheten de enskilda verksamheter som påverkats mest av 
pandemin. Restriktioner har medfört att många i vår organisation har 
distansarbetat och mötesverksamheten har till största delen skett 
genom digitala möten. 

Socialt har man inte kunnat träffas på samma sätt som under normala 
omständigheter och många människor har varit isolerade på grund av 
smittorisken, vilket varit oerhört ledsamt.

Pandemin till trots – kommunen gör ett bra 
resultat 2021
Mot bakgrund av de stora utmaningar som präglat 2021 är det 
mycket glädjande att kommunkoncernen ändå levererar ett bra 
ekonomiskt resultat. Det slutliga balanskravsresultatet hamnar på 
62,1 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 15,0 miljoner 
kronor. Det goda resultatet förklaras främst av högre skatteintäkter 
och generella statsbidrag än budgeterat samt de extraordinära bidrag 
kommunerna erhållit från staten på grund av pandemin. Positiva utfall 
från försäljning av finansiella tillgångar, lägre pensionskostnader samt 
en överlag god hushållning med resurser i verksamheterna är också 
bidragande orsaker till det goda resultatet. 

Det goda resultatet 2021 behövs till fullo för att finansiera beslutade 
investeringar. Det skapar dessutom förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar ekonomi och ger oss en bra handlingsberedskap för utveckling 

av samhällsservicen även kommande år. Det minskar även behovet 
av låneupptagning och ökar graden av egen finansiering i beslutade 
investeringar, vilket är viktigt för att minska den totala låneskulden.

Kommunen förvärvade under året sjukhusfastigheten, Pilen 5 av 
Västra Götalandsregionen. Det är en strategisk, centralt belägen 
fastighet som ger oss goda förutsättningar för framtida utveckling av 
såväl kommunens verksamheter som för privata hyresgäster. Under 
2021 inleddes arbetet med ombyggnad av tillagningsköket samt en 
projektering av ett nytt särskilt boende för äldre i fastigheten.

Strömstads kommun fortsätter att öka befolkningsmässigt. Vid 
årsskiftet var invånarantalet 13 277 personer och är en ökning med 
33 personer. Nya bostäder byggs i högre takt än på många år, både 
i privat och kommunal regi, vilket ger förutsättningar för ytterligare 
tillväxt. Att kommunen växer är bra och nödvändigt. Vi behöver 
tillväxt så att vi kan leverera en god välfärd och service även i 
framtiden till invånarna i Strömstads kommun.

Det är samtidigt en utmaning att hinna bygga ut den kommunala 
servicen i den takt som behövs samt att rekrytera personal med rätt 
kompetens.

Mot ljusare tider!
Strömstad är i grunden en stark kommun. Vi har fortsatt bra förutsätt-
ningar för en god ekonomi. Framtiden möter vi genom att bygga ett 
starkt och robust lokalsamhälle utifrån de erfarenheter vi fått under 
ett oerhört svårt år. Strömstad ska fortsatt kännetecknas av tillväxt, vi 
ska bibehålla vår fina livsmiljö, återskapa en god arbetsmarknad och 
se till att vårt geografiska läge - mitt emellan storregionerna Oslo och 
Göteborg - åter blir en framgångsfaktor.

Till sist - ett stort tack till alla medarbetare och politiker för ett 
utmärkt och ihärdigt arbete under året. Många av oss har ställts inför 
utmaningar vi aldrig anat, och vi har klarat dem med glans. En särskild 
eloge till personalen inom äldreomsorg och skola som ställt upp till 
100 procent för våra äldre och yngre trots att de tvingats jobba under 
tuffa och ibland osäkra förhållanden med oro för coronasmittan. 

Strömstad kan när det krävs – nu tar vi nya tag inför 2022!

 

Kent Hansson 
Kommunstyrelsens ordförande
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I denna förvaltningsberättelse lämnar 
Strömstads kommun information om förvalt-
ningen av kommunen och den kommunala 
koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet 
och RKR R15 Förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Södra infarten och Strömstads gästhamn.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Nedan presenteras en översikt över den kommunala koncernens samt kom-
munens utveckling de senaste fem åren.

I tabellen ovan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. Den kommunala koncernen redo-
visade ett resultat på 93,0 mnkr för verksamhetsåret 2021. Det högre resultatet är relaterat till god 
budgetföljsamhet och försiktighet inom kommunens förvaltningar.  Den snabba återhämtningen i den 
svenska ekonomin med högre skatteintäkter, pandemirelaterade stödpaket samt realisationsvinster för 
finansiella tillgångar och utdelningar ger ett positivt resultat. Covid-19 samt stängd gräns mot Norge 
har fortsatt påverkat verksamheten. Inom koncernen visar bolagen högre resultat än föregående år.  AB 
Strömstadsbyggen redovisar för året ett resultat under budget vilket till största delen beror på ökade 
uppvärmningskostnader, där december blev en månad med mycket höga elpriser, trots att största delen 
var prissäkrat. Ombyggnationen på avdelning vit, Beateberg medförde stora reparationskostnader på 
grund av gamla vattenskador som upptäcktes vid renovering. AB Strömstadslokaler redovisar för året ett 
resultat som överstiger budget. De största avvikelserna mot budget beror på försäljning av roddförrådet 
vid Gymnasiet samt lägre reparationskostnader. AB Strömstanet redovisar för året ett resultat över budget 
vilket beror på intäkter för fler anslutningar än budgeterat. På kostnadssidan är det en avvikelse på grund 
av ett inte påbörjat driftssäkerhetsarbete som var budgeterat. AB Strömstads Badanstalt redovisar för året 
ett underskott. Resultatet har påverkats kraftigt negativt under det gångna året på grund av effekterna av 
den globala pandemin.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser är 22,7 procent vilket är en förbättring gentemot tidigare år. Den 
långfristiga låneskulden på koncernnivå har ökat med 9,8 mnkr. Kommunen har under året tagit upp nya 
lån motsvarande 50 mnkr och bolagen har amorterat 40 mnkr på låneskulden.  Resterande förändring är 
hänförbar till finansiell leasing.

Strömstads kommuns folkmängd har ökat med 33 invånare sedan förra året och uppgår till 13 277. 
Skattesatsen är oförändrad. Årets investeringar är omfattande och nettoinvesteringarna uppgår till 183 
mnkr. Hälften av investeringsbeloppet rör taxefinansierade investeringar så som vatten och avlopp, 
renhållning etcetera. Säkerställning av vattenförsörjningen och avloppsanslutning av nya områden till 
reningsverket har varit i fokus även i år. Större investeringar under året har varit Sjukhusfastigheten Pilen 
5, Havsnära stråk i centrum, lekplatser, Ångbåtskajen, ombyggnation av gator och vägar och anpassning av 
färjeläget till nya miljövänligare fartyg i färjetrafiken Dessa investeringar har i till viss del finansierats genom 
upplåning. Kommunen tog upp sitt första lån år 2018, under 2019 ökat lånen med 50 mnkr och under 
år 2020 så skedde ytterligare upplåning med 60 mnkr för att finansiera inköpet av fastigheten Pilen 5. 

Fastigheten förvärvades under januari 2021. Under år 2021 har nya lån tagits upp med 50 mnkr. 
Årets höga resultatnivå i kombination med överskottslikviditet inom kommunkoncernen har föranlett 
att mindre lån än förväntat har tagits upp.

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med egna 
medel, det vill säga kassaflödet som återstår efter att den löpande driften har finansierats. Ett 
värde på minst 100 innebär att kommunen inte behöver ta upp lån, vilket stärker det långsiktiga 
finansiella handlingsutrymmet. Den genom¬snittliga självfinansieringsgraden över fyra år uppgår till 
58 procent. 

Pensionsförpliktelserna utanför balansräkningen fortsätter att minska medan avsättningarna inom 
balansräkningen ökar. Avsättningar för pensionen har ökat med 11,1 mnkr sedan 2020 vilket bland 
annat beror på ett ökat livslängdsantagande. För att möta de kommande pensionsförpliktelserna har 
kommunen fonder avsatta som vid bokslutsdagen är marknadsvärderade till 162,4 mnkr.

Årets resultat för kommunen uppgår till 80,1 mnkr. Under året har kommunen haft ökade skattein-
täkter då beskattningsunderlaget har ökat, realisationsvinster för finansiella tillgångar, utdelningar 
samt försäljning av mark. Staten har ersatt kommunen för höga sjuklöner samt till viss del merkost-
nader för covid-19. Intäkterna har minskat inom vissa områden på grund av stängd gräns till Norge 
under första halvåret vilket bland påverkat färjeverksamheten, hamn- och parkeringsverksamhe-
terna. Enligt kommunallagen ska ett balanskravsresultat beräknas som är rensat från orealiserade 
vinster och förluster för finansiella tillgångar samt justeras för samtliga realisationsvinster vid 
avyttring av anläggningstillgångar. Balanskravsresultatet uppgår till 62,1 mnkr. 

Den kommunala koncernen 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter, mnkr 423,2 400,5 395,2 381,4 381,5

Verksamhetens kostnader, mnkr -1 099,6 -1 059,8 -983,3 -978,0 -950,9

Årets resultat, mnkr 93,0 64,6 79,3 37,2 40,1

Soliditet, procent 30,0 27,8 27,3 25,7 26,4

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, procent 22,7 20,2 18,9 16,6 16,2

Investeringar (netto), mnkr 223 179 211 412 219

Långfristig låneskuld till kreditinstitut, mnkr 1 610,9 1 601,1 1 549,7 1 489,7 1 259,7

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017

Folkmängd 31 dec enligt SCB:s statistik, antal 13 277 13 244 13 218 13 253 13 218

Primärkommunal skattesats, procent 21:91 21:91 21:91 21:91 21:91

Verksamhetens intäkter, mnkr 320,4 304,7 298,3 296,1 291,7

Verksamhetens kostnader, mnkr -1 083,6 -1 050,7 -981,7 -982,2 -956,1

Årets resultat, mnkr 80,1 52,7 66,5 30,0 32,7

Årets resultat/skatter o bidrag, Procent 9,2 6,3 8,6 4,0 4,5

Balanskravsresultat, mnkr 62,1 47,0 55,0 27,8 31,8

Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 874,7 834,1 777,5 742,6 723,0

Soliditet, procent 45,2 42,9 46,3 46,1 51,2

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, 
procent

32,0 28,8 28,9 26,8 27,6

Investeringar (netto), mnkr 183 157 175 284 141

Självfinansieringsgrad, procent 71 69 67 24 47

Långfristig låneskuld till kreditinstitut, mnkr 340 290 180 130 0

Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen, 
mnkr

231,1 232,7 241,4 247,1 248,6

Antal anställda 1 278 1 275 1 260 1 252 1 285

Förvaltningsberättelse
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Organisationsplan 

  Kommunrevision

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSEN

   Personalutskott

              BOLAG

   Överförmyndare

Barn- och utbildningsförvaltning

   Folkhälsoråd

   Kultur- och fritidsutskott

   Valnämnd

   AB Strömstadsgaragen

 Miljö- och byggförvaltning

Socialförvaltning

Teknisk förvaltning

   AB Strömstanet

KOMMUNCHEF

AB Strömstads Badanstalt

   AB Strömstadsbyggen

 AB Strömstadslokaler

  BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

  MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

   SOCIALNÄMND

   TEKNISK NÄMND 

 Kommunledningsförvaltning

 Förvaltningschef - Barn- och utbildningsförvaltning

 Förvaltningschef - Miljö- och byggförvaltning

 Förvaltningachef - Socialförvaltning

 Förvaltningschef - Teknisk förvaltning

Den kommunala koncernen

Förvaltningsberättelse

Organisationsplan för Strömstads kommun
Kommunfullmäktige styr kommunen Strömstads kommun är en politiskt styrd 
organisation där folkvalda politiker, så kallade förtroendevalda, företräder 
medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och 
kvalitet. Vart fjärde år väljer strömstadborna ledamöter och ersättare till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer i sin tur ledamöter och ersättare 
till kommunstyrelsen, kommunens nämnder, valnämnden och till styrelserna i 
kommunens bolag.

Kommunstyrelsen beslutar i egna ärenden och bereder ärenden som ska 
beslutas av  kommunfullmäktige. I Strömstad finns det under kommunfull-
mäktige – utöver kommunstyrelsen och valnämnden – fyra facknämnder och 
fem bolag som har egna ansvarsområden med beslutanderätt inom det egna 
ansvarsområdet. Varje facknämnd och bolagen har en egen förvaltning.

Strömstads kommun har tre helägda bolag, AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler, AB Strömstads Badanstalt. AB Strömstadsbyggen äger 
samtliga aktier i dotterbolagen AB Strömstanet samt AB Strömstadsgaragen. En 
fullständig översikt av den kommunala verksamheten inklusive bolagsstrukturen 
framgår av organisationsschemat till höger. 

Nämndernas verksamhet:
Kommunstyrelsen ansvar för att leda, samordna, följa upp och utveckla 
kommunens verksamhet som helhet. I ansvaret ingår även kultur- och fritidsverk-
samhet i syfte att öka kommunens attraktivitet. Ordförande är Kent Hansson

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens miljö- och hälsoskydds-
arbete, plan- och byggfrågor, räddningstjänst, mätverksamhet, kartframställning, 
geografisk information och kommunal lantmäteriverksamhet. Ordförande är 
Peter Sövig.

Tekniska nämnden ansvarar för utveckling, byggnation och för Strömstads 
kommun förvaltning av kommunens allmänna platser, väghållning, hamnar 
och markreserv. I nämndens ansvar ingår även vatten- och avloppsförsörjning, 
avfallshantering och fjärrvärmeförsörjning. Ordförande är Ulf Gustavsson.

Socialnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta 
utifrån gällande lagstiftning. Nämnden ansvarar också för socialtjänstens individ- 
och familjeomsorg. Hit hör ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, 
familjerätt och barn- och ungdomsvård. Ordförande är Pia Tysklind.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola 
och gymnasieskola. Därtill ingår bibliotek, vuxenutbildning, grundsärskola, 
gymnasiesärskola och kulturskola I nämndens ansvarsområde. Ordförande är 
Lena Martinsson.
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Förvaltningsberättelse

2021 har Covid-19-pandemin haft fortsatt be-
tydande påverkan på den kommunala ekonomin.  
”Samhällsekonomin har gått överraskande bra under pandemin och 
den trenden fortsätter” säger Annika Wallenskog, chefsekonom på 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Strikt ekonomiskt överträffar 
2021 alla förväntningar. Skatteunderlaget ökar med 5 procent jämfört 
med år 2020. Inför år 2021 beräknade SKR att ökningen skulle bli 2,5 
procent.

”Kommuner och regioner har alltså budgeterat med klart mindre 
intäkter vilket leder till att de ekonomiska resultaten kommer att bli 
väldigt höga hos många” fortsätter Annika Wallenskog.

SKR lyfter fram börsutvecklingen som varit exceptionellt stark. 
Stockholmsbörsens huvudindex har stigit 35 procent, det är det 
starkaste börsåret på mer än 10 år. Lägg till det att räntan fortfarande 
är mycket låg för kommuner som har skulder. Sammantaget ger det 
ett mycket starkt finansnetto för kommunsektorn och därutöver är 
kostnadsökningarna låga beroende på pandemin.

Strömstads kommun är inget undantag i detta sammanhang.

Omfattande statsbidrag 
Till följd av pandemin har staten fortsatt att skicka ut bidrag till 
offentlig verksamhet för att kompensera för pandemins effekter. 
Det medför att svenska kommuner fortsatt visar riktigt bra resultat 
trots att varslade demografiska ändringar nu slår till. Kommunerna 
har också gynnats av det allmänna stödet till alla arbetsgivare som 
kompensation för karensdag och arbetsgivarperiod.

De senaste två åren har tillfälliga statliga tillskott skapat en trygghet 
för att hantera pandemin och de riktade bidragen har dessutom 
ökat rejält. Trots mycket kritik från kommunerna och från SKR bestod 
nästan hälften av statsbidragen till kommuner och regioner år 2021 
av riktade bidrag. 

Många riktade bidrag driver upp kostnadsnivån i verksamheterna. De 
kan därigenom motverka nödvändig utveckling och effektivisering.

Viktiga förhållanden för 
resultat och ekonomisk 
ställning

Coronavärd vid Kosterbåtarna.
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Andra effekter
Inom exploateringsverksamheten är det lägre kostnader än förväntat 
då detaljplanarbetet inte fortskridit i den takt som var budgeterat. 
Dessutom uppvisar fastigheten Pilen 5 ett överskott på grund av 
ökade hyresintäkter samt mindre kostnader för reparationer och 
underhåll. 

Gränsen till Norge öppnade först under juli månad vilket innebar ett 
stort intäktsbortfall för färjeverksamheten i synnerlighet under första 
halvan av året.

Kommunen har under året tagit upp mindre lån än budgeterat på 
grund av samordningen inom koncernen där bolagen haft likviditets-
överskott, samt att kommunen haft högre resultat än förväntat. Detta 
har gett lägre räntekostnader än budgeterat i kombination med att 
räntenivåerna varit låga.

Pandemin har fortsatt påverka staden Strömstad och flera av våra 
kommersiella hyresgäster. Under året har vi erbjudit ett flertal av 
dessa olika former av stöd. AB Strömstadslokaler har under året 
också genomfört en kundenkät för de kommersiella hyresgästerna 
och hantering av analys och åtgärder som följd av att resultatet har 
integrerats i affärsplanen år 2022.

Förvaltningsberättelse

Den stora ärendeökningen inom Individ- och familjeomsorgen, 
såväl inom Barn och Unga som inom Vuxenenheten har påverkat 
ekonomin betydligt under året. Sedan pandemin bröt ut år 2020 så 
har utbetalningarna av försörjningsstöd ökat. En ungdomscoach och 
en arbetsmarknadskonsulent har anställts för att möta de ökade 
behoven. 

Det har med andra ord varit stora utmaningar för socialnämnden 
med ökade kostnader för placeringar, både gällande Barn och 
Unga samt för Missbruk och Våld i nära relationer. Kostnaden för 
försörjningsstöd ligger kvar på en förhållandevis hög nivå. Vidare kan 
stora volymökningar inom såväl Hemtjänsten som Boendestöd och 
inom Personlig assistans noteras vilket ytterligare lett till negativa 
budgetavvikelser. 

Inom daglig verksamhet och inom korttidsvistelse/korttidsboende 
Opalen kan stora volymökningar konstateras. 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
alltmer nödvändigt
Kommunens ekonomi påverkas starkt av den demografiska utveck-
lingen. Vi vet att antalet äldre ökar snabbt, vilket i sin tur innebär 
en ökad efterfrågan på välfärdstjänster som vård och äldreomsorg. 
Samtidigt ökar antalet i arbetsför ålder relativt långsamt. Ökningen 
av befolkningen i arbetsför ålder beräknas de kommande åren vara 
lägre än den årliga demografiska förändringen mot förhållandevis 
ökat antal äldre. Dessa stora utmaningar inom välfärden innebär även 
en stor finansiell osäkerhet inom kommunen samt risk för brist på 
arbetskraft. 

Att stärka invånarnas förutsättningar och möjligheter till en god hälsa 
är ett sätt att rusta samhällets motståndskraft vid kommande kriser. 
Samtidigt ger en friskare befolkning en positiv effekt på välfärdsverk-
samheternas kvalitet och måluppfyllelse.

Arbetet under pandemin har visat på att samverkan är ett viktigt 
verktyg för att åstadkomma förändring och nå ut till olika grupper i 
befolkningen. Gemensamma mål och samverkan mellan samhällets 
aktörer ger kraft i ett förändringsarbete. Det är samma faktorer 
som gör att vissa befolkningsgrupper har drabbats hårdare än andra 
under pandemin och utgör bakomliggande orsaker till skillnader i 
hälsa och livsvillkor.

Under 2021 fördelade regeringen även ett generellt statsbidrag 
till kommunerna från den så kallade ”Skolmiljarden”. Barn- och 
utbildningsnämnden erhöll 1,5 mnkr av detta bidrag. Motsvarande 
generellt statsbidrag har även tilldelats socialnämnden om 5,7 mnkr.

De statliga stöden för pandemin har under året inte varit lika 
omfattande som föregående år. Kommunen har fått stöd via de bidrag 
staten tilldelar kommunerna under pandemin. Kostnadsersättning 
har erhållits för såväl sjuklöner som andra merkostnader under del 
av året.

Skatteintäkter och höga statsbidrag
Det är välbehövligt att såväl den offentliga ekonomin som kom-
munsektorns ekonomi överlag är relativt stark. Både SKR och andra 
bedömare förutspådde att pandemikrisen skulle komma att drabba 
kommunsektorn betydligt hårdare rent ekonomiskt. År 2020 räknade 
SKR med att skatteunderlaget endast skulle öka med 0,9 procent. 

När staten till följd av pandemin sköt till stöd och ersättningar till 
företag och personer som drabbats av pandemin så ledde det till att 
skatteintäkterna inte påverkades i förväntad omfattning. Det gjorde 
att kommunen under år 2021 successivt kunde se uppskrivna skattun-
derlagsprognoser till en nivå som motsvarar det slutliga utfallet av 
skatteunderlaget. Under år 2021 har ekonomin vänt tillbaka snabbare 
än förväntat utan att den förhöjda nivån på statsbidragen justerats 
ned i motsvarande mån.

Kommunens överskott från skatter, statsbidrag och utjämning 
överstiger budget med 33,8 mnkr beroende på lägre antagen 
befolkningsprognos än utfallet samt positiva slutavräkningar för både 
år 2020 och år 2021. Detta beror på högre BNP-tillväxt samt en större 
ökning av arbetade timmar för under året.

Kommunen löser sitt uppdrag – också i svåra 
tider.
Hemtjänsten samt Boendestödet har under året haft en kraftigt 
ökande trend av beviljade timmar som ser ut att kvarstå. Den kraftiga 
ökningen har medfört att verksamheterna har behövt rekrytera 
ytterligare personal. 
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Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsberättelse

Insatser för att skapa tillgängliga lärmiljöer 
Inom grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet har man under året 
inrett flera tillgänglighetsanpassade klassrum, där man jobbat med 
att utveckla både den sociala, pedagogiska samt den fysiska miljön i 
ett klassrum. 

Grundskolan har under året anställt sex socialpedagoger som ska vara 
en del av skolans arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla 
elever i grundskolan. Socialpedagogernas gemensamma uppdrag på 
samtliga skolenheter har varit att ge stöd till elever och lärare i sociala 
frågor som till exempel:

• rastaktiviteter och andra gruppstärkande aktiviteter
• organisera trygghetsvandringar och gruppövningar
• genomföra enkäter och intervjuer i syfte med att göra skolan 

tryggare för både elever och personal
• utreda kränkningsärenden. 

Elevernas resultat läsåret 2020-2021
Resultaten i årskurs 6 har ökat något från år 2020. Resultaten varierar 
starkt mellan skolorna och samband finns med elevgruppernas 
socioekonomiska bakgrund.

Resultaten i årskurs 9 har fortsatt förbättras och är högre än rikets 
resultat i samtliga tre resultatjämförelser. Att vara behörig till ett 
nationellt gymnasieprogram är det mest avgörande studieresultatet 
för fortsatt framgång. Förbättringen av resultaten beror främst på 
pojkarnas ökade resultat, flickornas resultat ligger på en fortsatt hög 
nivå.

Allt fler vuxna vidareutbildar sig
I spåren av pandemin har ett extra stort fokus legat på samverkan i 
syfte att underlätta för kommunens invånare att göra en omställning 
genom utbildning. 

I januari år 2021 bildades en ny samverkansnod för regional 
yrkesutbildning. I noden ingår Strömstad, Tanum, Lysekil, Munkedal 
och Sotenäs kommuner. Syftet med projektet är bland annat att skapa 
med flexibla former för utbildning. 

Vuxenutbildningen har under år 2021 drivit och deltagit i projektet 
"Strategisk kompetensutveckling i Fyrbodal - modul 5 norra 

Bohuslän". Projektet syftar till att arbeta med individer som hamnat 
i omställning på grund av effekter av Covid-19, synliggöra och öka 
utbildningsutbudet, samt kartlägga kompetensbehov. 

En samverkan har inletts med Karlstad Universitet och vuxenutbild-
ningen är numera lärcentra för grundlärarutbildning förskoleklass och 
1–3 (start höstterminen 21) samt för förskollärarutbildningen (start 
vårterminen 23). 

I samverkan med Högskolan Väst har ett nytt koncept kallat 
HögskoleVUX tagits fram och vänder sig till individer som gått 
gymnasiet men saknar grundläggande eller särskild behörighet för att 
komma vidare till högre studier. De elever som klarar sina behörig-
hetsgivande studier samt den högskoleförberedande utbildningen 
får platsgaranti till ett tiotal av högskoleutbildningarna på Högskolan 
Väst. 

Särskild utbildning för vuxna startade under hösten år 2021 och är nu 
pågående. De fyra kurser som erbjuds under läsåret är livsmedel och 
hygien, servicekunskap, bild samt engelska.

Kultur och Fritid 
Konsthallen Lokstallet öppnade upp i slutet av april och har trots 
pandemin haft en framgångsrik och välbesökt säsong som bland 
annat bjöd på en mycket välbesökt Inge Schiöler-utställning. 

Nya evenemang har genomförts med stöd av Strömstads kommun. 
Exempel på dessa är bland annat Bohusfestivalen, Sommarteater på 
Bastes café på Nordkoster, Pop-up Opera och Fest i Stadsparken. 

Winter Word Festival genomfördes trots pandemin med ett begränsat 
och anpassat program. Flera av kommunens högtider och evenemang 
blev digitala även i år såsom valborgsfirande och nationaldagsfirande. 
Under året har Tillsammans – Hållbarhetsveckan i Strömstad och 
Strömstad inlight också arrangerats. 

Fritidsgårdens verksamhet formas och planeras efter ungdomars egna 
önskemål och behov. Följande verksamhet har bedrivits under året: 
öppen verksamhet, där kan ungdomarna själva välja vad de vill göra, 
bakning och matlagning, verkstad och motor, epa-projekt, podcast, 
musik, e-sport och läxhjälp. 

Under hösten öppnades en fritidsgård i Skee som är öppen två dagar 
i veckan. Fritidsgården i Skee bedrivs i samverkan med skolan, där 
fritidsledarna även finns tillgängliga under dagtid i skolan.

 Överst: Skateboardklubben har under året påbörjat byggandet av skateparken 
och på Strömstad Gymnasium ges möjlighet att välja idrottsspecialisering med 
inriktning skate. Underst: Ny lärmiljö på Skee skola.
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Myndighetsutövning
Det tillsynsansvar som kommunen haft för att minska risken för 
smittspridning på serveringsställen under pandemin sträcker sig över 
merparten av året. Totalt har handläggare genomfört närmare 900 
tillsynsbesök hos verksamheter.

Under året har räddningstjänsten anslutit sig till Västra räddnings-
regionen för att få en mer effektiv användning av resurser och ge 
medborgarna snabbare och bättre hjälp.

Service och kvalité
Kommunens satsning på ”utvecklande ledarskap” har startats och 
flertalet av kommunens chefer har gått utbildningen.

Socialförvaltningen har varit en del i att organisera och implementera 
framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) i kommunen. FVM är ett 
samarbete mellan VGR, privata vårdgivare med avtal med VGR och 
de 49 kommunerna i Västra Götaland. FVM kommer att tillhandahålla 
en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov 
och krav i nutid och framtid. Det innebär att all hälso- och sjuk-
vårdsinformation ska vara tillgänglig för de som behöver den, både 
medarbetare i hälso- och sjukvården, patienter och invånare.

Under året har socialförvaltningen genomfört äldreomsorgslyftet 
vilket har möjliggjort för ett drygt 20-tal medarbetare att studera 
på betald arbetstid. Stjärnmärkt, som är en kvalitetssäkring inom 
demensvården i syfte att utveckla den personcentrerade omsorgen 
på arbetsplatsen, har genomförts på ett flertal av våra särskilda 
boenden.  

Under 2021 har två av köken i äldreomsorgen totalrenoverats, 
Beateberg och Solbogården, vilket har bidragit till mer ändamål-
senliga kök.

Tekniska nämnden startade upp matavfallsinsamling i månadsskiftet 
april-maj. Hittills har ungefär 400 abonnenter i två områden fått 
erbjudande om insamling av matavfall, av dessa har drygt 100 tackat 
ja. Införandet kommer att pågå under cirka två års tid.

Under året har VA-verksamheten färdigställt tre större projekt; 
Österröds avloppsreningsverk, Avloppsledningar till och från 
Österröds avloppsreningsverk och råvattenledningar från vattentäkten 
Färingen. Strömstads kommun har nu förberett sig på att möta 
upp för framtida miljökrav och kapacitet för att klara att hantera 
avloppsvatten och råvatten.

Fastighet 
Kommunen förvärvade fastigheten Pilen 5, före detta sjukhuset, i 
januari. Projekt som har startat upp i fastigheten är ombyggnad av 
köket. Byggnation av ett särskilt boende (SÄBO) har initierats. 

Strömstadslokaler
Under 2021 har AB Strömstadslokaler även fått uppdrag av Tekniska 
förvaltningen att förvalta Pilen 5 (tidigare Strömstad sjukhus). 
Fastigheten förvärvades per årsskiftet från Västfastigheter och det 
medförde även personalövergång till AB Strömstadslokaler. Flera 
större renoveringar och utvecklingsprojekt pågår där flera av dessa 
verkställs under år 2022. 

Strömstanet
Ett år fyllt av utmaningar där vi välkomnat en ny VD per 1 september. 
Vad det gäller den operativa delarna har projekten löpt enligt plan. 
Under årets sista månader kunde vi glädjas åt flera positiva besked 
kopplat till PTS ansökningar vilket bland annat möjliggör att vi kan 
starta utbyggnation av Sydkoster under år 2022. Strömstanet har 
också varit drivande i bolagsgruppens utbildningsinsatser inom IT och 
informationssäkerhet. 

Strömstadsbyggen
AB Strömstadsbyggen har under år 2021 haft ett intensivt år med 
både ny VD och organisationsförändringar. Internt har bolaget startat 
ett arbete med att utveckla företagskulturen och gjort ett flertal 
satsningar på kompetensutveckling. 

På projektsidan har styrelsen fattat beslut om nyproduktion av 27 
lägenheter i projektet Magistern 4 samt ytterligare tre lägenheter 
i renoveringsprojektet Fiskaren. Bolaget har tillsammans med AB 
Strömstadslokaler lanserat ett energibesparingsprojekt där det bland 
annat satsar på vattenbesparingsteknik i bolagets samtliga 1604 
lägenheter. Det inkluderar även att bolaget i stor skala ska installera 
temperaturmätare i lägenheter samt stärka möjligheterna att aktivt 
arbeta med fastigheternas energi på distans. 

Bolaget har genomfört kundundersökningar i bostäder och lokaler 
med goda resultat och analys av dessa har legat till grund för 
affärsplanen för år 2022.

Skateboardklubben har under året påbörjat byggandet av skateparken 
som beräknas stå klart under våren 2022. 

Folkhälsa och Agenda 2030
Inom det brottsförebyggande arbetet har samverkan i EST (effektiv 
samordning för trygghet) utvecklats och ett dokument som beskriver 
våldsförebyggande arbete har framarbetats i samverkan med skola, 
fritid och socialtjänst.

Stort fokus har under året varit på Agenda 2030, Tillsammans - 
hållbarhetsveckan i Strömstad är ett gemensamt arbete internt och 
externt för att lyfta hållbarhetsfrågorna och öka kunskapen.

Privata aktörer fortsätter att bygga fler laddmöjligheter på ytor som 
ägs av kommunen, två nya arrendeavtal har tecknats under året. En 
ny laddstation på Torskholmen har driftsatts under året. 

Digitalisering
Alla kommuner och myndigheter satsar hårt för att bemöta den 
efterfrågan på digitala tjänster som teknologiutvecklingen möjliggör. 
Kommunen anställde år 2021 ytterligare en digitaliseringssamordnare 
och det är igångsatt flera projekt för att vara på banan eftersom nya 
tjänster krävs. Trycket på digitalisering ökar och kommunen fortsätter 
att utveckla e-tjänster för medborgarna och digitaliserade processer 
för effektiva flöden. 

Under året har skolan prövat tillgång till AI-robotar som agerat 
länk mellan klassrum och elev vid längre sjukdomsfrånvaro, för att 
möjliggöra att elever kan tillgodogöra sig utbildning trots att man inte 
har möjlighet att delta på plats i klassrummet.

Digitalisering och automatisering har gett möjligheter till effektiva 
sätt att hantera de kommande utmaningarna för att lösa framtidens 
välfärd och denna omställning behöver fortsätta. Digitalisering har 
varit en övergripande trend som drivit förändringen inom vård och 
omsorg genom till exempel användandet av mer välfärdsteknik och 
införandet av nya journalsystem.

Under året har förstudier av digitala medicingivare, digitala matinköp 
för brukare och digitala möten påbörjats. 

Efterfrågan på e-tjänster är stor och användningen hög, därför har 
arbetet med att ta fram nya e-tjänster varit prioriterat. 

Arbete med att ta fram en e-tjänst för bygglov har förberetts under 
hösten för att driftsättas i början av 2022.  Införandet av Mina med-
delanden i kommunikationen med medborgarna har påbörjats, likaså 
det fortsatta arbetet kring införandet av alla invånares ”Mina sidor”.
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Förvaltningsberättelse

Ansvarsstruktur

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-
organ. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter 
dess utveckling och dess ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda 
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet.

Kommunens nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive 
verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade 
budget, riktlinjer, reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv. 
Nämnder och bolagsstyrelser rapporterar till kommunstyrelsen. 

Styrmodell 
Strömstads kommuns styrmodell skiljer mellan målstyrning och kva-
litetsstyrning. Att skilja på dessa två typer av styrning gör det möjligt 
för den politiska ledningen att styra kommunens resurser i större 
utvecklingsprojekt, samtidigt som även den löpande verksamheten 
synliggörs och följs upp.

Målstyrningen utgörs av politiska viljeriktningar för utveckling av verk-
samheten. Målstyrningen tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges 
vision som är nedbruten till etappmål vilka pekar ut i vilken riktning 
kommunen ska utvecklas. Varje etappmål har en målbeskrivning av 
vad, varför och förväntat resultat. Nämnderna beslutar sedan om hur 
nämnden ska bidra till det förväntade resultatet. Uppföljning av att 

kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med målen görs genom 
att utvalda styrtal och aktiviteter kontinuerligt följs och analyseras. En 
samlad uppföljning av samtliga mål sker i samband med delårsbokslut 
i april och augusti samt i årsredovisningen. 

Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder och 
förvaltningar att verksamheten utförs med god kvalitet och att brister 
fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. Kvalitetsstyrningen utgår 
från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av kommunfullmäktige 
samt den lagstiftning som styr verksamheten. I kvalitetsstyrningen 
kontrolleras exempelvis att det finns tillämpliga och verksamhetsnära 

rutiner som stöd till medarbetarna samt att dessa efterlevs i 
vardagen. En del i kvalitetsstyrningen är även att löpande ta emot 
och behandla synpunkter från invånare och kunder. Eftersom 
kvalitetsstyrningen är en integrerad del i verksamheternas dagliga 
arbete sker uppföljning kontinuerligt. Rapportering till kommunens 
förtroendevalda sker bland annat i samband med delårsbokslut 
och årsredovisning då även uppföljning av den interna kontrollen 
presenteras. 

Kommunfullmäktiges mål och nämndmålen ska vara mätbara 
och uppföljningsbara. Samtliga mål ska vara av betydelse för god 
ekonomisk hushållning och de ska balanseras mot varandra och över 
tiden enligt följande: 

• Den kommunala verksamheten ska bedrivas inom beslutade 
ekonomiska ramar. Kommunens verksamhetsidé är vägledande 
för utveckling och inriktning av verksamheten. 

• Dagens behov ska balanseras mot framtida behov, vilket fordrar 
ett hållbarhetstänk, så att inte resurserna förbrukas.

Mål- & Budgetprocessen 
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål styr utrymmet för resur-
stilldelning. I början av april meddelar budgetberedningen inledande 
budgetdirektiv med planeringsförutsättningar. Nämnder och förvalt-
ningar arbetar med mål och budget parallellt med bokslutsanalys och 
delårsuppföljning under våren. I slutet av maj möts budgetberedning, 
nämndpresidier och förvaltningsledningar i gemensam budgetdialog. 
Nämnderna tar sedan fram budgetskrivelser för inlämning i mitten 
av september. Dessa ska innehålla behovsanalys utifrån nuläge och 
bedömda förändringar kommande år vad gäller verksamhet, ekonomi 
och medarbetare. Förslag till nämndmål ska ingå liksom översiktlig 
verksamhetsplan. Pågående och planerad verksamhets- och 
kvalitetsutveckling ska redovisas med fokus på invånarnas behov och 
kommunens roll som en aktiv aktör i samhällsutvecklingen. 

I slutet av september möts budgetberedningen och respektive nämnd 
i samråd utifrån nämndernas budgetskrivelser. Kommunstyrelsen 
upprättar därefter förslag till beslut om skattesats samt budget och 
slutliga nämndsanslag till löpande drift samt investeringsverksamhet. 
Kommunstyrelsen behandlar ärendet i oktober och slutligen så 
fastställer fullmäktige kommunens budget i slutet av november.

Rapportering 
Resultat- och balansbudget samt nämndsanslagen på översiktlig 
verksamhetsnivå följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige 
i delårsbokslut april och augusti samt i årsredovisningen. 
Delårsrapporteringen omfattar ekonomiskt periodutfall och prognos 
för helårsutfall samt uppföljning av måluppfyllelse. Nämnderna 
ansvarar för att uppföljning, analys och rapportering sker enligt kom-
munstyrelsens direktiv. Verksamhetsresultatet ska analyseras ihop 
med det ekonomiska resultatet. Vid eventuell negativ avvikelse mot 
budget ska åtgärder omedelbart vidtas för att komma i ekonomisk 
balans och kommunstyrelsen ska informeras.

I Strömstads kommuns kommunala koncern ingår flera nivåer av 
politiskt styrande instanser. Kommunfullmäktige är kommunens 
högsta beslutande organ och beslutar i alla viktiga och principiella 
frågor, fastställer skatt och budget. Kommunfullmäktige utser även 
ledamöter till kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
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Intern kontroll
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det 
finns en god intern kontroll och nämnderna har det yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Nämnderna ska, med utgångspunkt från reglemente och tillämp-
ningsanvisningar för intern kontroll, årligen anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Granskningsområden i planen 
ska väljas ut med utgångspunkt från en riskanalys som inkluderar en 
konsekvens- och sannolikhetsbedömning.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras 
till nämnden i den omfattning som fastställs i internkontrollplan, dock 
minst årligen i anslutning till redovisning av årsbokslut. Allvarligare 
brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till nämnden.

Resultatet av uppföljningen ska vidare rapporteras till kommun-
styrelsen och kommunens revisorer i samband med kommunens 
årsbokslut.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunledningsförvaltningen ska säkerställa att styrning och 
uppföljning under året ger kommunstyrelsen ett tillräckligt underlag 
för att utöva sin uppsiktsplikt. 

Uppsiktsplikten organiseras genom dialogmöten och samråd mellan 
kommunstyrelsen arbetsutskott och nämndernas arbetsutskott 
under året. I årsplanen framgår när kommunstyrelsens arbetsutskott 
kommer att kalla till dialogmöten och samråd. Samrådsmötena 
protokollförs och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppsiktsplikten 
sker även genom att kommunstyrelsen tar del av löpande rappor-
tering av ekonomiskt utfall, betydande händelser samt måluppfyllelse 
av kommunfullmäktiges mål. Rapportering sker vid tre tillfällen per 
år, i april, augusti och samt vid årsbokslut. Kommunstyrelsen får 
även en gång per år en samlad rapportering av nämndernas interna 
kontrollarbete. 

Uppsiktsplikten över de kommunala bolagen sker enligt beslutad 
årsplan genom ägardialog mellan kommunstyrelsens arbetsutskott 
och representanter för bolagens styrelser och ledning tre gånger 
per år. Kommunstyrelsen bevakar även protokoll löpande. 
Kommunstyrelsen skall senast under mars månad årligen fatta 
beslut om verksamheterna i de kommunala aktiebolagen och att de 
under föregående kalenderår har varit förenliga med de fastställda 
kommunala ändamålen för respektive bolag och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges kommun-
fullmäktige snarast och om brister i verksamheterna förelegat 
skall kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder.

Vy över Strömstad
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God ekonomisk hushållning
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Begreppet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhets-
perspektiv. Kommunfullmäktiges målsättningar ska säkerställa att 
ekonomin och verksamheten genomsyras av en god ekonomisk hus-
hållning, både på kort och på lång sikt. God ekonomisk hushållning 
ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation 
själv måste bära de kostnader för den service som den konsumerar. 
Med andra ord, ingen generation ska behöva betala för det som 
en tidigare generation förbrukat. God ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och på ett ändamålsenligt sätt. 

Vision 2030 och mål 2021-2022
Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion 
och mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalité, 
natur och friluftsliv i världsklass. Till visionen har två långsiktiga mål 
kopplats. Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 
2030 och ett miljömål där Strömstad är en fossiloberoende kommun 
år 2030. Fyra etappmål för perioden 2021-2022 ska leda kommunen 
mot de övergripande målen och vision 2030. 

Till varje etappmål har en målbeskrivning tagits fram för att tydliggöra 
vilken riktning fullmäktige vill att kommunen ska utvecklas i. För varje 
mål beskrivs vad målet innebär, varför vi ska sträva mot målet och det 
förväntade resultatet arbetet ska leda till. Till varje förväntat resultat 
har styrtal valts ut för att möjliggöra en mätning av om verksamheten 
utvecklar sig i den riktning som målet anger. 

 

Förvaltningsberättelse

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

Broarna mellan Sverige och Norge.

Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet.
En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i 

världsklass!

Kommunövergripande långsiktiga mål

En hållbar 
kommun

Attraktivt att  
bo, besöka  
och verka i

Stöd, omsorg  
och  

hemsjukvård 
av hög kvalitet

En erkänt bra 
utbildnings-
verksamhet

Ett attraktivare Strömstad

• 2030 har Strömstad 15 000 invånare

• 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun
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Attraktivt att bo, besöka och verka i 

Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom 
offentlig sektor
Pandemin och osäkerheten kring gränspassagen till Norge har påverkat 
Strömstad och dess arbetsmarknadssituation. En strategi och handlingsplan 
för omställningsarbetet för utvecklingen av Strömstads näringsliv har arbetats 
fram och är nu igång. Omställningsarbetet samfinansieras av såväl kommunen 
som stat och region och drivs i projektform genom så kallad flernivåsamverkan. 
I maj öppnade Utvecklingsarena Strömstad i lokalerna i gamla sjukhuset (Västra 
Hamngatan 11) som en plattform för omställnings- och utvecklingsarbete. 

Kommunen har sedan tidigare ett iordningsställt industriområde på Bastekärr 
som finns till försäljning där det finns möjlighet för etablering av industri. 
Underlag till Business Swedens hemsida har tagits fram i syfte att marknadsföra 
området. Under året har tekniska nämnden markanvisat del av Bastekärr till ett 
företag som vill bygga industriradhus. Ett avtal har även utarbetats tillsammans 
med Trafikverket avseende medfinansiering av statlig infrastruktur för vägplan 
och projektering för E6/Nordbymotet. Avtalen möjliggör detaljplaneläggning 
för Nordby/Svinesund för framtida utbyggnad av fler verksamheter.

Under år 2021 har 81 företag etablerat sig i Strömstad, varav 77 procent fanns 
inom andra branscher än handel. Av de företag som startas är 66 registrerade 
för f-skatt och moms och 29 har fler än en anställd. Mätningar av kommunens 
myndighetsutövning genom den så kallade insiktsmätningen visar att nöjd 
kund index (NKI) har ökat från 73 föregående år till 80 år 2021. NKI mäts för 
varje myndighetsområde och vi kan se ökningar inom miljö, livsmedel och 
servering och en minskning inom bygg.

Det sammanfattande omdömet av Strömstads företagsklimat har ökat från 
3,13 år 2020 till 3,20 år 2021, vilket ligger något under vår målnivå.

Bedömning Trend

Måluppföljning av etappmål för 2021
Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i 
Strömstad
Byggandet börjar ta fart i kommunen och vi uppfyller nivån på antalet 
beviljade slutbesked. Under året har arbete med planer som möjliggör 
byggande av boendeenheter samt planer som möjliggör näringslivsetablering 
prioriterats. Under år 2021 har en detaljplan antagits på Rossö som ger 12 
byggrätter. Flera planer är dock pågående så som planerna för Norrkärr 
1:119, Lilla Åseröd och Stensvik som alla ger byggrätter för bostäder.

Flera pågående kommunala projekt är även i utrednings- eller de-
taljplanefasen så som Vattentornsberget, Mällbyhöjden, Hjältsgård 6:1. 
Strömstadsbyggen planerar även för byggnation på Magistern där 27 
lägenheter beräknas stå klara under år 2022. Myrenprojektet pågår också 
och väntas ge ytterligare 150 lägenheter, till detta kommer byggnation och 
ytterligare lägenheter på Hedelinska tomten.

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud
Andelen av utbetalda arrangörsstöd med barn och unga som målgrupp har 
ökat. Trots pandemin har även andelen medlemskap i föreningar ökat och så 
även andelen besökare på fritidsgårdarna. Fördelningen av lokalt aktivi-
tetsstöd mellan pojkar och flickor ligger kvar på samma andel som tidigare.

När det gäller fritidsgårdsverksamheten så har pandemin inneburit att fritids-
gården har behövt vara stängd tidvis. För att möta behovet har fritidsgården 
tvingats hitta nya vägar och som bland annat satsning på en digital fritidsgård. 
Under hösten har även fritidsgårdsverksamhet öppnas i Skee för att möta 
behovet där.

För att främja barn och ungas delaktighet i kultur- och fritidslivet har under 
året en ungdomspott avsatts, där unga själva kan ansöka om arrangörsstöd. 
Ett underlag och förslag till en kulturgaranti för barn 0-16 år har arbetats 
fram under året i ett samarbete mellan kulturskola, bibliotek och kommunens 
kulturansvariga. Beslut och implementering av förslaget kvarstår under år 
2022. På detta sätt ska alla barn och unga erbjudas en kultur- eller friluftsupp-
levelse varje år.

Bibliotek och kulturskola har under år 2021 påverkats mycket av pandemin. 
Under våren var det med hänvisning till pandemin en längre tids fysisk 
stängning av bibliotekets lokaler och kulturskolan genomförde inga sport- 
eller påsklovsaktiviteter med hänvisning rådande restriktioner. Under 
sommarlovet genomfördes en stråkkurs för ensemble och under höstlovet 
levererades en vecka fullspäckad med aktiviteter som bjöd på extra mycket 
upplevelser för barn och unga så som barnteater, sång, prova-på-yoga, måleri 
och pyssel.

För att utveckla fritidsutbudet arbetar även kommunen med att utveckla 
kommunens lekplatser. Röds lekplats har byggts om under vintern år 2021 
och står nu klar. För att möta upp behovet av fler båtplatser för småbåtar har 
kommunen för avsikt att detaljplanelägga för en utbyggnad av kommunala 
småbåtplatser i Starekilen. Under år 2021 har ett utredningsarbete påbörjats 
för att undersöka hur hamnutbyggnaden kan komma att påverka miljökvali-
tetsnormerna i havet.

Överst: Färjeterminalen. Underst Vy över Strömstad.

Förväntat resultat Bedömning Trend

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i 
Strömstad. 

Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och 
inom offentlig sektor.

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.
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Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Styrtal kommun År 
2019

År 
2020

År 
2021

Mål 
2021

Bedöm-
ning

Trend

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.

Andel av utbetalda arrangörsstöd som 

har barn och unga som målgrupp.
19.0% 26.0% 32.0% 30.0%

Erbjuda kulturskoleaktiviteter på olika 

platser i kommunen på höst,-, sport-, 

och påsklov.

0 1 1 3

Andel medlemskap i föreningar i 

förhållande till barn mellan 0-20 år.
67.0% 79.0% 73.0%

Fördelning av lokalt aktivitetsstöd 

mellan pojkar och flickor.
36.8% 36.0% 45.0%

Andel besökare fritidsgård i 

förhållande till barn mellan 12-18.
21.0% 25.0% 23.0%

Styrtal kommun År 
2019

År 
2020

År 
2021

Mål 
2021

Bedöm- 
ning

Trend

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.

Antal färdigställda nya 
boendeenheter (slutbesked). 85 101 106 63

Antal nya byggrätter för boende-
enheter i av KF antagna detaljplaner 
över de fem senaste åren.

70 70 52 100

Antal boendeenheter i pågående 
kommunala bostadsprojekt i 
genomförandefasen.

27 25

Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.

Antal nyetablerade företag. 98 89 81 75

Andel nyetablerade företag inom 

andra branscher än handel.
79% 84% 77% 85%

(U07451) Företagsklimat enl. ÖJ 

(Insikt) - Totalt, NKI ÖJ (Insikt) - Totalt, 

NKI.

77% 73% 80% 76%

Sammanfattande omdöme 

företagsklimatet i kommunen - Svenskt 

näringsliv enkät.

3.53 3.13 3.20 3.53

Överst: Strömstad med stadshuset i bakgrunden. Mitten: 
Utvecklingsarenan. Underst: Gamla svinesundsbron.
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En erkänt bra utbildningsverksamhet 

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat
Grunden för elevernas utbildning läggs i förskolan och framöver kommer 
förskolan att arbeta för att fler barn ska gå i förskolan. Antalet inskrivna barn 
per årsarbetare har ökat något och ligger nu nära rikssnittet.

Resultaten i årskurs 6 har ökat något från år 2020. Resultaten minskar fortsatt 
för flickor, medan pojkarnas resultat förbättrades. Resultaten i svenska som 
andraspråk har förbättrats, medan resultaten i svenska fortsätter att sjunka. I 
matematik och engelska har resultatet förbättrats. Resultaten varierar starkt 
mellan skolorna och samband finns med elevgruppernas socioekonomiska 
bakgrund.

Resultaten i årskurs 9 har fortsatt förbättrats och är högre än rikets resultat 
i samtliga tre resultatjämförelser. Det ämne där andelen elever som saknar 
betyg är högst är svenska som andraspråk, samtidigt som resultatet i ämnet 
förbättrats jämfört med tidigare år. I övrigt utmärker sig inget ämne. Att vara 
behörig till ett nationellt gymnasieprogram är det mest avgörande studiere-
sultatet för fortsatt framgång. Förbättringen av resultaten beror främst på 
pojkarnas ökade resultat, flickornas resultat ligger på en fortsatt hög nivå.

Styrtalet för resultatet i gymnasieskolan inkluderar både nationella program 
och individuella programmet. År 2021 var andelen elever som tog gymnasie-
examen 50,5 procent, att jämföra med nivån i riket som är 69 procent. Värdet 
för enbart nationella program är 71 procent och där är nivån i riket  
79 procent.

Bedömning Trend

Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre 
utbildning
En ökning av andelen vuxna som deltar i vuxenutbildningen har skett 
mellan år 2019 och år 2020. Orsaken till ökningen kan förklaras av den 
situation det lokala näringslivet befunnit sig i och då främst inom handel. 
Vuxenutbildningens utbud har även ökat till följd av att statsbidrag riktade 
till vuxenutbildning har ökat under pandemin. Strömstads vuxenutbildning 
ingår i ett samarbete i norra Bohuslän som tillsammans skapar ett stort antal 
utbildningar som är sökbara för invånare inom hela samarbetsområdet. 
Resultatet inom svenska för invandrare (SFI) för år 2020 visar på en klar 
ökning och når nästan upp till målet för år 2021. Nationell statistik saknas för 
år 2021 och kommer att publiceras under våren år 2022. 

Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare 
och personal
I den årliga vårdnadshavarenkäten ökar nivån på hur kvaliteten i förskolan 
uppfattas. Områden som berörs är hur roligt barnet tycker det är att vara på 
förskolan och att barnet känner sig tryggt där. Vårdnadshavarna är nöjda med 
förskolans öppettider, kontakten med personalen och deras bemötande och 
med förskolans inne- och utemiljö.

Upplevelsen av trygghet i skolan är fortsatt hög, sammantaget 89 procent 
av eleverna upplever att skolan är trygg. Andelen elever som uppger att 
de inte känt sig utanför, retade eller illa behandlade under läsåret ligger 
sammantaget på 74 procent. Alltså kan skolan trots negativa upplevelser vara 
trygg. Det yttersta målet är att ingen elev känner sig utanför, blir retad eller 
illa behandlad. Elevernas upplevelse av studiero fortsätter att öka och ligger 
nu på 71 procent.

Resultatet på den årliga medarbetarenkäten är i nivå som föregående år, 
Hållbart medarbetar index (HME) är 80. Ett förbättringsområde är arbets-
miljön för medarbetarna och ett område som får höga resultat är utveckling 
och förnyelse.

Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare
Andel legitimerade förskollärare och lärare (med behörighet i ämnet) har 
ökat i förskolan, förskoleklass till årskurs 3, högstadiet, gymnasieskolan och 
inom svenska för invandrare (SFI). I årskurs fyra till sex medför minskningen 
att det sammantaget för grundskolan skett en minskning. Det är främst lärare 
i praktiskt estetiska ämnen som saknar legitimation och behörighet.

Överst: Rörelsealfabet. Mitten: Barn odlar. Underst: Skee skolas  
fackeltåg vid julavslutningen.

Förväntat resultat Bedömning Trend

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga 
resultat.

Fler vidareutbildar sig  och fler söker till högre 
utbildning.

Upplevd nöjdhet bland barn, elever, 
vårdnadshavare och personal.

Fler behöriga och legitimerade lärare och 
förskollärare.
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Styrtal kommun År 
2019

År 
2020

År 
2021

Mål 
2021

Bedöm- 
ning

Trend

Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.

(U11401) Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%). 75% 66% 100%² 80%

Vårdnadshavarenkät förskolan - 
Föreställ dig en perfekt förskola. Hur 
nära ett sådant ideal tycker att ditt 
barns förskola kommer? Skala 1-6.

4.0 4.0 4.6 4.8

Jag känner mig trygg på min skola. 91.0% 89.0% 89.0% 93.0%

Jag får studiero i min klass. 69.0% 69.0% 71.0% 75.0%

Jag har inte känt mig utanför, retad 
eller illa behandlad under läsåret. 74.0% 72.0% 74.0% 80.0%

Medarbetarengagemang HME barn- 
och utbildningsförvaltningen. 78 81 80 80

Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.

(N15814) Lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, 
kommunala skolor, andel (%).

55.5% 54.5% 68.6%¹ 80.0%

Lärare (Årsarbetare) med 
lärarlegitimation och behörighet 
i minst ett ämne i gymnasieskola, 
kommunala skolor, andel (%).

79.58% 86.00% 91.00%¹ 90.00%

Heltidstjänster i förskolan med 
förskollärarexamen, kommunal regi, 
andel (%).

31% 34% 39% 38%

¹ Nationell statistik i Kolada är inte publicerad vid tiden för sammanställningen av årsberättelsen.  
- Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola och gymnasieskolan utgår från 
förvaltningens statistik per 31 december 2021.

² Nationell statistik i Kolada är inte publicerad vid tiden för sammanställningen av årsberättelsen.  
När en vårdnadshavare har anmält önskemål om plats i en kommunal förskola ska kommunen erbjuda barnet 
förskola inom fyra månader (8 kapitlet 12 och 14 §§ skollagen). Förskoleverksamheten i Strömstad kan erbjuda 
100 procent av de sökande plats inom den tidsramen.  
- Antal inskrivna barn i förskolan bygger på förvaltningens statistik per 15 oktober, 2021.

3 Nationell statistik  för 2021 saknas. Publiceras under våren 2022

Styrtal kommun År 
2019

År 
2020

År 
2021

Mål 
2021

Bedöm- 
ning

Trend

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat

Andel elever i årskurs 6 som når 
kunskapskraven i samtliga ämnen. 80.0% 68.0% 71.0% 80.0%

(N15419) Elever i åk. 9 som uppnått 
målen i alla ämnen, kommunala 
skolor,  andel (%).

68.9% 72.4% 83.0% 75.0%

(N15436) Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel (%).

75.5% 85.3% 90.0% 90.0%

Gymnasieelever med examen inom  
3 år, kommunala skolor, andel (%).

56.06% 60.63% 50.50% 65.00%

(N11800) Barn 1-5 år inskrivna i 

förskola, andel (%).
81.6% 82.6% 82.2%¹ 85.0%

(N11102) Personaltäthet, inskrivna 

barn per årsarbetare i förskolan, 

lägeskommun, antal.

4.8 5.0 5.1 5.2

Fler vidareutbildar sig  och fler söker till högre utbildning.

Elever på SFI som klarat minst två 
kurser, av nybörjare två år tidigare, 
andel (%).

9.00% 10.00% Saknas3 20.00%

Invånare 20-64 år som deltar i 
vuxenutbildning , andel (%). 7.56% 11.30% Saknas3 10.00%

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Överst: Rastflagga med "alla människors lika värde" i fokus.  
Underst: Förskolebarn odlar tomater.
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Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet

Nöjda brukare, medarbetare och närstående
Det är fortsatt svårt att rekrytera personal med önskad utbildning och 
erfarenhet så väl inom individ- och familjeomsorg som inom äldreomsorg. 
Genom äldreomsorgslyftet, som är en statlig satsning vars syfte är att 
höja kompetensen inom äldreomsorgen, har andelen outbildad personal 
minskat. En uppdragsutbildning har genomförts i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen där medarbetare läst upp grundkompetens un-
dersköterska med lön. Äldreomsorgslyftet har även möjliggjort för personer 
i extratjänst att läsa upp och i några fall gå tillsvidareanställning samt för 
tillsvidareanställd personal, som valt att läsa vidare, har kunnat göra detta på 
betald arbetstid. Undersköterskor och stödassistenter har även kunnat läsa 
till undersköterskor med specialistkompetens och stödpedagoger.

Utbildning i utvecklande ledarskap har erbjudits flertalet chefer under år 
2021 och satsningen fortsätter under år 2022. Detta ger cheferna en god 
grund för att utveckla sina medarbetare och verksamheter framåt. Under 
året har även en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete genomförts.

Medarbetarenkäten visade ett något lägre totalindex än föregående år. Vi kan 
dock se en betydande förbättring av svarsfrekvensen mot föregående år.

Brukarundersökningarna som utförs årligen av Socialstyrelsen för hemtjänst 
och särskilt boende är försenade och något resultat finns därför inte att 
redovisa. Strömstads kommun deltar även i nationella brukarundersökningar 
som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, 
boendestöd och daglig verksamhet. Brukarundersökningar genomförs även 
inom individ- och familjeomsorgen. Båda undersökningarna visade på goda 
resultat och vi når upp till uppsatta måltal för två av tre styrtal.

Väntetiden till plats på särskilt boende från beslut till erbjuden plats uppgår 
till 60 dagar i genomsnitt för år 2021, att jämföra med målvärdet på 45 dagar. 
Resultatet har förbättrats jämfört med år 2020 men målvärdet har inte 
uppnåtts. Målnivån för beläggning på särskilt boende har dock uppnåtts.

När det gäller brukartid hemtjänst pågår kontinuerlig uppföljning och analys. 
Genomsnitt för Hemtjänst City, Norr och Sol-teamet uppgår till 51 procent 
för helår 2021. Resultatet har förbättrats kontinuerligt under året och om 

Bedömning Trend

genomsnittlig mätning görs enbart för december månad 2021 uppgår 
brukartiden till 54 procent i genomsnitt för dessa distrikt, att jämföra med 
måltalet på 55 procent.

Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro
Arbetet med en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är ständigt pågående 
och trots pandemin har verksamheten kunnat ha regelbundna arbetsplats-
träffar, verksamhetsmöten och individuella uppföljningar, även om en stor 
del fått hållas digitalt.

Arbetet med att schemalägga hållbara scheman och att erbjuda heltid 
till all personal fortgår och vi har en hög måluppfyllelse. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har förbättrats under året efter att 2020 försvårats av 
pandemin.

Sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå, 10,25 procent, att jämföra med 
målvärde under 8 procent. En del är fortsatt en konsekvens av att sjuk-
skrivning skett vid minsta symtom i linje med rådande restriktioner. Löpande 
aktivt arbete kring bemanningsprocessen har minskat andelen arbete utförd 
av timanställd personal.

Alla nyanställningar ska erbjudas heltid vilket har bidragit till förbättrat 
resultat. Friskvårdsbidraget har höjts till 2500 kronor och digitala alternativ 
och "livsstilscoachande aktiviteter" har synliggjorts, vilket kan ha bidragit till 
det förbättrade resultatet.

Ett utökat utbud av digitala tjänster
Att erbjuda ett utökat utbud av digitala tjänster är en utveckling som är 
viktig för att kommunen fortsatt ska kunna erbjuda brukarna en god vård 
och omsorg. Några exempel på vad som har genomförts under år 2021 
är användandet av aktivitetsplattor och digital aktivitetsutrustning (cykel 
med digital skärm) på särskilt boende som har utprovats med gott resultat. 
Digitala fönster har satts upp på ett äldreboende och en bio anläggning finns 
på ett boende. Digitala plattor (Ipad eller liknande) finns på boende LSS och 
SoL med anpassade appar för målgruppen.

Först under år 2022 planeras e-tjänster för färdtjänst, riksfärdtjänst, 
bostadsanpassningsbidrag, stöd och insatser i hemmet och insatser inom 
socialpsykiatri.

Microsoft Teams är ett digitalt verktyg som samlar personer, konversationer, 
möten, filer, anteckningar och innehåll på en och samma plats. Detta är ett 
verktyg som i allt högre grad integreras i ledningsarbetet, kvalitetsarbetet, 
bemanningsarbetet och metodutvecklingen.

Exempel på projekt som har startats upp är digitala matinköp inom 
hemtjänst, mobil dokumentation, digital tillsyn, digitalt utanförskap och 
digitaliseringsombud

Förväntat resultat Bedömning Trend

Nöjda brukare, medarbetare och närstående.

Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.

Ett ökat utbud av digitala tjänster.

Överst: Vårdbiträdet inför en nära vård-situation på  
äldreboendet Solbogården. Mitten: Saltö. Underst: Måltids- 
förberedelser.
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Styrtal kommun År 
2019

År 
2020 År 2021 Mål 

2021
Bedöm- 

ning
Trend

Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.

Sjukfrånvaro inom socialförvaltningen. 9.25% 10.20% 10.25% 8,00%

Andel arbetade timmar av 
timanställda. 12% 8% 6% 7%

Andel heltidsanställda inom vård och 
omsorg. 73% 80% 84% 80%

Nyttjandegrad friskvårdsbidrag. 28% 36% 55.51% 60%

Ett ökat utbud av digitala tjänster.

Andel utvecklingsprojekt som har en 
tydlig koppling till digitalisering.

Ej ut-
värderat 80%

Andel personal som har tillgång till 
wifi på sin huvudsakliga arbetsplats. 95% 100%

Antal insatser som kan erbjudas 
digitalt eller genom digitala 
hjälpmedel.

1 4

Andel personal som upplever tillräcklig 

kunskap i digitala arbetssätt.
91% 50%

Antal ansökningar som inkommer via 

e-tjänst.
137 50

Uppfyllt         Delvis uppfyllt         Delvis uppfyllt         Inte uppfyllt

Styrtal kommun År 
2019

År 
2020

År 
2021

Mål 
2021

Bedöm- 
ning

Trend

Nöjda brukare, medarbetare och närstående.

Bemötande, förtroende och trygghet 
inom hemtjänsten. 98% 96% 90%

Bemötande, förtroende och trygghet 
inom särskilt boende. 91% 93% 90%

Brukarundersökning LSS - Daglig 
verksamhet (resultat genomsnitt 
samtliga frågor).

85% 80% 81.0% 80%

Brukarbedömning Individ- och 

familjeomsorg totalt- helhetssyn.
86% 83% 92.00% 85%

Medarbetarenkät HME (hållbart 

medarbetarengagemang).
80 79 77 80

Svarsfrekvens medarbetarenkät. 65% 63% 74% 75%

Väntetid till särskilt boende - antal 
dagar från beslut. 106 68 60 45

Brukartid i hemtjänst. 57,00% 50,61% 55,00%

Beläggning särskilt boende. 98,00% 99.58% 95,00%

Brukarundersökning LSS -  
Servicebostad  (resultat genomsnitt 
samtliga frågor).

84.0% 82.0% 70.0% 80%

Överst: Hamnpromenaden. Mitten: .Välkommen till  
Socialtjänstens lokaler. Underst: Vaccination, ja tack!
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En hållbar kommun

Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet
Folkhälsoarbetet är långsiktigt och involverar flera olika aktörer i samhället. 
I Strömstad drivs ett aktivt folkhälsoarbete i samarbete med såväl andra 
kommuner, Västra Götalandsregion, polis, näringsliv och civilsamhälle. Under 
året har folkhälsoarbetet genomförts i enlighet med folkhälsoplanen som 
beslutas av folkhälsorådet.

Utbildning är viktig faktor för en god folkhälsa och barn- och utbildnings-
förvaltningens verksamheter arbetar på många sätt för att tillhandahålla en 
utbildning med goda resultat för människor i alla åldrar. Under år 2021 har 
resursfördelningen till grundskola förändrats för att kunna kompensera för 
socioekonomiska skillnader mellan eleverna. Under året har även ett arbete 
påbörjats för en socioekonomisk resursfördelning i förskolan. Stora satsningar 
har också gjorts inom vuxenutbildningen som erbjuder många fler utbildningar 
än tidigare.

Kommunen har även haft ett stort fokus på åtgärder för att begränsa ökningen 
av försörjningsstöd så som exempelvis att samorganiseringen av arbetsmark-
nadsenheten och försörjningsstödet har utvecklat verksamhetens möjligheter 
att erbjuda vägar till egenförsörjning.

För att öka tillgänglighet och delaktighet har kommunen genomfört trygg-
hetsvandringar i offentliga miljöer tillsammans med olika grupper i samhället. 
Under år 2021 genomfördes trygghetsvandringar i två av kommunens skolor 
som planerat. Av de tillgänglighetsanpassningar som gjorts under året kan 
nämnas perrongerna på Järnvägstorget och den offentliga toaletten på Västra 
Hamngatan samt Ångbåtskajen.

Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att 
fortsatt kunna utveckla vår kommun samt ökad andel 
hållbara upphandlingar
Kommunen såväl som de kommunalt helägda bolagen når upp till målen för 
god ekonomisk hushållning även för år 2021 och den goda trenden håller i sig. 

Bedömning Trend

Förvaltningsberättelse

Andelen annonserade upphandlingar där krav utifrån upphandlingsmyndighetens 
kriteriebibliotek används eller likvärdigt var under 2021 79 procent, vilket är ett 
gott resultat.

Kommunen arbetar med digitalisering bland annat genom införandet av e-tjänster 
och e-arkiv. Flera nya e-tjänster har publicerats under året. Detta arbete kommer 
att effektivisera och kvalitetssäkra vår verksamhet och ge våra invånare en bättre 
service.

Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och 
upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade 
fossila utsläpp.
Inom alla av kommunens förvaltningar finns exempel på ett engagerat arbete och 
de tretton klimatlöften som antagits för år 2021 har bidragit till att starta igång 
utvecklingsprocesser till mer hållbara alternativ. Av tretton löften bedöms sex vara 
uppfyllda och för de löften där man inte kommit helt i mål har i många fall arbetet 
påbörjats och kommer att fortsätta under 2022. Några exempel på åtgärder som 
vidtagits under året är att kommunen deltagit i kommunvelometern, engångspro-
dukter i fossilbaserat material har bytts ut till förnybart och arbete med matsvinn 
och matens klimatpåverkan har startats. Sedan flera år köper kommunen och 
de kommunala bolagen enbart förnybar el och kommunen producerar även 
egen solel. Under året har även kommunen investerat i gröna obligationer och 
temaveckan Tillsammans har genomförts. Gatubelysning har uppdaterats till 
led-belysning och åtgärder utförts för att begränsa läckage till ledningsnätet.

Måltidsverksamheten har förändrat sin verksamhet i en mer hållbar riktning och 
andelen ekologiska livsmedel nådde år 2021 nivån 31 procent vilket är en ökning 
från 2020 års 24 procent. Vi ser en positiv trend som väntas fortsätta under år 
2022.

Vi kan även se en tydlig minskning av utsläpp per anställd som förklaras med 
fortsatt rejäl övergång till gas som drivmedel bland kommunens fordon (tjänste-
bilar). Bensin och diesel minskar sin andel som drivmedel i kommunala fordon. 
Tankställenas högre inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel samt en 
stor minskning av körning med privat bil i tjänsten har noterats och påverkar 
slutresultat.

Matavfallsinsamling startade upp i månadsskiftet april-maj år 2021. Totalt erbjöds 
400 abonnenter i två områden insamling av matavfall under året och av dessa 
tackade drygt 100 ja. Införandet fortsätter 2022 och blir då obligatoriskt och för 
att vara helt genomfört siste december år 2023.

Vad gäller kommunens fordonsflottan utökades denna med tre fordon under 
år 2021 på grund av utökad verksamhet i socialförvaltningen. De fordon som 
införskaffades respektive ersattes under år 2021 drivs alla med biogas. Andel 
fossilfria bilar i kommunorganisationen (laddhybrid, etanol, el, gas) uppgår 
till 45 procent viket var målet för år 2021. Bokningar av bilpoolens fordon har 
minskat betydligt under pandemin däremot har dessa fordon i stor utsträckning 
ändå används frekvent med anledning av utökad verksamhet framför allt inom 
socialförvaltningen. Viktigt att tillägga är även att inför införskaffning av tunga 
fordon utvärderas alltid möjligheten att upphandla fordon som drivs med fossilfritt 
bränsle. Det samma gäller för arbetsredskapen i verksamheterna.

Förväntat resultat Bedömning Trend

Social: God och jämlik folkhälsa och ökad 
delaktighet.

Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att 
fortsatt kunna utveckla vår kommun samt ökad 
andel hållbara upphandlingar.

Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och 
upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med 
minskade fossila utsläpp.

Överst: Friluftsliv i yttre skärgården. Mitten: Nya kärl för matavfallsin-
samling körs ut.  Underst: Hängbro vid Färingen.
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Förvaltningsberättelse

Styrtal kommun År 
2019

År 
2020

År 
2021

Mål 
2021

Bedöm- 
ning

Trend

AB Strömstadslokaler soliditet ska öka 
med 0,5 procentenheter per år. 1.6% 4.8% 1.9% 0.5%

Andel annonserade 
upphandlingar där krav utifrån 
upphandlingsmyndighetens 
kritieriebibliotek har använts.

75.0%

AB Strömstadsbyggens soliditet ska 
öka med 0,5 procentenheter per år. 0.5% 1.1% 0.6% 0.5%

Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö  
med minskade fossila utsläpp.

Andel klimatlöften som har uppfyllts. 46.0% 100.0%

(U07514) Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, andel (%). 23% 24% 31% 30%

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor 
med bil (ton/årsarbetare). 0.14 0.13 0.11 0.12

Andel (%) hushåll som getts möjlighet 
att lämna matavfall till kommunal 
insamling.

15.0%

Fossilfria bilar i 
kommunorganisationen, andel % 
(laddhybrid, etanol, el, gas).

31.00% 39.00% 45.00% 45.00%

¹ Nationell statistik  för 2021 saknas. Publiceras under våren 2022

Styrtal kommun År 
2019

År 
2020

År 
2021

Mål 
2021

Bedöm- 
ning

Trend

Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet.

Antal personer som går från 
arbetsmarknadsenheten ut i 
sysselsättning.

15 19 10

Andel personer som gått från 
etableringen till arbete eller studier. 51 52 Saknas¹ 12

Invånare 25-64 år med eftergymnasial 
utbildning, andel (%). 28.9% 29.6% Saknas¹ 29.1%

(N15436) Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel (%).

75.5% 85.3% 90.0% 90.0%

Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår kommun samt 
ökad andel hållbara upphandlingar.

Resultat motsvarande minst 4 procent 
av skatter, generella statsbidrag och 
kommunal utjämning, mätt som ett 
genomsnitt över fyra år.

5.1% 5.2% 5.9% 4.0%

Avkastningskravet för AB 
Strömstadsbyggen fastställs till att 
bolagets överskott ska uppgå till 0,75 
procent av bolagens totala kapital.

0.9% 1.1% 0.8% 0.8%

Avkastningskravet för AB 
Strömstadslokaler fastställs till att 
bolagets överskott ska uppgå till 0,5 
procent av bolagens totala kapital.

1.9% 1.2% 1.7% 0.5%

Soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelser får inte 
understiga 25 procent.

29.3% 28.9% 32.0% 25.0%

Överst: Tjurholmen Underst: Naturreservatet Nötholmen.
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Slutsatser avseende god 
ekonomisk hushållning
Den sammantagna bedömningen är att 
Strömstads kommun når upp till målen för god 
ekonomisk hushållning för år 2021. 
Kommunens resultat har överstigit fyra procent i genomsnitt över 
de senaste fyra åren och soliditetmålet på 25 procent inklusive 
pensionsförpliktelser uppnås. 

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler kommer enligt 
prognosen även de att nå målen för god ekonomisk hushållning. 

Ur ett verksamhetsperspektiv så är bedömningen att samtliga 
etappmål delvis har nåtts under år 2021. Inom många områden ser vi 
en positiv trend så som att flera bostäder byggs och planeras, företag 
etablerar sig, elever i årskurs 9 har mycket goda resultat och fler 
utbildar sig. Andelen heltidsanställda inom socialförvaltningen ökar 
och andelen arbetade timmar av timanställda minskar och utveck-
lingen mot ett ökat utbud av digitala tjänster fortsätter. 

Inga allvarliga brister i den interna kontrollen har uppmärksammats.

Förvaltningsberättelse

Tulpaner utanför kulturhuset Skagerack.
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Balanskravet är kommunallagens regelverk 
för krav på ekonomisk balans mellan intäkter 
och kostnader. Om kostnaderna är större än 
intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår 
ett underskott som ska återställas inom de tre 
påföljande åren. Balanskravet avser kommunens 
nämnds- och förvaltningsorganisation.
Strömstads kommun har sedan införandet år 2000, uppfyllt 
balanskravet. Det finns således inte något underskott att återställa. 
Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 62,1 mnkr, vilket 
därmed lever upp till lagens krav. Jämfört med tidigare år är balans-
kravsresultatet högre. Kommunens överskott för skatter, statsbidrag 
och utjämning överstiger budget med 33,8 mnkr beroende på lägre 
antagen befolkningsprognos än utfallet samt positiva slutavräkningar 
för både år 2020 och år 2021. Detta beror på högre BNP-tillväxt samt 
en större ökning av arbetade timmar för året. En tydlig förstärkning 
av konjunkturen för året bedömdes ge en fortsatt stark uppgång för 
de beskattningsbara inkomsterna. Generella statsbidrag har även till-
delats skola och omsorg. Realisationsvinster för finansiella tillgångar 
och utdelningar uppgår till ett överskott med 7,1 mnkr. Även detta år 
har präglats av covid-19 vilket har påverkat verksamheten väsentligt. 
En stängd gräns mot Norge till juni 2021 har resulterat i påtagliga 
intäktsminskningar för främst hamn- och parkeringsverksamheten. 
Kommunen har fått stöd via de bidrag staten tilldelar kommunerna 
under pandemin. Under året har kostnadsersättningar kommit i form 
av ersättningar för höga sjuklöner samt för merkostnader.

Kommunen förfogar inte över en resultatutjämningsreserv (RUR) 
eftersom resultatnivån är hög så bedöms detta för tillfället inte som 
nödvändigt.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. 
Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet 
har uppstått. Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är 
att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster 
inte ska inräknas i intäkterna då avstämningen görs. Därför börjar 
balanskravsutredningen med årets resultat enligt resultaträkningen 
som justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anlägg-
ningstillgångar. Därefter finns det möjlighet att gottgöra resultatet för 
realisationsvinster/förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar 
om dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushållning (till 
exempel kostnadsbesparingar) i framtiden. Återföring ska också 
ske av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Efter dessa 
justeringar redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar. 

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att:

• Det finns inte något historiskt underskott att återställa.
• Intäkterna justerades för realisationsvinster på 18,0 mnkr.
• 4,6 mnkr i realisationsvinster gottgjordes resultatet. 

Realisationsvinsten uppstod vid försäljning av 
anläggningstillgångar.

• Resultatet innehåller orealiserade vinster i värdepapper på  
13,4 mnkr.

 
Den nya redovisningslag som trädde i kraft 1 januari 2019 innebär 
att finansiella tillgångar ska redovisas till marknadsvärde. Tidigare 
redovisades de till anskaffningsvärde. Övergången till marknadsvär-
dering år 2019 redovisas över eget kapital därefter får fluktuationer i 
marknadsvärderingen resultatpåverkande effekt. För räkenskapsåret 
innebär detta en resultatpåverkan med 13,4 mnkr som i balanskravs-
utredningen elimineras.

Balanskravsutredning mnkr 2021 2020 2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 80,1 52,7 66,5* 30,0
- Samtliga realisationsvinster -4,6 -0,2 -0,1 -2,2
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -13,4 -5,4 -11,4 0,0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 62,1 47,0 55,0 27,8
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0

= Balanskravsresultat 62,1 47,0 55,0 27,8

Nedan följer balanskravsutredningen i tabellform, med jämförelse tre år tillbaka.

Balanskravsresultat

Förvaltningsberättelse

*Notera att årets resultat för år 2019 är justerat med en förändring i redovisningstillämpning enligt 

rekommendation. Denna rekommendation anger att detaljplanekostnader för exploateringstillgång 

skall redovisas över resultatet. Detta är justerat under år 2020 varvid jämförelsesiffran för upparbetade 

kostnader till och med 191231 har reglerats mot årets resultat samt eget kapital i jämförelse året 2019.

Julpyntad stad
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Väsentliga personalförhållanden
Följande personalnyckeltal redovisas i enlighet 
med Sveriges kommuners och regioners (SKR) 
rekommendationer samt enligt en överens-
kommelse i de nordbohuslänska kommunernas 
nyckeltalsprojekt. Om inte annat anges avser upp-
gifterna i redovisningen 1 november respektive år 
och redovisar personal som är månadsavlönade 
och anställda enligt Allmänna bestämmelser (AB).

Kvinnor Män Totalt

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Antal 968 967 998 292 308 339 1260 1275 1337
Andel 76,8 75,8 74,8 23,2 24,2 25,3

Total hade 1 119 personer en anställning med månadslön den  
1 november 2021. Andelen män fortsätter sakta att öka och är nu 
över 25 procent.

Andel tillsvidareanställda i procent

Kvinnor Män Samtliga

83,6 68,3 79,7 

Andel tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda fördelade per förvaltning och kön 2021

Syss.grad 0-74% 75-99% 100% (Heltid)

Kön Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

% 3,9 3,5 12,8 7,4 83,2 92,6

Anställda fördelade efter sysselsättningsgrad och kön 
(tillsvidareanställda)

Nyckeltalet visar andelen tillsvidareanställda. Av kommunens 1 
337 månadsavlönade i november så hade knappt 80 procent en 
tillsvidareanställning. Det är minskning jämfört med föregående år 
vilket kan antas bero på ett ökat behov av vikarier med anledning av 
pandemin. 

Behovet av att anställa på visstid har också till stor del att göra med 
kravet på behöriga lärare i skolan som i enlighet med skollagen 
inte kan anställas på tillsvidareanställningar utan lärarlegitimation. 
Behörighetskravet har utökats och gäller numera även för lärare i 
fritidshem. 

Förvaltning Män Kvinnor Totalt

Kommunledningsförvaltningen 22 37 59
Socialförvaltningen 56 353 409
Barn- och utbildningsförvaltningen 78 414 492
Tekniska förvaltningen 55 7 62
Miljö- och byggförvaltningen 20 23 43

Totalt 231 834 1065

Av kommunens tillsvidareanställda är det 85,2 procent som har 
en heltidsanställning vilket är oförändrat sedan år 2020. I tabellen 
redovisas andelen kvinnor resp män per sysselsättningsgrupp. Inom 
socialförvaltningen har under en längre tid arbetet med heltidsresan 
pågått vilket är förklaringen till den ökade andelen heltider. Att 
anställa på heltid är inte bara en jämställdhetsfråga utan även en 
fråga om kompetensförsörjning i verksamheterna.

Anställda fördelade efter ålder och kön, samt medelålder per 
förvaltning

Ålder Totalt

    -34 16,1 % KLF 48,4 år
35-54 53,1 % SF 46,2 år
55- 30,8 % BUF 47,8 år

TF 49,7 år
MBF 45,7 år

Totalt 47,2 år

2018 2019 2020 2021

Kvinnor 30 813 kr 31 642 kr 32 697 kr 33 335 kr
Män 32 728 kr 33 610 kr 34 726 kr 34 796 kr
Totalt 31 222 kr 32 058 kr 33 136 kr 33 671 kr

Medellön per kön

Medellönen i kommunen har ökat med 535 kr det senaste året 
vilket är en ökning med 1,6 procent. I denna löneökning ingår årlig 
löneöversyn samt löneglidning till följd av rekrytering. I löneöversyn 
föregående år hade kommunen ökning av lönerna med 2,7 procent. 
Den låga ökningen på medellönen kan tyda på att ersättningsrekry-
teringen har varit till lägre löner. Detta kräver en mer omfattande 
analys.

Kvinnornas medellön är 94,1 procent av männens lön vilket är samma 
skillnad som förra året. Kommunen arbetar aktivt med arbetsvär-
dering av befattningar för att kunna jämföra skillnader mellan lika och 
likvärdiga arbeten.   

Förvaltningsberättelse

Personalvolym
Totalt antal anställda personer per år fördelade efter kön och totalt:

Medelåldern har ökat något jämfört med föregående.
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Att jämföra sjukfrånvaron med tidigare år är svårt med tanke på pan-
demin och de direktiv om att stanna hemma vid minsta symptom som 
har gällt de senaste åren. Att sjukfrånvaron trots detta endast är en 
knapp procentenhet högre än år 2019 tolkar vi som att vi hade haft 
en sjunkande siffra under ”normala omständigheter”. Anledningen 
till sjunkande långtidsfrånvaro är tidiga insatser vid frånvaro, tydliga 
rutiner för rehabiliteringsarbetet och ett ökat fokus på arbetsmiljöfrå-
gorna med bland annat hållbara scheman i fokus. 

Även om det är mycket positivt att vi har ett bra förebyggande arbete 
för att minska långtidssjukfrånvaron så är det mycket påfrestande för 
verksamheten med den korta frånvaron. Det är den korta frånvaron 
som gör planeringen i verksamheterna svår. Verksamheterna 
blir mycket beroende av vikarier och tillfälliga lösningar vilket är 
kostnadsdrivande och en stor stressfaktor. Verksamheterna arbetar 
med olika lösningar för stabilare planering och bemanningslösningar. 
Detta är inte bara en arbetsmiljöfråga utan även väldigt viktigt för vår 
framtida kompetensförsörjning. 

2019 2020 2021

KLF 2,66 3,36 3,68
SF 9,27 10,18 10,37
BUF 6,11 7,23 6,79
TF 4,11 2,05 3,90
MBF 4,79 7,74 5,22
Totalt 6,97 7,88 7,83

Sjukfrånvaro i procent av överenskommen arbetstid (mäts på alla 
anställningar och löneformer)

Sjukfrånvaro
Män Kvinnor

2020 2021 2020 2021

KLF 1,97 4,73 4,30 3,01
SF 8,81 7,30 10,40 11,17
BUF 4,50 3,45 7,89 7,61
TF 1,86 4,00 3,51 3,10
MBF 1,27 1,65 14,22 8,29
Totalt 4,78 4,75 8,95 8,91

Sjukfrånvaron i procent per kön och förvaltning 

Sjukfrånvaron i procent efter åldersgrupper, totalt och kön

Åldersgrupp Män Kvinnor Totalt

> 29 år 4,04 7,35 6,23
30-49 år 4,19 8,43 7,37
50 år- < 5,62 9,81 8,76

Förvaltningsberättelse

Håller med och 
Håller helt med

2020 2021

Jag anser att jag får tillräckligt med information om 
vad som gäller inom kommunen avseende 
coronasituationen 

76 % 76 %

Jag känner förtroende för hur Strömstads kommun 
hanterat och hanterar coronasituationen

59 % 64 %

Jag känner mig trygg med de skyddsinsatser 
som gjorts på arbetsplatsen, till exempel 
skyddsutrustning, avståndsmarkeringar, tillgång till 
handhygien etc

54 % 71 %Sjukfrånvaron är störst bland kvinnor oavsett förvaltning och 
åldersgrupp med något enstaka undantag på de små förvaltningarna. 
Viktigt att tänka på att det på små förvaltningar ger stort utslag med 
enstaka individer. 

Det är många faktorer som spelar in när det gäller sjukfrånvaro. Det 
är dels arbetet och arbetssituationen men även den totala livssitua-
tionen, stress och andra hälsofaktorer. Det är viktigt att arbeta med 
att säkra upp arbetsmiljön både när det gäller fysisk och psykisk miljö 
samt när det gäller arbetsorganisation. Inte minst ett år som detta 
då pandemin har inneburit stor påfrestning på personalen i våra 
verksamheter.  

Många av våra arbetsuppgifter har inneburit risk för smittspridning 
och krävt åtgärder för att minska dessa risker. Det har också inneburit 
oro hos våra medarbetare. Dels för sin egen hälsa men också oro för 
att sprida smitta. I medarbetarenkäten år 2020 och år 2021 ställdes 
frågor kring pandemin till alla våra anställda och det framgår att 
mer än hälften av medarbetarna känner så stark oro kring Corona 
situationen att det påverkar dem negativt. 
 

Kort redovisning av frågor i medarbetarenkäten med anledning av 
pandemin
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Förväntad utveckling

Förvaltningsberättelse

Internationell utveckling 
Smittspridningen av covid-19 har troligen nått sin kulmen i Europa. 
Scenariot utesluter alltså inte faser av ökad smittspridning i länder 
eller regioner. De ekonomiska konsekvenserna vid ett öppnande av 
samhället är mycket osäkra.

Sedan februari år 2020 har pandemin överskuggat allt annat och 
skiftat fokus bort från tidigare makroekonomiska orosmoln. Men i hög 
grad kvarstår flera av dessa riskfaktorer. Exempelvis oron för en kon-
flikt kring Ukraina, en konflikt som skulle medföra betydande negativa 
effekter för den europeiska ekonomin. Samtidigt består spänningarna 
mellan USA och Kina. I USA finns risken att dessa frågetecken tynger 
den fortsatta konjunkturuppgången globalt – så länge avtalsfrågor 
inte lösts och geopolitiska tvister består.

En stigande inflation och ökade räntor på många marknader kommer 
påverka den ekonomiska utvecklingen här hemma, men det är 
alltför tidigt att bedöma om detta är temporärt eller en bestående 
utveckling.

Norge
Det ekonomiska läget i Norge betyder mycket för utvecklingen i 
Strömstad. Det tillför en extra dimension som gör Strömstad mindre 
sårbar för svenska utvecklingstrender. Nationella trender har histo-
riskt sett inte haft ett lika betydande utslag i Strömstad som i övriga 
landet. Detta förändrades dock radikalt när gränsen under pandemin 
var stängd och Norges ekonomi plötsligt fick mindre betydelse lokalt, 
om än temporärt.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) och Norges Bank är efter pandemin 
relativt optimistiska då BNP för fastlands-Norge har återhämtat sig till 
nivån från februari år 2020.

SSB beräknar tillväxt i omsättningspriserna på bostäder men pressen 
på räntorna har inte stigit väsentligt då norska kronan stärkts.

Hushållens konsumtion kommer troligtvis vara en mycket stark 
drivkraft till återhämtningen år 2022 enligt Norges Bank.

visat sig vara en förutsättning för att möta denna utveckling. Nu blir 
våra organisationers stora utmaning att vidmakthålla förändrings-
takten även efter pandemin. 

Hållbarhetsfrågorna har under år 2021 integrerats i verksamhets-
planer genom antagande av Agenda 2030 i samtliga nämnder och 
kommunala bolagsstyrelser. Detta ger riktning samt sänder viktiga 
signaler till medborgare och anställda i våra verksamheter. 

Kostnadsutvecklingen på material och kompetens gör att vi 
kommande år behöver lägga mycket fokus på effektiviseringar för att 
kunna upprätthålla önskad kvalitet. 

Under hösten startade renoveringen av sjukhusköket (Pilen 5) som 
beräknas bli klart under slutet av år 2022. En kommande elevökning 
på högstadieskolan Strömstierna har medfört behov av en utbyggnad 
av skolan, flertalet skisser har tagits fram i samråd mellan skola, 
fackliga parter och Strömstadslokaler. Utifrån kommunens ekono-
miska läge och flertalet parallella byggnadsprojekt i kommunen som 
markant ökar hyreskostnaderna så har den slutliga skissen inneburit 
en något mindre tillbyggnad än först planerat.

Bojarskolans ombyggnation, etapp 2 har inletts under året med 
förstudie och planering. Själva byggnationen pågår under år 2022 och 
år 2023.

Under hösten har en arbetsgrupp tagit fram underlag inför att en 
gemensam lärplattform ska införas inom samtliga skolformer. Detta 
kommer att medföra att elever, vårdnadshavare och skolans personal 
kommer att få färre program/appar att hantera samt att tillgäng-
ligheten ökar för vårdnadshavarna. Det blir samma grundsystem 
som man får sin information från, från förskola till gymnasiet och 
vuxenutbildning.

Under år 2021 har arbetet med en friluftsplan satts igång, den 
beräknas vara klar halvårsskiftet år 2022. En gemensam organi-
sering för att främja friluftslivet har påbörjats tillsammans med 
Arbetsmarknadsenheten.

Det regionala initiativet ”Klimat 2030” föreslår ett antal klimatlöften 
och kommunen antog under 2021 ett antal av dem. Arbetet startade 
under året, till insatserna hör beräkning av matsvinn och insatser för 
att minska engångsmaterial med fossilt ursprung. Nya löften för 2022 
har förankrats under året och vägleder nu arbetet mot fossilobe-
roende under det nya året.

Inhemsk utveckling 
Trots den mycket expansiva finanspolitiken under år 2020 och under 
år 2021 för att stödja ekonomin under pandemin är de offentliga 
finanserna fortfarande starka. 

Riksbanken prognostiserar ingen ökad styrränta år 2022 eller år 2023. 
Förutsättningarna kan dock ändras stora exportmarknader, vilket 
skulle göra att situationen snabbt ändras.

Strömstad har utmaningar och möjligheter
Ska kommunen klara sitt långsiktiga uppdrag krävs, vilket är fastställt 
i kommunens målsättningar, att kommunen arbetar med att bli ännu 
attraktivare som boplats och arbetsplats.

Strömstads kommun har i sin vision för år 2030 målsättningen att öka 
antalet invånare till 15 000. Enligt Statistiska centralbyråns prognos 
kan det bli svårt. Klart är att kommunen kan vara med att påverka 
sin attraktivitet. Med det ökade bostadsbyggandet och många lediga 
tjänster inom kommunen och i det privata näringslivet kommer det 
att bli spännande att se vad som händer med befolkningssiffrorna de 
närmaste åren.

Bostadsproduktionen av hyresrätter har tagit rejäl fart och under 
år 2021 och år 2022 har byggnation av över 250 hyreslägenheter 
startas. Detta är både välkomnande och utmanande då dess effekter 
på det befintliga beståndet avseende flyttkedjor och behov av 
kommunalservice är svår att prognostisera. 

Det har startats flera viktiga satsningar inom näringslivsutvecklingen 
(Utvecklingsarena Strömstad). Detta samarbete mellan stora delar av 
näringslivet och fastighetsägare kommer att vara strategiskt viktigt för 
Strömstad kommande år. 

Kommunens arbete med värdskap som förhållningssätt kommer att 
vara viktigt för att stärka och utveckla Strömstads attraktivitet. Detta 
krävs både för att locka fler besökare och medarbetare och för att 
göra kommunen mindre känslig för omvärldsförändringar.

Kompetensförsörjningen av specialisttjänster är fortsatt utmanande 
och inom detta område krävs samverkan mellan kommunens alla 
delar. Även här är stadens attraktivitet en nyckelfråga. 

Digitaliseringen har till följd av pandemin fått ett enormt genomslag 
och flera av tidigare investeringar bland annat fiberutbyggnation har 
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Ekonomisk redovisning

Belopp i mnkr Not 2020 2021 2021 2020 2021 2021

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 64,6 93,0 24,5 52,7 80,1 15,0
Skattekostnad 5,7 5,4 -0,4 0,0 0,0 0,0
Justering för avskrivningar och nedskrivningar 92,5 99,3 98,7 45,5 53,2 51,9
Justering för realisationsvinst/-förlust 9 0,0 0,0 0,0 -2,6 -11,9 0,0
Justering för förändring pensionsavsättning 8,7 11,1 3,1 8,7 11,1 3,1
Justering för förändring övriga avsättningar 4,2 -1,9 0,0 4,2 -1,9 0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 -5,1 -18,6 266,7 0,0 0,0 -20,5
Medel fr verksamh före förändr rörelsekap 170,6 188,3 392,6 108,5 130,6 49,5
Ökn(-)/minskn(+) förråd -0,6 -0,3 0,0 -0,5 -0,3 0,0
Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet 28,7 -0,6 0,0 28,7 -0,6 0,0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar -5,1 -40,2 -2,0 -2,1 -39,5 -2,0
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 44,4 -11,0 -181,1 55,7 -48,1 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 238,0 136,2 209,5 190,2 42,1 47,5
INVESTERINGAR
Inköp av materiella tillgångar -181,6 -232,0 -341,5 -159,4 -188,4 -117,5
Avyttrade materiella tillgångar 2,3 8,9 0,0 0,2 5,6 0,0
Inköp av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 -27,9 0,0 0,0
Avyttrade finansiella tillgångar -27,9 9,7 0,0 0,0 9,7 0,0
Aktieägartillskott 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -207,1 -213,4 -340,1 -187,0 -173,1 -117,5
FINANSIERING
Utökat utnyttjande kontokredit*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskat utnyttjande kontokredit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utlåning/ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktieägartillskott 21,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Långfristig upplåning 110,0 50,0 140,0 110,0 50,0 80,0
Amortering -50,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring övriga långfristiga skulder 2,3 2,0 20,0 2,3 2,0 20,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 83,3 3,4 160,0 112,3 52,0 100,0
Årets kassaflöde 114,2 -73,8 29,4 115,5 -79,1 30,0
Likvida medel vid årets början 21,4 135,7 108,1 3,1 118,6 87,5
Likvida medel vid årets slut 135,7 61,9 137,5 118,6 39,5 117,5

Kommunkoncernen Budget Kommunen Budget

Belopp i mnkr Not 2020 2021 2021 2020 2021 2021
Verksamhetens intäkter 1 400,5 423,2 419,2 304,7 320,4 314,2
varav jämförelsestörande poster 3 0,2 5,6 0,0 0,2 5,6 0,0
Verksamhetens kostnader 2 -1 059,8 -1 099,6 -1 108,3 -1 050,7 -1 083,6 -1 086,5
Avskrivningar/nedskrivningar 4 -92,5 -99,3 -98,7 -45,5 -53,2 -51,9
Verksamhetens nettokostnader -751,7 -775,7 -787,8 -791,5 -816,3 -824,2
Skatteintäkter inkl slutavräkning skatteintäkter 5 554,9 587,6 564,4 554,9 587,6 564,4
Generella statsbidrag och utjämning 6 279,2 287,1 276,5 279,2 287,1 276,5
Verksamhetens resultat 82,3 99,0 53,1 42,6 58,4 16,7
Finansiella intäkter 7 31,0 33,1 3,5 30,9 33,0 3,5
Finansiella kostnader 7 -47,7 -37,7 -31,1 -20,8 -11,2 -5,2
varav jämförelsestörande poster 3 7,8 19,8 0,0 7,8 19,8 0,0
Resultat efter finansiella poster 65,6 94,4 25,5 52,7 80,1 15,0
Bokslutsdispositioner -1,0 -1,4 -1,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 8 64,6 93,0 24,5 52,7 80,1 15,0

Kommunkoncernen Budget Kommunen Budget

Belopp i mnkr Not 2020 2021 2021 2020 2021 2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 10
Mark, byggnader o tekniska anläggn 2 519,4 2 613,5 2 646,0 1 105,3 1 226,8 1 078,0
Maskiner och inventarier 56,0 58,9 71,2 54,3 57,8 69,5
Pågående arbeten 21,4 55,0 62,5 5,7 15,8 23,1
Summa materiella anläggningstillgångar 2 596,8 2 727,4 2 779,7 1 165,2 1 300,3 1 170,6

Finansiella anläggningstillgångar 11
Aktier, andelar, bostadsrätter 9,1 9,1 9,1 76,1 77,5 76,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar 9,1 9,1 9,1 76,1 77,5 76,0
Summa anläggningstillgångar 2 605,9 2 736,6 2 788,8 1 241,3 1 377,8 1 246,6

Omsättningstillgångar
Förråd 12 2,6 2,9 2,7 2,1 2,4 2,0
Exploateringsverksamhet 13 40,1 40,7 7,0 40,1 40,7 7,0
Kortfristiga fordringar 14 94,6 129,8 70,0 81,5 121,0 55,0
Placerade pensionsmedel (aktier o räntor) 15 141,3 162,4 160,0 141,3 162,4 160,0
Kortfristiga placeringar 16 25,8 0,0 0,0 25,8 0,0 0,0
Kassa och bank 17 135,7 61,9 137,5 118,6 39,5 117,5
Summa omsättningstillgångar 440,2 397,8 377,2 409,5 366,1 341,5
Summa tillgångar 3 046,1 3 134,4 3 166,0 1 650,8 1 743,9 1 588,1

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 18 846,9 941,1 765,0 708,7 788,8 622,0
därav årets resultat 64,6 93,0 24,5 52,7 80,1 15,0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpl 19 93,0 104,0 96,1 93,0 104,0 96,1
Övriga avsättningar 20 4,2 2,2 0,0 4,2 2,2 0,0
Uppskjuten skatt 21 23,3 24,1 21,7 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 120,4 130,3 117,8 97,1 106,3 96,1
Skulder
Långfristiga skulder 22 1 768,0 1 780,0 1 939,7 458,3 510,3 540,0
Kortfristiga skulder 23 310,8 282,9 343,5 386,7 338,6 330,0
Summa skulder 2 078,9 2 062,9 2 283,2 845,0 848,9 870,0
S:a eget kapital, avsättningar och skulder 3 046,1 3 134,4 3 166,0 1 650,8 1 743,9 1 588,1

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 24 232,7 231,1 222,2 232,7 231,1 222,2
Borgensförbindelser 25 3,4 3,3 4,5 1 322,7 1 202,5 1 373,8
Panter och därmed jämförliga säkerheter 25 0,0 154,0 0,0 0,0

Soliditet enligt balansräkning 27,8% 30,0% 24,2% 42,9% 45,2% 39,2%
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser 20,2% 22,7% 17,1% 28,8% 32,0% 25,2%

Kommunkoncernen Budget Kommunen Budget

Resultaträkning

Kassaflödesanalys

Balansräkning
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Redovisningsmodell och redovisningsprinciper
Redovisningsmodell
Den kommunala redovisningen regleras genom lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning. Av 4 kap. 1§ framgår att 
årsredovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse, resulta-
träkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter samt en drift- 
och investeringsredovisning (för kommunens interna redovisning). 
Av 12 kap. 1 § framgår att årsredovisningen även ska innehålla en 
sammanställd redovisning (koncernredovisning). Denna består 
av en sammanställd resultat- och balansräkning för kommunen 
samt de bolag i vilka kommunen har ett betydande inflytande. 
Kommunen ska enligt den kommunala redovisningslagen följa god 
redovisningssed avseende bokföring och redovisning. Kommunen 
följer i allt väsentligt lagen och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning.

Redovisningsprinciper 
Koncernföretagens behållning på kommunens koncernkonto 
redovisas som en del av kommunens likvida medel. Motsvarande 
belopp har tagits upp som en kortfristig skuld. 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. Avskrivning påbörjas månaden efter 
att tillgången tas i bruk och vid beräkning av avskrivningar används 
den linjära metoden. Inkomster från gatukostnadsersättningar och 
andra bidrag till finansiering av investeringar från privata aktörer 
intäktsförs i takt med att investeringen färdigställs och intäktskrite-
rierna är uppfyllda, det vill säga när investeringen är färdig att tas 
i drift, har kommunen fullgjort sin förpliktelse och inkomsten ska 
därför till fullo vara intäktsförd. I den mån en avgift eller ett offentligt 
bidrag är hänförbart till en investering, intäktsförs inkomsten på ett 
sätt som återspeglar

investeringens nyttjande och förbrukning. För befintliga investe-
ringar tillämpas huvudsakligen följande avskrivningsperioder:

• Maskiner och inventarier 3, 5, 7, 10, 15 och 20 år
• Anläggningar för hamn/gator- och vägar/vatten- och 

renhållning samt fastigheter 10, 15, 20, 25, 30, 33, 46, 50, 70, 
75 och 80 år

• Mark och konst – ingen avskrivning

Gränsdragning mellan kostnad och investering tillämpas vid en 
nyttjandeperiod på minst tre år och ett prisbasbelopp. 

Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med RKR R4.

Pensionsskuld och pensionskostnad beräknas av Skandia. 
Pensionsrättigheter intjänade till och med 1997 redovisas som 
ansvarsförbindelse. Pensionsrättigheter intjänade från och med 
1998 redovisas som avsättning i den mån de inte avser avgiftsbe-
stämd ålderspension. Den avgiftsbestämda delen avseende 2021 

har kostnadsförts och redovisas som kortfristig skuld. Den årliga 
förändringen av pensionsavsättningen redovisas som verksamhets-
kostnad och de finansiella kostnaderna redovisas som finansiell 
kostnad i resultaträkningen. Samtliga pensionskostnader har belastats 
med särskild löneskatt.

Ackumulerade resultat samt årets resultat för vatten- och av-
loppsverksamhet-, fjärrvärme- och avfallskollektiven har överförts 
till vardera investeringsfond och redovisas som skuld i kommunens 
balansräkning. Avfallskollektivet har sedan 2012 en investeringsfond 
som avser två förrådsbyggnader och energihuset på återvinningscen-
tralen. 

Under 2019 har en genomgång av vatten- och avloppsverksam-
hetens anläggningsregister gjorts. Detta har resulterat i justering 
av avskrivningstider för anläggningarna och anslutningsavgifterna. 
Den genomsnittliga avskrivningstiden i verksamheten uppgår nu till 
46 år (tidigare uppgick den till 40 år). Konsekvensen av detta är att 
anläggningsvärdet skrivits upp med 25,3 mnkr som en resultateffekt 
2019. Från och med 2020 tillämpas de nya avskrivningstiderna. 

Intäkter från anslutningsavgifter tillförs resultatet med 10 procent 
av årets anslutningsavgifter. Resterande 90 procent av anslutnings-
avgifterna från tidigare år periodiseras fram till och med 2019 med 
1/30-del per år, i enlighet med rekommendationerna. I och med 
förändringen av avskrivningstiderna i verksamhetens anläggnings-
register periodiseras anslutningsavgifterna från 2020 med 1/46-del 
per år för att harmoniera med den genomsnittliga avskrivningstiden i 
anläggningsregistret.

I rörelsekapitalet är 8 mnkr öronmärkt i en investeringsfond för 
framtida investeringar samt 5,9 mnkr i fond för framtida strategiska 
åtgärder.

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell 
omsättningstillgång sedan 2012 enligt RKR  R7. Portföljens förvaltning 
regleras av fullmäktige antaget reglemente KF2007-06-14/140. 
Samtliga placeringsmedel är värderade till marknadsvärde.

Den nya redovisningslagen som trädde i kraft 1 januari 2019 anger 
att möjligheten till uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar 
tagits bort och tidigare års uppskrivningar behöver därför återföras. 
Detta gäller insatskapital i Kommuninvest. Återföringen minskar 
den finansiella anläggningstillgången och samtidigt minskas eget 
kapital med motsvarande belopp. Någon resultateffekt uppstår inte 
med anledning av denna justering. Den nya lagen anger även att 
finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. Detta gäller 
kommunens innehav i korta placeringar samt pensionsfonder. Dessa 
har tidigare värderats till anskaffningsvärde. Från med årsskiftet tas 
dessa upp till marknadsvärde och får för året en resultatpåverkan. 
Gatukostnadsersättningen som tidigare var upptagna bland de 
långfristiga skulderna har i enlighet med nya redovisningslagen 
överförts till eget kapital. 

Kommunen följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 
R5 avseende redovisning av leasingavtal (hyresavtal) för lös egendom. 
En klassificering har gjort där avtalen redovisas enligt rekommen-
dation så som operationell respektive finansiell leasing. Hyresavtalen 
för fast egendom är i årets årsredovisning klassade som operationell 
leasing. En genomgång kommer under år 2022 att genomföras för att 
säkerställa att en korrekt klassificering tillämpas.

I samband med ny kommunal redovisningslag har Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) tagit fram nya rekommendationer för 
vilka kostnader som får belasta ett exploateringsprojekt. De rekom-
mendationer som RKR tar fram tillämpas som normerande praxis 
i kommunen. Denna nya rekommendation innehåller anvisningar 
hur personalkostnader får belasta exploatering/investeringsprojekt. 
Från och med 2020 får endast direkta lönekostnader och sociala 
avgifter bokföras som en exploaterings-/investeringskostnad. Övriga 
omkostnader i samband med egen personal ska bokföras som en 
kostnad på driftbudgeten. Från och med 2020 ska även kostnader för 
framtagande av översiktsplan, detaljplaner, förstudie, projekterings-
utgifter (om det inte bedöms som sannolikt att de kommer leda till 
ett genomförande), samt utgifter för marknadsföring och försäljning 
bokföras som en kostnad på driftbudgeten. Den nya rekommen-
dationen innebär byte av redovisningsprincip och upparbetade 
historiska värden till och med 31 december 2019 redovisas som 
korrigeringspost i ingående eget kapital år 2020. Tidigare års nedlagda 
kostnader på exploateringsprojekt avseende bland annat detaljplaner 
och kostnader för egen personal kommer att minska ingående eget 
kapital vilket kommer ge en förändrad soliditet. Jämförelsetalen för år 
2019 är omräknade enligt den nya rekommendationen.

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen omfattar den kommunala 
koncernen Strömstads kommun. Här ingår kommunens tre helägda 
koncernföretag vilka är AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler 
och AB Strömstads Badanstalt. I Strömstadsbyggens koncern ingår två 
helägda bolag som är Strömstadgaragen och Strömstanet.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med 
förvärvsmetoden avses att det av kommunen vid förvärvstillfället 
förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats. Därefter 
räknas intjänat kapital in i koncernens eget kapital. Den samman-
ställda redovisningen grundas på preliminära bokslut för företagen. 
Interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna 
har i allt väsentligt eliminerats. Vid upprättande av koncernredovis-
ningen tillämpas i första hand kommunens redovisningsprinciper.

AB Strömstadsbyggen samt AB Strömstadslokaler tillämpar kompo-
nentavskrivning. AB Strömstadsbyggen redovisar sedan 2014 enligt 
BFNAR 2012:1 (K3).  AB Strömstadslokaler redovisar enligt K3 sedan 
2016. AB Strömstad Badanstalt redovisar enligt BFNAR 2016:10 (K2).



30

Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter 2020 2021 2020 2021

Försäljningsintäkter 14,5 15,4 7,0 8,6
Gransknings- och tillsynsavgifter 7,5 9,7 7,5 9,7
Konsumtionsavgifter 75,8 74,5 90,1 88,4
Parkeringsavgifter 3,3 4,3 3,3 4,2
Hamnavgifter 9,8 14,4 9,8 14,4
Daghemsavgifter 11,5 11,0 11,5 11,0
Äldreomsorgsavgifter 12,6 13,2 12,6 13,2
Felparkeringsavgifter 0,4 0,6 0,4 0,6
Bidrag 65,6 52,6 65,6 52,6
Kostnadsersättningar 19,0 5,2 19,0 5,2
Försäljning av verksamhet 12,7 14,3 12,7 14,3
Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent 6,6 8,2 6,6 8,2
Projektintäkter 8,2 24,9 8,2 24,9
Hyresintäkter 144,8 156,4 19,7 25,1
Övriga intäkter 7,7 18,4 30,1 40,0
Överfört taxekollektivens resultat till balansräkning 0,6 0,0 0,6 0,0
Summa 400,5 423,2 304,7 320,4

Kommunkoncernen Kommunen

Not 3 Jämförelsestörande poster 2020 2021 2020 2021

Verksamhetens intäkter
Realisationsvinster maskiner, inventarier och fastigheter 0,2 5,6 0,2 5,6
Finansnetto
Orealiserade vinster Öhman fonder & Nordea fonder 5,4 13,4 5,4 13,4
Realisationsvinst Öhman fonder 2,4 6,4 2,4 6,4

Kommunkoncernen Kommunen

Not 2 Verksamhetens kostnader 2020 2021 2020 2021

Löner och sociala avgifter, exklusive avtalspension 644,9 670,9 616,6 638,5
Avtalspension; avsättning förmånsbestämd ålderspension 7,7 9,9 7,7 9,9
Avtalspension; utbetalning avgiftsbestämd ålderspension 37,1 39,0 34,7 36,3
Personalsociala avgifter 11,3 11,5 11,3 11,5
Arvode förtroendevalda 5,0 5,0 5,0 5,0
Pensionsutbetalningar till pensionärer 12,8 12,9 12,8 12,9
Lokalhyror -3,8 -1,9 101,8 99,4
Övriga lokalkostnader 100,3 108,8 16,5 21,2
Hyra och leasing av anläggningstillgångar 5,9 5,8 5,9 5,8
Transfereringar och bidrag 26,9 26,3 26,9 26,3
Köp av verksamhet 51,7 56,0 51,7 56,0
Konsulttjänster 12,6 14,0 12,6 14,0
Avslutade exploateringsprojekt o detaljplanekostnader 19,6 0,0 19,6 0,0
Övriga avsättningar 1,2 0,0 1,2 0,0
Diverse främmande tjänster 21,1 24,2 21,1 24,2
Tele- och datakommunikation, porto 3,9 3,8 3,9 3,8
Hotell- och resekostnader, transporter 19,1 17,0 19,1 17,0
Material 44,9 42,6 44,9 42,6
Projektkostnader 8,9 29,8 8,9 29,8
Bolagsskatt 4,7 4,0 0,0 0,0
Entreprenader 10,4 11,6 10,4 11,6
Övriga kostnader 13,5 8,4 18,0 17,6
Summa 1 059,8 1 099,6 1 050,7 1 083,6

Specifikation av hyreskostnader 2020 2021 2020 2021

Lokalhyror 86,1 84,0 430,4 419,8

Förfall inom 1 år Förfall mellan 1 och 5 år

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar 2020 2021 2020 2021

Fastigheter och anläggningar 80,6 86,0 34,5 40,6
Maskiner och inventarier 12,0 13,3 11,1 12,6
Nedskrivning av anläggn.tillgång 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 92,5 99,3 45,5 53,2

Not 5 Skatteintäkter 2020 2021 2020 2021

Egna skatteintäkter 567,6 570,3 567,6 570,3
Slutavräkning föregående år, korrigering -3,2 2,2 -3,2 2,2
Slutavräkning innevarande år, preliminär -9,5 15,2 -9,5 15,2
Summa 554,9 587,6 554,9 587,6

Noter

Räkenskapsrevision 2020 2021 2020 2021

Kostnader för räkenskapsrevison 0,6 0,8 0,4 0,6

Leasingavgifter 2020 2021 2020 2021

lös egendom
Operationell leasing 
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år 4,5 4,5
Senare än 1 år men inom 5 år 2,6 2,6
Senare än 5 år 0,0 0,0
Summa 7,0 7,0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:
Inom 1 år 0,2 0,2
Senare än 1 år men inom 5 år 1,0 1,0
Senare än 5 år 0,0 0,0
Summa 1,2 1,2



31

Not 10 Materiella anläggningstillgångar 2020 2021 2020 2021

MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 261,0 286,3 35,8 47,8
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 27,4 28,7 12,0 22,0
Försäljning och utrangering -2,1 -1,7 0,0 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 286,3 313,4 47,8 69,8

Ingående ackumulerade avskrivningar -36,9 -43,2 -1,9 -2,0
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 0,2 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -6,5 -6,7 -0,1 0,0
Utgående ackumulerade avskrivningar -43,2 -50,0 -2,0 -2,0

MARK O MARKANLÄGGN Utgående bokfört värde 243,1 263,4 45,8 67,9
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod Oändlig Oändlig

BYGGNADER OCH TEKN ANLÄGGNINGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 089,9 3 302,3 1 171,9 1 372,8
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 213,6 151,9 201,6 138,4
Försäljning och utrangering -1,1 -0,6 -0,6 0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 302,3 3 453,6 1 372,8 1 511,3

Ingående ackumulerade avskrivningar -927,0 -999,9 -279,9 -313,5
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr -25,4 -24,3 0,6 1,6
Årets avskrivningar -73,7 -79,3 -34,1 -40,6
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 026,1 -1 103,4 -313,5 -352,4

BYGGN O TEKN ANL Utgående bokfört värde 2 276,2 2 350,2 1 059,4 1 158,8
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 45 45

MASKINER  OCH INVENTARIER
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 306,0 314,4 283,8 292,1
Nyanskaffningar eller överfört från pågående arbeten 12,7 16,3 12,2 16,2
Försäljning och utrangering -4,3 -10,6 -3,9 -10,6
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 314,4 320,1 292,1 297,7

Ingående ackumulerade avskrivningar -250,5 -258,4 -230,4 -237,8
Återförs ackumulerade avskrivningar på försäljn/utr 4,3 10,5 3,9 10,5
Årets avskrivningar -12,2 -13,3 -11,2 -12,6
Utgående ackumulerade avskrivningar -258,4 -261,2 -237,8 -239,9

MASK O INV Utgående bokfört värde 56,0 58,9 54,3 57,8
Därav finansiell leasing 1,4 1,2 1,4 1,2
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 7 7

PÅGÅENDE ARBETEN
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 93,5 21,4 72,1 5,7
Nyanskaffningar under året 179,2 231,9 157,6 188,4
Överfört till byggnader, markanläggningar, inventarier -258,6 -198,4 -231,4 -178,3
PÅGÅENDE ARBETEN Utgående bokfört värde 21,4 55,0 5,7 15,8
Summa 2 596,8 2 727,4 1 165,2 1 300,3

Not 7 Finansnetto 2020 2021 2020 2021

Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar 1,1 0,4 1,1 0,4
Utdelning värdepapper 0,7 0,7 0,7 0,7
Orealiserad värdestegring på finansiella instrument 23,3 20,6 23,3 20,6
Räntor på likvida medel 0,2 1,5 0,2 1,4
Realiserad vinst på försäljning av finansiella instrument 2,5 6,4 2,4 6,4
Övriga finansiella intäkter 3,2 3,5 3,2 3,5
Summa 31,0 33,1 30,9 33,0

Finansiella kostnader
Räntekostnader och liknande poster 27,6 28,5 0,7 2,1
Bankkostnader 0,2 0,3 0,2 0,3
Orealiserad värdeminsikning på finansiella instrument 17,9 7,2 17,9 7,2
Ränta på intjänade pensionsförmåner 1,7 1,3 1,7 1,3
Övriga finansiella kostnader 0,2 0,4 0,2 0,4
Summa 47,7 37,7 20,8 11,2

Kommunkoncernen Kommunen

Noter
Kommunkoncernen Kommunen

Not 8  Årets resultat 2020 2021

Avstämning av balanskravet:
Årets resultat enligt resultaträkningen 52,7 80,1

Justerat årets resultat enligt resultaträkningen 52,7 80,1

Avgår: samtliga realisationsvinster -0,2 -4,6

Avgår: orealiserade vinster/förluster i värdepapper -5,4 -13,4

Årets balanskravresultat 47,0 62,1

Not 9  Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 2020 2021 2020 2021

Justering för realisationsvinst/-förlust -2,6 -13,3 -2,6 -11,9
Övriga ej likviditetspåverkande postr -2,4 -5,2 0,0 0,0
Summa -5,1 -18,6 -2,6 -11,9

Noter

Not 6 Generella statsbidrag, utjämning, fastighetsavgift 2020 2021 2020 2021

Inkomstutjämning 183,8 186,7 183,8 186,7
Kostnadsutjämning 12,3 14,1 12,3 14,1
LSS-utjämning -9,1 -13,4 -9,1 -13,4
Strukturbidrag 10,4 10,4 10,4 10,4
Regleringsavgift 0,0 0,0 0,0 0,0
Regleringsbidrag 13,5 39,5 13,5 39,5
Generella bidrag från staten 28,0 7,3 28,0 7,3
Kommunal fastighetsavgift 40,4 42,6 40,4 42,6
Summa 279,2 287,1 279,2 287,1
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Not 11 Aktier, andelar, bostadsrätter m.m. 2020 2021 2020 2021

Aktier:
AB Strömstads Badanstalt 0,0 0,0 3,4 4,8
AB Strömstadsbyggen 0,0 0,0 15,7 15,7
AB Strömstadslokaler 0,0 0,0 45,6 45,6
AB Strömstadsgaragen 0,0 0,0 0,0 0,0
AB Strömstanet 0,0 0,0 2,7 2,7
SKL Inera AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Andelar:
Kommuninvest ekonomisk förening 9,1 9,1 8,7 8,7
Förlagslån Kommuninvest 0,0 0,0 0,0 0,0
Långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 9,1 9,1 76,1 77,5

Kommunkoncernen Kommunen

Not 12 Förråd 2020 2021 2020 2021

Förrådslagt material 2,2 2,5 1,9 2,2
Bränslelager 0,4 0,5 0,2 0,2
Summa 2,6 2,9 2,1 2,4

Not 15 Aktieportfölj (placerade pensionsmedel) 2020 2021 2020 2021

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 38,2 45,0 38,2 45,0
Nyanskaffning 7,6 3,8 7,6 3,8
Avyttring -3,0 -13,5 -3,0 -13,5
Försäljning/Realiserade vinst 2,2 6,0 2,2 6,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 45,0 41,3 45,0 41,3
Orealiserad vinst/förlust marknadsvärdering 18,5 23,7 18,5 23,7
Årets orealiserade vinst/förlust marknadsvärdering 5,2 14,4 5,2 14,4
Utgående ackumulerat marknadsvärde 68,7 79,4 68,7 79,4
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 68,7 79,4 68,7 79,4

Not 13 Exploateringsverksamhet 2020 2021 2020 2021

Exploatering Mällbyhöjd       2,1 2,1 2,1 2,1
Exploatering DP Hålkedalen hamn 1,6 1,5 1,6 1,5
Exploatering Monelid/Seläter  -0,6 0,0 -0,6 0,0
Exploatering Skee syd DP/Bastekärr1:18 35,6 35,6 35,6 35,6
Exploatering Brovallen 0,8 0,8 0,8 0,8
Övriga exploateringsprojekt 0,5 0,6 0,5 0,6
Summa 40,1 40,7 40,1 40,7

Not 14 Kortfristiga fordringar 2020 2021 2020 2021

Konsumtionsavgifter 0,5 0,4 0,5 0,4
Fakturering 15,1 22,3 10,2 21,4
Fordringar på staten 46,4 76,2 46,4 76,2
Projektmedel 0,0 1,4 0,0 1,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, övrigt 29,8 26,5 24,3 21,6
Övrigt 2,8 3,0 0,1 0,0
Summa 94,6 129,8 81,5 121,0

Kommunkoncernen Kommunen

Not 16 Kortfristig placering 2020 2021 2020 2021

Ingående fondinnehav anskaffningsvärde 25,2 25,2 25,2 25,2
Orealiserade vinst/förluster marknadsvärdering 0,6 0,5 0,6 0,5
Försäljning 0,0 -25,8 0,0 -25,8
Summa 25,8 0,0 25,8 0,0

Not 17 Kassa och bank 2020 2021 2020 2021

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0
Bank 166,9 147,9 149,8 125,5
   varav AB Strömstadsbyggen, del i koncernkonto 76,3 50,6
   varav AB Strömstadslokaler, del i koncernkonto 54,9 49,8
   varav AB Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto 0,2 1,8
   varav AB Strömstadsgaragen, del i koncernkonto 0,2 0,3
   varav AB StrömstaNet, del i koncernkonto 13,7 20,8
   varav öronmärkt för strategiska åtgärder 5,9 5,9
   varav öronmärkt för investeringsfond 8,0 8,0
Plusgiro -31,2 -86,0 -31,2 -86,0
Summa 135,7 61,9 118,6 39,5

Noter Noter

Not 15 Ränteportfölj (placerade pensionsmedel) 2020 2021 2020 2021

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 73,6 70,5 73,6 70,5
Nyanskaffning 0,2 10,7 0,2 10,7
Avyttring -4,0 0,0 -4,0 0,0
Försäljning/Realiserade vinst 0,1 0,0 0,1 0,0
Utdelning 0,7 0,7 0,7 0,7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 70,5 81,9 70,5 81,9
Orealiserad vinst/förlust marknadsvärdering 2,2 2,1 2,2 2,1
Årets orealiserade vinst/förlust marknadsvärdering -0,1 -0,9 -0,1 -0,9
Utgående ackumulerat marknadsvärde 72,6 83,0 72,6 83,0
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av tidigare nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 72,6 83,0 72,6 83,0
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Not 18 Eget kapital 2020 2021 2020 2021

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 782,3 848,1 656,0 708,7
Överföring gatukostnadsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Marknadsvärdering finansiella omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring emission Kommuninvest 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat enligt resultaträkning 64,6 93,0 52,7 80,1
Justering årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 846,9 941,1 708,7 788,8
Specificering av eget kapital
Anläggningskapital 717,4 826,2 685,9 761,2
Rörelsekapital 129,5 114,9 22,8 27,6
  varav pensionsfond 141,3 162,4 141,3 162,4
  varav öronmärkt för strategiska åtgärder* 5,9 5,9 5,9 5,9
  varav öronmärkt för investeringsfond** 8,0 8,0 8,0 8,0
Summa 846,9 941,1 708,7 788,8
*  Ingående balans (5,9 Mkr) avser tidigare års markförsäljning. **  Avser framtida investeringar

Kommunkoncernen Kommunen

Not 19 Avsättningar 2020 2021 2020 2021

Ingående avsättning 84,3 93,0 84,3 93,0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,8 1,2 1,8 1,2
Nyintjänad pension 7,2 6,0 7,2 6,0
Pensionsutbetalningar -2,6 -2,7 -2,6 -2,7
Ändring av försäkringstekniska grunder -0,2 4,8 -0,2 4,8
Förändring av löneskatt 1,7 2,2 1,7 2,2
Byte av tryggande 0,0 -0,7 0,0 -0,7
Övrigt 0,8 0,4 0,8 0,4
Utgående avsättning 93,0 104,0 93,0 104,0
 - varav arbetstagare 26,8 30,6 26,8 30,6
 - varav pensionstagare 33,9 39,8 33,9 39,8
 - varav avgångna 12,2 12,5 12,2 12,5
 - varav garanti- och visstidspensioner 1,9 0,8 1,9 0,8
 - varav löneskatt 18,1 20,3 18,1 20,3
Utredningsgrad (tidigare aktualiseringsgrad) är för 2021 97 %. Måttet

omfattar numera bland annat även anställningar från 1998

Not 20 Övrig avsättningar 2020 2021 2020 2021

Bidrag statlig infrastruktur 3,0 0,0 3,0 0,0
Detaljplan Rossö 2:16 0,0 1,1 0,0 1,1
Sanering skjutbana 1,2 1,1 1,2 1,1
Summa 4,2 2,2 4,2 2,2

Not 22 Långfristiga skulder 2020 2021 2020 2021

Skulder till kreditinstitut m.m 1 601,1 1 610,9 291,4 341,2
Förutbetalda anslutningsavgifter VA-kollektivet 95,4 99,0 95,4 99,0
Förutbetalda anslutningsavgifter fjärrvärme 3,3 3,1 3,3 3,1
Förutbetalda investeringsbidrag 6,3 6,3 6,3 6,3
Investeringsfond VA 46,1 43,8 46,1 43,8
Investeringsfond förråd/eko 2,7 2,3 2,7 2,3
Investeringsfond Avfall 13,2 14,7 13,2 14,7
Summa 1 768,0 1 780,0 458,3 510,3

Not 23 Kortfristiga skulder 2020 2021 2020 2021

Leverantörsskulder 85,4 75,1 73,8 58,1
Semesterlöneskuld, upplupna löner, exkl sociala avgifter 36,4 38,2 34,2 36,0
Upplupna kostnader avgiftsbestämd ålderspension 21,9 22,4 21,9 22,4
Upplupna sociala avgifter 19,8 20,1 19,3 19,6
Skattekontoavräkning 9,4 21,9 9,0 21,4
Skulder till kreditinstitut 10,0 0,0 0,0 0,0
Upplupna skattekostnader, förutbetalda skatteintäkter 22,3 8,8 18,4 7,3
Projektbidrag 60,6 45,0 60,6 45,0
Resultatfond fjärrvärme 1,0 0,9 1,0 0,9
Strömstadsbyggen, del i koncernkonto 0,0 0,0 76,3 50,6
Strömstadslokaler, del i koncernkonto 0,0 0,0 54,9 49,8
Strömstads Badanstalt, del i koncernkonto 0,0 0,0 0,2 1,8
Strömstanet, del i koncernkonto 0,0 0,0 13,7 20,8
Strömstadsgaragen del i koncernkonto 0,0 0,0 0,2 0,3
Förutbetalda intäkter, övrigt 8,5 16,6 0,1 2,1
Upplupna kostnader, övrigt 30,6 27,8 2,3 2,0
Övrigt 5,0 6,2 0,7 0,6
Summa 310,8 282,9 386,7 338,6

Not 24 Pensionsförpliktelser 2020 2021 2020 2021

Ingående ansvarsförbindelse 241,4 232,7 241,4 232,7
Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,7 3,2 5,7 3,2
Nyintjänad pension 0,0 0,0 0,0 0,0
Penionsutbetalningar -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
Förändring av löneskatt -1,7 -0,3 -1,7 -0,3
Ändring av försäkringstekniska grunder -0,9 5,3 -0,9 5,3
Övrigt -1,8 0,1 -1,8 0,1
Utgående ansvarsförbindelse 232,7 231,1 232,7 231,1

Total pensionsskuld
Pensionsförpliktelser
Total pensinosförpliktelse i balansräkningen
    a.) Avsättning inkl. särskild löneskatt 93,0 104,0 93,0 104,0
    b.) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 232,7 231,1 232,7 231,1
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring*
    a.) Intjänade from 1998, pensionsavsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
    b.) Intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring) 325,7 335,1 325,7 335,1
* Endast försäkrade hos Skandia.

Not 25 Ställda panter och borgensförbindelser 2020 2021 2020 2021

Borgen AB Strömstadsbyggen 0,0 0,0 795,7 700,7
Borgen AB Strömstadslokaler 0,0 0,0 424,0 399,0
Borgen AB Strömstanet 0,0 0,0 100,0 100,0
Övriga borgensförbindelser 3,4 3,3 3,0 2,8
Pantbrev 0,0 154,0 0,0 0,0
Summa 3,4 157,3 1 322,7 1 202,5

Kommunkoncernen Kommunen

Noter Noter

Not 21 Uppskjuten skatt 2020 2021

AB Strömstadsbyggen koncern 12,5 12,9
AB Strömstadslokaler 10,8 11,2
Summa 23,3 24,1

Strömstads kommun har i november 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga uvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråkstagande av ovan nämnda borgensförbindelse.Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning 
av den finansiella effekten av Strömstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2021-12-31 uppgick Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 
518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 594 409 173 kronor och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 1 623 579 350 kronor.
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Hållbarhetsredovisning
Agenda 2030 - en global handlingsplan för 
omställning
FN:s medlemsländer antog i september 2015 Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. Agendan är en handlingsplan för hur världens alla länder 
ska arbeta för att skapa en fredlig, rättvis och jämlik värld inom 
planetens gränser fram till år 2030.  För att Agenda 2030 ska genom-
föras krävs ett glokalt förhållningssätt; vi behöver förståelse för hur 
de lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget 
och att lokalt agerande får globala konsekvenser. De globala målen 
måste ses som en helhet, där ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter har samma tyngd och där ingen lämnas utanför. Kommuner 
är viktiga aktörer i genomförandet av agendan.

Bilden illustrerar förhållande och beroende mellan agendans olika 
dimensioner där den ekologiska dimensionen utgör basen för en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Miljödimensionen; är det vi 
har att förhålla oss till. Sociala dimensionen; är det vi vill uppnå. 
Ekonomiska dimensionen; är verktyget, medlen. Bild från Johan 
Rockström, Stockholm Resilience Center. Illustration: J. Lokrantz/Azote

 från folkhälsorådet har i uppdrag att stödja förvaltningar och bolag i 
arbetet med Agenda 2030 utifrån Strategin.

Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen ligger till stora delar i 
linje med tidigare fastställda mål i Strömstads kommun. Inom flera 
områden finns redan idag initiativ, handlingsplaner och strategier 
som kan bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030. Enligt kommun-
fullmäktiges långsiktiga mål ska Strömstad år 2030 vara en fossilobe-
roende kommun. En strategi har tagits fram för att nå målet som 
fokuserar på fyra områden: transporter, klimatsmart och hälsosam 
mat, sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt förnybara 
och resurseffektiva varor och tjänster.

Tillsammans – Hållbarhetsveckan i Strömstad 
Tillsammans – Hållbarhetsveckan i Strömstad är en satsning med syfte 
att inspirera, skapa debatt och förståelse för hållbarhetsfrågor. Veckan 
inleds med det etablerade evenemanget Strömstad in Light och 
följs upp av en vecka fylld med viktiga, intressanta, roliga, allvarliga, 
spännande, inspirerande och insiktsfulla events som kopplar till de 17 
globala målen, Agenda 2030. Tillsammansveckan ska vara ett forum 
för alla som vill engagera sig och drivs av representanter från både 
näringsliv och kommun. 

Redan förra året var det premiär för Tillsammansveckan men 2021 
fick det blomma ut och göra sig själv rättvisa då smittspridningen 
under november var begränsad. 

Det blev mycket lyckat och ett stort antal människor anslöt till 
programmet i november. Under premiärdagen, Strömstad in Light 
var Strömsdalen full av ljus, musik, dans och konstverk. I stadsparken 
fanns musik, matmarknad, cykelservice och särskilt för barn, 
såpbubblor, fotboll och käpphästhoppning.  Även andra ställen som 
till exempel muséet höll i aktiviteter under kvällen.

Några hållpunkter ur 2021 års program: vägen till hållbar destination, 
barnteaterföreställningar författarsamtal, demokratiutställning, 
föreläsningar om psykisk hälsa, löpartävling, UF-företagsevent, 
fossilfria arbetsmaskiner och mycket mera.

Genomförande på lokal nivå
Vi står inför stora samhällsutmaningar. Globalisering, ny teknik, 
förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt 
förutsättningarna för människor och samhällen över hela världen.  
Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den bio-
logiska mångfalden är hotad. De socioekonomiska klyftorna ökar och 
till följd av en åldrande befolkning saknas arbetskraft inom privat och 
offentlig sektor. Många invånare känner sig inte delaktiga i samhället, 
ett stort antal barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan 
godkända betyg, en större andel yngre än äldre är inte nöjda med 
livet samt den psykiska ohälsan ökar i hela befolkningen. Sveriges 
utmaningar i förhållande till målen i Agenda 2030 kan sammanfattas i 
tre övergripande punkter 1: 

1. Ojämlikheten på det ekonomiska området minskar inte.  
Samma sak gäller ojämlikhet när det handlar om hälsa, boende 
och våldsutsatthet.  
Ojämlikheter mellan grupper ökar på några områden. 

2. Det är fortsatt svårt att se att många av de nationella miljömålen 
ska kunna uppnås. 

3. Våld och kränkningar minskar inte. Fler unga utsätts för 
mobbning.

I Strömstad beslutade Kommunfullmäktige i budget 2020 att  
Strömstad år 2030 ska uppfylla de globala målen för hållbar 
utveckling – Agenda 2030.  

Under 2021 har en strategisk plan antagits för kommunens arbete 
utifrån Agendan, en processledare finansierad av utvecklingsmedel

1  SCB (2019). Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige: Statistisk lägesbild 2019. 
Publicerad 2019-10-01
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Klimatlöften 
Kommunernas klimatlöften består av insatser på 20 områden där en 
kommun som organisation har rådighet och som ger stor utsläpps-
minskning. Arbetet samordnas av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen. Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena 
genomförs. 

I december 2020 antog kommunstyrelsen följande klimatlöften för 
Strömstads kommun 2021.

• Vi använder en klimatstyrande resepolicy
• Våra nya personbilar är miljöbilar
• Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
• Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i 

kommunala bostadsbolag
• Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
• Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 

prioriterade upphandlingar
• Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
• Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet 

och har mål
• Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
• Vi producerar egen solel
• Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
• Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön 

obligation
• Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Av de tretton löftena bedöms sex vara uppfyllda och för de löften 
där man inte kommit i mål har i många fall arbetet påbörjats. Även 
om inte alla löften har uppfyllts under 2021 så har många åtgärder 
gjorts och arbetet kommer att fortsätta under 2022. Några exempel 
på åtgärder som vidtagits under året är att kommunen deltagit i kom-
munvelometern, engångsprodukter i fossilbaserat material har bytts 
ut till förnybart och arbete med matsvinn och matens klimatpåverkan 
har startats. Sedan flera år köper kommunen och de kommunala 
bolagen enbart förnybar el och kommunen producerar även egen 
solel. Under året har även kommunen investerat i gröna obligationer 
och temavecka Tillsammans har genomförts.  

Prioriterade mål – Strategi Agenda 2030
Det strategiska etappmålet “En hållbar kommun” är en del i att 
Strömstads kommun ska bidra till att uppfylla de mål och delmål som 
är formulerade i Agenda 2030. Syftet är att skapa förutsättningar för 
att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden.

Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030 utgår från de 17 
globala målen för hållbar utveckling, tio av dessa prioriterats lite extra 
utifrån de lokala förutsättningarna.  Nedan redovisas en del av det 
arbete som gjorts under året för att arbeta mot dessa prioriterade 
mål. 

MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA
Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av 
god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Det finns en stark koppling mellan utbildningsnivå 
och hälsa. Utbildningsnivån påverkar individens 

möjligheter för egna val av livsstil och arbete. I Sverige skiljer det 6 år 
i medellivslängd mellan de som endast har förgymnasial utbildning 
och de som har eftergymnasial. 

Statistik visar att utbildningsnivån i Strömstad ökar över tid 
dock är den förhållandevis låg jämfört med riket och Västra 
Götalandsregionen. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. 

Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson med dokumentet där klimatlöftena beskrivs 

och en ny laddplats anläggs på Torskholmen i december.

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (andel i  %). Eftergymnasial utbildning 

avser: eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning. Källa: 

SCB.

I Strömstad har behörigheten till gymnasiet ökat från 76 procent år 
2019 till 90,9 procent 2021. Behörigheten var i motsats till tidigare år 
högre hos pojkar (92,8 procent) än flickor (88,5 procent). Även andel 
gymnasieelever som tar examen inom 4 år har ökat från 2019 (59 
procent) till 2021 (66 procent), det finns skillnad mellan könen, där 
70 procent av kvinnorna tar examen inom 4 år i jämförelse med 63 
procent av männen (SCB & Skolverket).

Statistik från Socialstyrelsen visar att barn och ungdomars psykiska 
ohälsa har ökat de senaste decennierna och den aktuella statistiken 
påvisar en fortsatt ökning. Psykisk ohälsa kan ha en negativ inverkan 
på förutsättningarna att lyckas i skolan. I samverkan mellan kultur-
skola och elevhälsa pågår ett projekt, Dans för hälsa. Projektet har 
som syfte att genom dans förbättra unga flickors självskattade hälsa 
och generella aktivitetsnivå.

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram. För att ha gymnasiebehörighet 

till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska 

och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Uppgiften avser läsår. Källa: 

SCB och Skolverket.
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Pågående arbete och aktiviteter under 2021:
Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår arbete för en hållbar 
organisering med översyn av schemaläggning och tjänstefördelning. 
Det systematiska kvalitetsarbetet är en ständig process för upp-
följning, analys av undervisningens kvalitet och resultat. Arbetet 
med ökad digitalisering pågår på många fronter. Alla elever ska 
erbjudas en likvärdig utbildning - Lika chans, lika möjligheter. En ny 
resursfördelning i grundskolan har genomförts som syftar till att få en 
mer rättvis resursfördelning utifrån olika skolors/elevers behov och 
förutsättningar. 

Konkreta aktiviteter inom förskolan för arbete mot en god utbildning 
för alla är exempelvis en förenklad och förtydligad ansökningsprocess, 
arbete för att alla förskolegårdar ska följa framtagen standard samt 
rekryteringar som bidragit till en ökad andel förskollärare.

Barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med flera lärarut-
bildningar genom att tillhandahålla VFU-platser (verksamhetsförlagd 
utbildning) för lärarstudenterna och att tillhandahålla lokal för 
studenter som genomför sin lärarutbildning på distans (lärcentra). 
En särskild utbildning riktad till vuxna har startat upp under året, där 
fyra kurser erbjuds livsmedel och hygien, servicekunskap, bild och 
engelska.

Kulturskolans dans och Taidoklubben gjorde under hösten ett 
samarbete som genererade en film utifrån Agenda 2030. Filmen hade 
mål 4 som tema. Filmen kan ses på kulturskolans och kommunens 
Facebooksida. 

Strömstadslokaler arbetar löpande med att säkerställa de fysiska 
förutsättningarna för utbildning. Det pågår flera stora projekteringar 
för så väl renoveringar som om- och tillbyggnader av lokaler. 

Strömstadslokaler har startat upp samarbeten med Strömstads gym-
nasium vilket innefattar samverkan i projekt med byggutbildningen 
samt mottagande av praktikanter från fastighetsutbildningen. 

MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors 
egenmakt.

Pågående arbete och aktiviteter under 2021:
Den tillgängliga lärmiljön utvecklas inom skola, vilket innebär att 
undervisningen anpassas bättre till elevernas förutsättningar och att 
den fysiska miljön utvecklas för att stödja elevernas lärande. Detta 
innebär även att lärmiljön görs mer tillgänglig för pojkar så att de får 
förutsättningar att nå samma höga resultat som flickorna.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetas med en breddning 
av kulturskolans verksamhetsutbud så att det blir attraktivt för både 
pojkar och flickor.

I fritidsgårdens verksamhet är ungdomarna medskapande och 
producerande av sin egen fritid med stöttning från fritidsledarna. 
Aktiviteter, arrangemang, temakvällar och gruppverksamheter 
formas och planeras efter besökarnas egna önskemål och behov. 
Fritidsgården har som mål att nå lika många flickor som pojkar, idag 
är fördelningen av fritidsgårdsbesökarna 30 procent flickor och 70 
procent pojkar.

Inom föreningslivet är 79 procent av invånarna i ålder 0-20 
medlemmar i en förening, fördelningen på kön är 46 procent flickor 
och 54 procent pojkar.

Under 2021 har en reviderad kulturstrategi tagits fram. 
Kulturstrategin visar på Strömstads kommuns långsiktiga mål med 
kulturen. I strategin framgår tydligt att ett jämställdhetsperspektiv 
ska tillämpas i alla delar som rör kulturområdet. Ett konkret exempel 
på detta är vid inköp/hyra av konst eller fördelningen mellan 
kvinnliga och manliga utställare i den kommunala konsthallen. 

I mars genomfördes i samverkan med Tanums kommun, brotts-
offerjouren och polisen i västra Fyrbodal en konferens på temat 
våld i ungas relationer. Konferensen sändes digitalt och följdes 
av närmare 300 deltagare, med representation från bland annat 
skola, socialtjänst, förskola, elevhälsa, civilsamhälle, polis, kyrka, 
ungdomsmottagning och vårdcentraler. Målet var att öka kunskapen 
om och samverkan kring våld i ungas relationer. 

Strömstadsbyggen arbetar löpande med huskurage. Alla trapphus 
har informationsskyltar hur man som hyresgäst ska agera om man 
misstänker att någon är utsatt för våld i hemmet. Dessutom har all 
personal fått information kring huskurage och hur vi som anställda 
ska agera om misstanke uppstår.

Från och med 2021 finns frågor om våld i nära relation med i mallen 
för medarbetsamtalet för alla anställda inom Strömstads kommun. 

MÅL 7: HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, 
tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Kommuner är stora energianvändare men också 
stora energiproducenter. Det innebär att kommuner i upphandlingar 
kan ställa krav och i den egna produktionen se till att följa utveck-
lingen och använda den senaste tekniken. 

Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler har genomfört ett antal 
projekt kopplat till energieffektivisering. Som exempel kan nämnas 
Badanstalten och pågående renovering av kvarteret Fiskaren. Det 
senare av dessa exempel innehåller även solhybrider. Inom ramen 
för projektering för så väl renoveringar som om- och tillbyggnader av 
lokaler omhändertas frågor kopplat till fastigheternas klimatpåverkan 
och energiförbrukning och ett stort fokus under året har varit att 
tidsätta målet för avvecklingen av användning av fossilbränslen.

Strömstadslokaler har avvecklat en av fyra kvarstående fossilbe-
roendeanläggningar för uppvärmning (Badhuset) under 2021 och 
projekterar för att ta resterande anläggningar under 2022. 

Strömstadsbyggen driver ett pilotprojekt med solhybrider för 
uppvärmning av frysta borrhål på Rådhusberget med goda resultat. 
Dock för tidigt för en komplett utvärdering. 

Strömstadsbyggens kommande nyproduktion på Magistern 4 kommer 
att innehålla solhybridsanläggning. 

Idag är 45 procent av kommunens tjänstebilar (personbilar och lätta 
lastbilar) fossilfria och utsläppen från tjänsteresor har sjunkit tre år i 
rad.
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MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla.

Långtidsarbetslösheten i Strömstad har tidigare år varit låg i 
jämförelse med riket och flera av övriga kommuner i regionen. 
Coronapandemin har påverkat arbetslösheten i Strömstad negativt. 
År 2020 steg andel öppet arbetslösa eller i program med aktivi-
tetsstöd till 3,1 procent (2019 2,2 procent) för att ytterligare öka 
under 2021 till 4,3 procent (riket 4,6 procent). Skillnaden mellan 
könen har ökat under dessa år, siffrorna i Strömstad för 2021 visar 4,7 
procent män och 3,9 procent kvinnor. 

Pågående arbete och aktiviteter under 2021:
Kommunen har genom att samverka med företagsfrämjande aktörer 
gett stöd och väglett det samlade näringslivet till en varaktig samhälls-
utveckling och säkrad sysselsättning trots pandemin som påverkat 
under hela året 2021.

Vuxenutbildningen har under 2021 expanderat stort med flera 
nya yrkesutbildningar. Utbildningarna genomförs i ett samarbete 
med andra Nordbohusländska kommuner och delfinansieras med 
statsbidrag. Vuxenutbildningen spelar en stor roll i den omställning av 
arbetsmarknaden som corona-pandemin orsakat.

Strömstadsbyggen har testat nya modeller med uthyrning i pop up-
format för att möjliggöra för nya företag att testa sina affärsmodeller 
i bolagets lokaler. 

Flera satsningar har under året gjorts för att utveckla hållbar 
besöksnäring.  Både för arbetstillfällen och lokal företagsamhet är 
besöksnäringen viktigt.

MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering samt 
främja innovation.

Under 2021 har StrömstaNET blivit tilldelade statliga medel för 
att säkerställa utbyggnationen av fiber på Koster med start 2022. 
Samtliga kommunala bolag är en del av den satsning som görs på 
hållbar mobilitet tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kungliga 
Tekniska Högskolan. Strömstad har nu två bokningsbara elbilar för 
både privata och offentliga aktörer och privatpersoner.    

En cykelplan har under året antagits som ligger till grund för 
kommande cykelsatsningar.

En stor utbyggnad av laddinfrastruktur för elbil har under året skett i 
Strömstad. Merparten har gjorts av privata näringslivet. Kommunen 
har format en modell för att bidra, att teckna arrendeavtal där privata 
aktörer bygger laddinfrastruktur på kommunal mark, tre sådana avtal 
finns nu.

MÅL 10: MINSKAD OJÄMLIKHET
Motverka ojämlikhet mellan olika individer och 
grupper av både barn och vuxna.

Grunden för socialtjänstens uppdrag är att 
skapa förutsättningar för jämlika och jämställda 

livsvillkor. Stort fokus ligger på åtgärder för att begränsa ökningen 
av försörjningsstöd. Samorganiseringen av arbetsmarknadsenheten 
och försörjningsstödet har utvecklat verksamhetens möjligheter 
att erbjuda vägar till egenförsörjning och därmed minska de sociala 
klyftorna.

Pågående arbete och aktiviteter under 2021:
Under 2021 har ett utvecklingsarbete mot digitalt utanförskap 
genomförts inom socialförvaltningen med målet att nå en ökad känsla 
av välbefinnande och självständighet för personer som omfattas av 
socialförvaltningens verksamhetsområden. Den sociala aspekten är 
viktig, digitalisering har potential att höja livskvaliteten genom såväl 
tillgång till samhällsservice som till media och kultur. 

Strömstads kommuns digitaliseringstrategi är ett stöd och vägledning 
i kommunens digitala transformation mot en hållbar kommun.  
Digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar att tillhandahålla 
tjänster som förenklar för medborgare och näringsliv. Exempelvis har 
ett flertal e-tjänster lanserats under 2021.

Under 2021 har arbetet med en kommunal kulturgaranti inletts, 
vilken mynnar ut i att Strömstads kommun ska garantera alla barn och 
unga mellan 0-19 likvärdiga upplevelser inom kulturområdet. Under 
2021 inleddes även arbetet med att tillsätta en barnkultursamordnare 
som verkar för att alla barn inom Strömstads kommun ska få uppleva 
professionell kultur i form av till exempel teaterföreställningar i 
skolan. 

Projektet stärkta bibliotek har möjliggjort för fler platser att läsa på 
inom kommunen. Fler popupbibliotek skapas än det som tidigare 
funnits på Kulturhuset exempelvis i fritidsgårdens övriga lokaler 
och på Nordby supermarkethallen. Även återvinningsbiblioteket 
på Strömstad shoppingcenter fortsätter att vara en möjlig plats 
för böckers återläsning. Det pågår arbete för att öka bibliotekets 
öppettider och tillgänglighet (meröppet). 

Kulturskolans upptagningsområde breddas genom att erbjuda 
aktiviteter på fler platser i kommunen.

Strömstadsbyggen har fattat beslut om byggnation av 27 lägenheter 
i kvarteret Magistern 4. För detta projekt har sökts statligt hyresstöd 
med målsättningen att få fler hyresrätter med lägre hyra.

MÅL 11: HÅLLBARA STÄDER OCH 
SAMHÄLLEN
Göra städer och bebyggelser inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara.

Avseende bostadsförsörjning har Strömstadsbyggen 
under 2021 antagit en ny uthyrningspolicy där det lättats på kraven 
kopplat till ekonomiska förutsättningar och detta för att underlätta för 
fler att kunna efterfråga en bostad. 

Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler är en av parterna i 
Trygghetssamverkan i Strömstad. Trygghetssamverkan består av 
representanter från Strömstadsbyggen, Strömstadslokaler, Polisen 
och kommunen.  

Strömstadsbyggen har under hösten satt upp 20 stycken hjärtstartare 
på olika platser i kommunen, strategiskt placerade både i centrum 
och i landsbygdsområden såsom Koster och på Rossö. Alla är i an-
knytning till bolagets fastigheter, de sitter utomhus och är tillgängliga 
för alla invånare och besökare.
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MÅL 13: BEKÄMPA 
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimat-
förändringarna och dess konsekvenser. Kommuner 
har ansvar att vid planering ta hänsyn till kli-

matrisker. Att klimatanpassa den fysiska planeringen innebär både att 
förebygga och minimera risker för naturolyckor. Det innefattar bland 
annat infrastrukturplanering, satsningar på gång- och cykelvägar, 
parkeringspolicy samt trafikplanering. Att minska energianvändningen 
i byggnader sparar både pengar och miljö.

Hänsyn tas vid nybyggnation till förväntade högre vattennivåer.  
Ett arbete pågår för att minska energibehovet i byggnader. 
Strömstadsbyggen har ett nystartat Mobilitetsprojekt som även finns 
beskrivet under mål 9.

MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN
Demokrati och medborgarnas delaktighet är 
fundament i den kommunala strukturen.

Pågående arbete och aktiviteter under 2021:
Under året har en handbok för medborgardialog tagits fram. 
Handboken ska vara ett stöd till politiker och tjänstepersoner vid pla-
nering och genomförande av medborgardialoger. Socialförvaltningens 
arbete med digitalisering fortsätter att utvecklas. Intentionen är att 
denna utveckling ska öka delaktighet, insyn och inflytande men också 
bidra till ekonomisk effektivisering. Som en del i intentionen om 
god dialog med invånare hålls regelbundna möten med Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala Funkisrådet. 

Under 2021 etablerades kommunens omställnings- och utvecklings-
arbete inom ramen för Utvecklingsarena Strömstad, som aktivt verk-
ställer fundament i mål 16. Detta i genomförande av återkommande 
dialoger i en så kallad flernivåsamverkan. Flernivåsamverkan med 
demokratisk delaktighet mellan kommun, delregion Fyrbodal, Västra 
Götalands region och med nationella organisationer och offentliga 
myndigheter.  Därtill dialogmöten med näringslivets representanter 
och offentliga representanter även över nationsgränsen till Norge för 
att hindra alla former av gränspolarisering.

Ett aktivt arbete pågår med att förbättra kommunens lekplatser, 
planen är att minst en lekplats varje år ska uppgraderas. Lekplatsen 
på Röd har fått träflis i stället för sand som fallskydd vilket är ett steg 
mot hållbarhet, träflisen har producerats i kommunens egen skog. 
Samma skogar har på områden det lämpar sig börjat bedrivas som 
skogsbruk som är hyggesfritt.

Några stadsnära vildängar har anlagts, bland andra Nilsemyren.

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH 
PRODUKTION
Säkerställa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster.

Pågående arbete och aktiviteter under 2021:
Kommunens renhållningsavdelning planerar för införande av 
matavfallsinsamling i hela kommunen. Under året startades det upp 
två områden, i ett område ingår Strömstadsbyggen och bidrar med 
erfarenheter och kan förbereda för kommande införande matavfall-
sinsamling och särskilda anpassningar för just flerfamiljshus.

Arbete pågår för att varje år öka andelen ekologisk mat som erbjuds 
till barn, elever och äldre. Under 2021 har ett arbete med minskning 
av matsvinnet initierats.

Ett antal engångsartiklar av fossil råvara (plast) har fasats ut under 
året, huvudsakligen muggar, koppar och bestick. Det är resultatet av 
ett samarbete med grannkommuner som kommer att fortsätta för fler 
krav på hållbarhet i upphandlingar.

Krav gällande fossilfrihet i transporter och arbetsmaskiner har 
försiktigt börjat formuleras under året. 

Information och utbildning till bland annat kommunens skolklasser 
om hållbar livsstil i allmänhet och med särskilt fokus på avfall bedrivs 
kontinuerligt i Ekoparkens regi.

Energi- och klimatrådgivning finns kostnadsfritt för kommunens 
företag och privatpersoner. Verksamheten bedrivs i samarbete med 
fem andra grannkommuner och har varit mycket aktiv under året, 
intresset för energieffektivisering, solceller och elbilar har ökat stort 
under 2021.

Detalj ur ett gemensamt konstverk av kommunens fritidsbarn under Strömstad inLight.
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Kommunstyrelsen
Ordförande: Kent Hansson 
Förvaltningschef: Mats Brocker

Kommunstyrelsen är kommunens 
ledande politiska förvaltningsorgan. 
Styrelsen har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, dess 
utveckling och dess ekonomiska 
ställning. Styrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens 

KOMMUNSTYRELSEN
Belopp i mnkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige -3,3 -3,5 0,2
Kommunstyrelse -2,2 -2,6 0,4
Utvecklingsavdelning -22,7 -22,9 0,2
Kommunledningsförvaltning -10,3 -9,4 -0,9
Avd för kansli och kommunikation -14,0 -14,0 0,0
Hr-avdelning -9,0 -9,5 0,5
Ekonomiavdelning -11,9 -11,9 0,0
It-avdelning och växel -10,3 -10,3 0,0
Förändring av semesterlöneskuld 0,0 0,0 0,0
Summa -83,7 -84,1 0,4

angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet. 
Ansvarsområden är näringslivsut-
veckling, översiktlig planering, kultur 
och fritid, folkhälsosamordning, kollek-
tivtrafik, säkerhetssamordning, kom-
munikation samt stöd och service inom 
administration, ekonomi, upphandling, 
IT och personal.

Ekonomiskt resultat 2021
Resultatet för kommunledningsförvaltningen för år 
2021 visar en positiv avvikelse mot budget på 0,4 
mnkr. Avdelningarna har uppvisat stor följsamhet och 
kunnat omfördela medel inom tilldelad ekonomiska 
ramar i syfte att hantera den speciella situation som 
rått i och med pandemin. Budgetföljsamhet har visats 
trots att aktivitetshallen inte kunnat hyras ut under 
första delen av 2021 och har därför inte nått upp till 
budgeterade intäkter. Under senare delen av året 
öppnades även en fritidsgård i Skee vilket kunde klaras 
inom budget. En satsning har gjorts i budget 2021 på 
att öka friskvårdsbidraget. Alla medarbetare har dock 
inte nyttjat bidraget vilket bedöms hänga samman med 
de restriktioner som rått under året. 

Verksamhetens utveckling
Verksamhetsåret präglades av pandemin vilken innebar 
stora konsekvenser för Strömstad och dess näringsliv. 
Under året har Utvecklingsarena Strömstad öppnat och 
fungerat som en hörnsten i kommunens arbete för att 
mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin 
för invånare och företag. Utvecklingsarenan verkar dels 

för att bistå utsatta delar av näringslivet och guida 
företag vidare till olika stödinsatser, dels skapa 
förutsättningar för tillväxt genom att främja fram-
växten av ett bredare och mer robust näringsliv. 

Verksamheten inom kultur och fritid har visat på 
flexibilitet och nytänkande och har anpassat sin 
verksamhet till rådande restriktioner. Flera av 
kommunens evenemang har genomförts digitalt 
så som valborgs- och nationaldagsfirande. Under 
hösten öppnades en fritidsgård i Skee och under 
året har en kulturgaranti införts för alla barn och 
unga i Strömstad. 

Digitaliseringen av kommunens arbetssätt och 
service har fortsatt och flera nya e-tjänster har 
kunnat erbjudas invånare under året. Ökad service 
ges också via Kommuncenter som arbetar för 
att snabbt kunna hjälpa de kommuninvånare 
som behöver komma i kontakt med kommunens 
verksamheter. Arbetet för övergång till e-arkiv har 
resulterat i att digitala handlingar från vissa system 
nu kan ställas till arkiv. E-arkivet kommer på sikt 
underlätta för enskilda att söka fram arkiverade 
handlingar. Marknadsföring av kommunen som 
plats underlättas genom den gemensamma 
mediebank som öppnats under året.

Arbetet med att utveckla kommunens arbetsgi-
varvarumärke har hittat sin form. Tydlighet kring 
kommunens erbjudande för medarbetare ska 
underlätta för alla verksamheter ifråga om att 
både rekrytera, behålla och utveckla samt belöna 
kompetenta medarbetare. Flera satsningar har 
gjorts under året för att stärka ledarskapet genom 
chefsutbildningar. Arbetsmiljöarbetet har setts 
över och våra medarbetare har erbjudits ett ökat 
friskvårdsbidrag.

En kommunövergripande strategi för Agenda 2030 
har antagits av kommunfullmäktige under året och 
i november utbildades kommunfullmäktiges leda-
möter och samtliga ledningsgrupper i förvaltningar 
och bolag i Agenda 2030.

Arbetet med utbyggnad av laddinfrastruktur har 
fortskridit. Strömstads kommun har bland annat 
varit aktiv i ett samarbete inom Fyrbodals kommu-
nalförbund i syfte att identifiera hur kommuner på 
bästa sätt bidrar till elektrifiering. Arrangemangen 
Strömstad in light och Tillsammansveckan 
genomfördes för första gången i full skala. De flesta 
programpunkterna var välbesökta och ska ses som 
ett sätt att nå ut med information om hållbarhets-
arbete samt bjuda in fler parter till samarbete.
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Socialnämnden

SOCIALNÄMNDEN
Belopp i mnkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Gemensam administration -12,5 -13,8 1,3

Socialtjänst Individ- och familjeomsorg -51,1 -47,8 -3,2

Boende och Daglig verksamhet -120,4 -120,3 -0,1

Insatser i Hemmet och Bemanningcentral -96,0 -88,4 -7,6

Semesterlöneskuld 0,1 0,0 0,1

Summa -280,0 -270,4 -9,6

Ordförande: Pia Tysklind 
Förvaltningschef: Helena Lilliebjelke

Socialnämnden ansvarar för att ge 
Strömstads invånare social omsorg. 
Verksamheten omfattar äldreomsorg, 
omsorg om funktionsnedsatta samt 
individ- och familjeomsorg. Nämnden 
ansvarar också för mottagandet av ny-
anlända, ensamkommande flyktingbarn 
och ungdomar, konsumentrådgivning, 
färdtjänst och bostadsanpassning.

är större än det som tidigare prognostiserats vilket är 
kopplat till volymökningar inom hemtjänst, boendestöd 
och personlig assistans. Efter sommaren 2021 ökade 
antalet beviljade timmar kraftigt inom hemtjänsten 
såväl som boendestödet och om denna nivå står sig 
så kommer det även ge budgetpåverkan under 2022. 
Vidare syns en hög sjukfrånvaro inom hela förvalt-
ningen, men särskilt hög är den inom de brukarnära 
verksamheterna. Överskott inom Hemsjukvården har 
däremot en positiv resultatpåverkan. 

Verksamhetsgrenen Boende och daglig verksamhet 
gör en mindre negativ budgetavvikelse vid årets slut. 
Inom den övergripande verksamheten görs ett positivt 
resultat på grund av färre elever på särgymnasium 
samt sparsamt nyttjande av utbildningsmedel. De 
särskilda boendena gör sammantaget sett en positiv 
avvikelse jämfört med budget. Inom Sysselsättning  
SoL/LSS är budget i balans men här ser vi kraftigt ökade 
kostnader under årets sista månader. Opalen har ett 
stort underskott med anledning av en stor ökning 
av antal beviljade och utförda timmar. Boende LSS 
har ett underskott förorsakat av fler yngre och mer 
aktiva brukare och dels av äldre brukare med större 
vårdtyngd. 

Händelser under året 
Pandemin covid-19 har påverkat och påverkar hela 
världen och Strömstad. Arbetslösheten har ökat sedan 
pandemin och det innebär att konkurrensen om jobben 
blir hårdare. Åtgärder för att få ner långtidsarbetslös-
heten bland utsatta grupper på arbetsmarknaden blir 
därför extra viktiga. 

Hemtjänsten samt Boendestödet har under året haft 
en kraftigt ökande trend av beviljade timmar som 
ser ut att kvarstå. Den kraftiga ökningen har medfört 
att verksamheterna har behövt rekrytera ytterligare 
personal. Det har under året varit svårrekryterat inom 
hela förvaltningens område. 

Inom daglig verksamhet syns stora volymökningar, så 
även inom korttidsvistelse/korttidsboende Opalen. 

Den stora ärendeökningen inom Individ- och 
familjeomsorgen, såväl inom Barn och Unga som 
inom Vuxenenheten har påverkat ekonomin betydligt 
under året. I samband med att pandemin bröt ut 2020 
så har även försörjningsstödet ökat men där har en 
ungdomscoach samt en arbetsmarknadskonsulent 
anställts för att möta de ökade behoven. 

Ekonomiskt resultat för 2021
Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse 
om  -9,6 mnkr inklusive semesterlöneskuldsförändring. 
Exklusive semesterlöneskuldsförändring är resultatet 
-9,6 mnkr jämfört med budget.  

Den gemensamma administrationen visar ett överskott 
jämfört med budget. En viss del av överskottet kan 
tillskrivas den allmänna återhållsamhet som rått på 
grund av det tidigt prognostiserade underskottet för 
förvaltningen. Utöver detta så har merkostnadser-
sättning för covid-19 december 2020 bokförts centralt 
vilket påverkar positivt. 

Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott 
främst kopplat till försörjningsstöd, placeringar och 
till viss del konsultkostnader. Inom såväl enheten 
för barn och unga samt enheten för missbruk så har 
kostnaderna för placeringar varit höga under året. Den 
största ökningen står dock placeringar gällande Våld i 
nära relationer för. Vidare gör Arbetsmarknadsenheten 
ett större överskott vilket är relaterat till dels att vi 
ligger bra i fas med intäkterna för lönebidrag etcetera. I 
tillägg har antalet lönebidragsanställda varit färre under 
2021 jämfört med tidigare år vilket också bidrar positivt 
till resultatet. 

Verksamhetsgrenen Insatser i hemmet och Bemanning 
visar ett underskott per siste december. Underskottet 

Förvaltningsledningskontoret har fortsatt att stödja 
verksamheterna i att hitta effektiva lösningar 
som möter brukarnas behov framöver och ger 
medarbetarna en hållbar arbetsmiljö. Under 2021 
har förvaltningen fortsatt den förändringsprocess 
som påbörjats och som är nödvändig för att möta 
framtidens förutsättningar. 

Under året har förvaltningen, med hjälp av statliga 
medel, genomfört äldreomsorgslyftet vilket har 
möjliggjort för ett drygt 20-tal medarbetare att 
studera på betald arbetstid. Stjärnmärkt, som är 
en kvalitetssäkring inom demensvården i syfte 
att utveckla den personcentrerade omsorgen på 
arbetsplatsen, har genomförts på ett flertal av våra 
särskilda boenden. 

Måluppfyllelse
Socialnämndens verksamhet är till mycket stor del 
lagstyrd. Arbete pågår kontinuerligt för att effekti-
visera organisationen och förbättra samverkan för 
att uppnå målen. 

Arbetet med hållbara scheman med stöd av en 
centraliserad schemaläggning och i kombination 
med arbetet till att all personal skall ha heltids-
anställningar innebär ett säkerställande av goda 
arbetsvillkor. 

Arbetet med att utveckla digitala arbetssätt har 
i vissa delar tagit kliv framåt och i andra delar 
stoppats upp. På särskilt boende har användandet av 
aktivitetsplattor och digital aktivitetsutrustning (cykel 
med digital skärm) utprovats med gott resultat. 

Avseende de förväntade resultaten så kan vi kon-
statera att två av dess bedöms som delvis uppfyllda 
och ett som i hög grad uppfyllt. Den sammanlagda 
bedömningen av etappmålet: ”Stöd, omsorg 
och hemsjukvård av hög kvalitét” bedöms som 
delvis uppfyllt. Både de förväntade resultaten och 
etappmålet visar på trend av ökad måluppfyllelse. 
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Lena Martinsson 
Förvaltningschef: Helene Evensen

Barn- och utbildningsnämndens ansvar-
sområde omfattar förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola 
(årskurs 1-9), gymnasiesärskola, 
gymnasieskola, vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna, elevhälsa, 
kulturskola, bibliotek, kommunens 
gemensamma måltids- och städenhet 
samt skolskjutsar.

Ekonomiskt resultat 2021
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv 
budgetavvikelse om 3,2 mnkr inklusive semesterlö-
neskuldsförändring. Exklusive semesterlöneskuldsför-
ändring är resultatet 2,3 mnkr jämfört med budget. 
Resultatet inklusive förändring av semesterlöneskuld 
för uppgick till 372,3 mnkr jämfört med nämndens ram 
på 375,5 mnkr.

Nämnden har under året mottagit två statliga bidrag 
på 1,8 mnkr för täckning av sjuklön och på 1,5 mnkr av 
“Skolmiljarden” för ökade kostnader av covid-19.

Den största positiva avvikelsen mot budget återfinns 
inom den förvaltningsgemensamma verksamheten 
och inom den samlade barn- och elevhälsan. Den 
största negativa avvikelsen mot budget återfinns inom 
verksamheterna skolskjutsar, städ och gymnasiets 
interkommunala ersättningar.

Verksamhetens utveckling
En tillgänglig lärmiljö är en av de viktigaste parame-
trarna för att barn och elever ska erhålla en god, 
trygg och kvalitativ undervisning. I grundskolan, 
grundsärskolan och gymnasiet har man under året 
inrett tillgänglighetsanpassade klassrum och utvecklat 
den sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljön.

Grundskolan har under året, med stöd av statsbidraget 
Likvärdig skola, anställt sex socialpedagoger fördelade 
på fem skolor med uppdraget att skapa trygghet och 
trivsel genom relationsstärkande elevaktiviteter och 
nära kontakt med eleverna.

I förskolan finns kvalitetsutvecklare. Tillsammans med 
personalen utvecklar de digitalisering, språkaktiviteter 
och undervisning som ska främja barnens lärande. 

Gymnasieskolan fortsätter att utveckla uppföljning 
av varje elevs resultat under hela gymnasietiden, 
för att bättre stödja eleverna på vägen mot en 
gymnasieexamen. 

I spåren av pandemin har vuxenutbildningen haft extra 
stort fokus på att underlätta för kommunens invånare 
att genom utbildning göra en omställning i arbetslivet. 
Mellan år 2019 och år 2021 har antalet elever inom 
vuxenutbildningen ökat från 312 till cirka 550.

Måluppfyllelse
Grunden för elevernas utbildning läggs i förskolan. I 
Strömstad är andelen barn i åldern 1-5 år som går i för-
skolan, lägre än i riket. Framöver kommer förskolan att 
arbeta med uppsökande verksamhet, för att fler barn 
ska gå i förskolan. I den årliga vårdnadshavarenkäten 
ökar värdet på den upplevda kvaliteten i förskolan som 
helhet. 

Resultaten i årskurs 6 har ökat något från år 2020. 
Pojkarnas resultat har förbättrats, medan flickornas 
resultat har försämrats något. Resultaten varierar starkt 
mellan skolorna och samband finns med elevgrup-
pernas socioekonomiska bakgrund. 

Resultaten i årskurs 9 har fortsatt förbättrats och är 
högre än snittet i riket. Behörighet till ett nationellt 
gymnasieprogram är det mest avgörande studiere-
sultatet för fortsatt framgång. Andelen elever som 
var behöriga till ett nationellt yrkesprogram var 91 
procent, jämfört med rikets 86 procent. Förbättringen 
av resultaten beror främst på pojkarnas ökade resultat, 
flickornas resultat ligger på en fortsatt hög nivå. 

År 2021 var andelen elever som tog gymnasieexamen 
på tre år 50,5 procent. Nivån i riket är 69 procent. 
Värdet för enbart nationella program ligger på 71 
procent, motsvarande i riket 79 procent.

I trivselenkäten anser 89 procent av eleverna att skolan 
är trygg och 71 procent att de får studiero. Andelen 
elever som inte känt sig utanför, retade eller illa 
behandlade under läsåret var 74 procent.

BARN - OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Belopp i mnkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Förvaltningskontor -67,5 -71,3 3,8
Skolskjutsar -10,8 -10,0 -0,8
Måltid -33,5 -33,7 0,3
Städ -11,9 -11,3 -0,6
Förskoleverksamhet -66,6 -66,7 0,0
Bibliotek -5,0 -5,2 0,1
Kulturskola -3,3 -3,3 0,0
Grundskola + förskoleklass -99,6 -98,5 -1,2
Fritidshem -9,2 -8,7 -0,5
Grundsärskola -5,5 -5,8 0,3
Särgymnasium IKE -0,8 -1,9 1,0
Samlad barn- o elevhälsa -18,3 -19,6 1,3
Gymnasium -29,1 -28,9 -0,2
Gymnasium IKE -4,8 -3,4 -1,4
Vuxenutbildningen -7,3 -7,3 0,0
Semesterlöneskuld 0,9 0,0 0,9

Summa -372,3 -375,5 3,2
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Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Peter Sövig

Förvaltningschef: Aya Norvell

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

MILJÖ - OCH BYGGNÄMNDEN
Belopp i mnkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Miljö- och byggnadsförvaltningen -9,8 -10,3 0,5
Planering, granskning, mätning -2,6 -3,4 0,8
Miljö- och hälsoskydd -2,7 -2,9 0,2
Räddningstjänst -16,3 -16,7 0,3
Bygg 1,2 -0,4 1,6
Förändring av semesterlöneskuld -0,2 0,0 -0,2

Summa -30,4 -33,6 3,2

Nämnden ansvarar även för kom-
munens övergripande naturvårdsarbete 
och räddningstjänst.

Ekonomiskt resultat 2021
Utfallet per 31 december 2021 är +3,4 mnkr jämfört 
med budget före förändring av semesterlöneskuld. 

De stora orsakerna till det positiva resultatet är dels 
en hög kostnadsmedvetenhet hos ansvariga och dels 
vakanser, VAB och sjukskrivningar. Den arbetsrelaterade 
sjukskrivningen har minskat, vilket är positivt. Däremot 
kvarstår VAB och covidrelaterad sjukskrivning. Det har 
varit fler antal ärenden än förväntat inom byggverk-
samheten och en stabil personalstyrka har inneburit 
att man kunnat börja hantera anmälda tillsynsärenden 
som legat på hög. Vilket också bidragit till det stora 
överskottet. 

Staten har liksom föregående år kompenserat förvalt-
ningen för höga sjuklönekostnader samt den extratid 
som miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedrivit på 
extra smittoskyddstillsyn.

Viktiga händelser inom förvaltningen
Pandemin har påverkat förvaltningen med en del 
sjukfrånvaro, hemarbete, nya arbetsuppgifter kopplade 
till trängseltillsyn och räddningstjänsten har i perioder 
haft svårt att bemanna deltidsstyrkan.

Trots pandemi och ledningsförändringar har under året 
vakanser tillsatts samt korttid- och långtidssjukfrånvaro 
har minskat. Avdelningarnas rehabiliteringsarbete 
har lett till upprättade åtgärder och återgång i arbete 

vilket resulterar i att långtidssjukfrånvaron sjunker. 
En bidragande faktor till att korttidsfrånvaron har 
minskat är förvaltningens större möjlighet att kunna 
arbeta hemifrån vilket har minskat smittorisken och 
möjliggjort arbete trots lättare symptom. Fortfarande är 
sjukfrånvaron högre hos kvinnor än hos män.

Det tillsynsansvar som förvaltningen haft för att minska 
risken för smittspridning på serveringsställen under 
pandemin sträcker sig över merparten av året. Totalt har 
handläggare genomfört närmare 900 tillsynsbesök hos 
verksamheter. Detta arbete har kompenserats av staten 
och kompensationen täcker den faktiska kostnad som 
förvaltningen haft.

Trycket på digitalisering ökar och förvaltningen 
fortsätter att utveckla e-tjänster för medborgarna och 
digitaliserade processer för effektiva interna flöden. 
Förvaltningen har under 2021 tillsammans med 
IT-utvecklare sjösatt 14 nya e-tjänster. Totalt har nu 
förvaltningen 41 e-tjänster.

Under året har räddningstjänsten anslutit sig till Västra 
räddningsregionen för att få en mer effektiv användning 
av resurser och ge medborgarna snabbare och bättre 
hjälp.

Den lokala byggkonjunkturen har fått fart igen efter en 
tids nedgång på grund av pandemin och stängda gränser. 
För att kunna hantera det ökade ärendetrycket effektivt 
krävs en stabil personalstyrka som är inarbetad och kan 
yrkesområdet. Så har fallet varit under största delen av 
året.

Senaste åren har förvaltningen satsat på kompetensut-
veckling, verksamhetsutveckling och IT-utveckling. Under 
pandemin har det varit svårt att utnyttja avsatta medel 
för utbildning men ändå syns en ökning av insatserna 
under 2021 jämfört med föregående år. En positiv effekt 
av pågående pandemi är att förvaltningen blir bättre på 
att använda digitala utbildningsalternativ.
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Tekniska nämnden

Ordförande: Ulf Gustavsson 
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Tekniska nämnden ansvarar för kom-
munens gatu- och vägunderhållning, 
parker, natur- och grönområden, 
kommunens skogs- och markinnehav, 
fastigheter som inte förvaltas av annan 
nämnd eller bolag, kommunens hamn-
verksamhet, Näsinge flygplats samt det 
lokala trafiksäkerhetsarbetet. Nämnden 
ansvarar även för de avgiftsfinansierade 
verksamheterna vatten- och avlopps-
försörjning, hantering av avfall samt 
fjärrvärmeverk.

TEKNISKA NÄMNDEN  
Belopp i mnkr Utfall

Nettokostnader 
Budget Budgetavvikelse

Teknisk nämnd och förvaltning -3,3 -3,6 0,3
Exploateringsverksamhet drift -0,6 -6,5 5,9
Gatuverksamhet -17,0 -14,5 -2,5
Allmän platsmark -3,4 -3,3 -0,1
Sidoordnad verksamhet, bilpool m.m. -0,1 0,0 -0,1
Service och inköp, fordon, maskiner -1,8 -2,3 0,5
Allmän markreserv 1,8 1,2 0,6
Allmän renhållning -2,5 -2,4 -0,1
Näsinge flygplats -0,2 -0,3 0,1
Hamnverksamhet -11,1 -10,4 -0,7

Skattefinansierad verksamhet -38,2 -42,1 3,9

Ekonomiskt resultat 2021:
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhets 
resultat för 2021 visar ett överskott på 3,9 mnkr jämfört 
med budget. Nämndens totala intäkter uppgår till  
37,3 mnkr jämfört med budgeterade intäkter på 
37,1 mnkr, vilket ger en ökning med 0,2 mnkr. 
Intäktsökningen är främst hänförlig till ökade hyresin-
täkter för fastigheten Pilen 5, där verksamheten fick in 
en ny hyresgäst i januari 2021. 

Verksamhetens totala kostnader (inklusive kapitalkost-
nader) uppgår till 75,5 mnkr jämfört med budgeterade 
kostnader om 79,2 mnkr, vilket ger en minskning med 
3,7 mnkr. Den största avvikelsen avser lägre kostnader 
för exploateringsverksamheten. 

Verksamhetens utveckling 
Pandemins påverkan på antalet besökare till 
kommunen har under år 2021 fortsatt inverka på 
tekniska nämndens intäkter negativt. Främst påverkas 
intäkterna inom parkering- och hamnverksamheterna. 
Taxekollektivens intäkter har också berörts men i något 
mindre grad i form av lägre vattenförbrukning och 
minskat inflöde av framför allt verksamhetsavfall till 
återvinningscentralen. 

En positiv effekt av pandemin har varit att möteskul-
turen har ändrats, möten hålls i allt större utsträckning 
digitalt. Bilpoolen används inte i lika stor utsträckning 
som tidigare vilket sparar både tid och minskar 
miljöpåverkan.

Ångbåtskajen byggdes om under året vilket skapat 
bättre tillgänglighet för resenärerna samt en trafik-
säkrare miljö.  

Projektet avloppsledningar till och från Österröds 
avloppsreningsverk har avslutats under året. Projektet 
har ökat kapaciteten i avloppsledningssystemet vilket är 
en förutsättning för bostadsbyggande. Genomförandet 
av projektet innebär också miljövinster.

Matavfallsinsamling påbörjades under år 2021 på 
frivilligbasis. År 2022 fortsätter införandet i obligatorisk 
form. Införandet ska vara klart december år 2023.

Verksamheterna arbetar ständigt med effektivisering 
inom administration och drift. Arbetet består 
i att utveckla digitala lösningar och att minska 
driftkostnader. Vatten och avloppsverksamheten har 
exempelvis minskat kemikalieförbrukning och gjort 
energibesparingar.

Skattefinansierad 
verksamhet
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Avgiftsfinansierad 
verksamhet
Taxekollektiven
Ordförande: Ulf Gustafsson

Förvaltningschef: Roland Kindslätt

TEKNISKA NÄMNDEN - Vatten och 
avloppsverksamhet

Nettokostnader

Belopp i mnkr    2021 2020 2019

Ekonomi
Verksamhetens intäkter 63,8 64,8 65,2
Verksamhetens kostnader -58,7 -59,2 -35,1
varav personalkostnader*) -15,8 -15,9 -16,7
Verksamhetens nettokostnad 5,1 5,6 30,1
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -6,6 -6,1 -5,7

Årets resultat -1,5 -0,5 24,4

TEKNISKA NÄMND - Avfallsverksamheten Nettokostnader

Belopp i mnkr    2021 2020 2019

Ekonomi
Verksamhetens intäkter 30,7 29,1 33,6
Verksamhetens kostnader -28,7 -29,1 -31,8
varav personalkostnader*) -10,3 -10,7 -10,4
Verksamhetens nettokostnad 2,0 0,0 1,8
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -0,4 -0,4 -0,3

Årets resultat 1,6 -0,4 1,5

TEKNISKA NÄMND - Fjärrvärmeverksamheten Nettokostnader

Belopp i mnkr    2021 2020 2019

Ekonomi
Verksamhetens intäkter 2,6 2,5 2,4
Verksamhetens kostnader -2,6 -2,0 -2,5
Verksamhetens nettokostnad 0,0 0,5 -0,1
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,1

Årets resultat -0,1 0,4 -0,2

Vatten- och avloppsverksamheten
Ekonomiskt resultat 2021
Verksamheten visar ett underskott på 1,5 mnkr för år 
2021. Orsaken till avvikelsen mot budget beror främst 
på minskade intäkter från försäljningen av vatten. 
Under året har distributionen av vatten minskat vilket 
beror på minskat besök från turister och sommar-
boende på grund av rådande pandemi.  

Verksamhetens utveckling 
Under året har verksamheten färdigställt tre större 
projekt; Österröds avloppsreningsverk, avloppsled-
ningar till och från Österröds avloppsreningsverk 
och råvattenledningar från vattentäkten Färingen. 
Strömstads kommun har nu förberett sig på att möta 
upp för framtida miljökrav och har kapacitet att hantera 
avloppsvatten och råvatten. 

Österröds avloppsreningsverk har under året fungerat 
väl, fokus för verksamheten har varit att trimma in och 
optimera verket. Den nya processen Nereda har fallit 
väl ut och verksamheten ligger i framkant på avlopps-
rening i Norden. 

Projektet ”dubblering av råvattenledning” innebär 
att Strömstads kommun nu har dubbla ledningar 
från vattentäcken vilket bidrar till att öka säkerhet för 
abonnenterna. 

Projektet avloppsledningar till och från Österröds 
avloppsreningsverk har bestått i att öka kapaciteten i 
avloppsledningssystemet in till Österröd samt att få en 
ny utloppsledning från Österröd. 

Under året har 1,4 kilometer avloppsledning res-
taurerats genom så kallad relining. Åtgärden tätar 
ledningar vilket minskar tillskottsvatten (regn- och 
dräneringsvatten) i systemet som också ger ekonomiska 
fördelar. Målet är att sänka tillskottsvattnet ner till 
20 procent under de kommande 15 åren. Förutom 

restaurering av ledningsnätet har även cirka 1,2 
kilometer nya ledningar tillkommit. Arbetet med vat-
ten-och avloppsförsörjningsplanen för år 2016 - 2050 
pågår. Syftet med planen är bland annat att säkerställa 
vatten- och avloppsförsörjning för kommande 
bostadsförsörjningsplaner samt för framtida omvand-
lingsområden. Närmast i plan är att bygga ledningar 
från Bojar mot Bågen för att senare gå från Bågen till 
Lökholmen. 

Avfallsverksamheten
Ekonomiskt resultat 2021
Verksamheten uppvisar ett överskott med knappt 1,6 
mnkr för år 2021. Avvikelsen mot budget kan framför 
allt förklaras av lägre kostnader för transporter samt 
erhållna intäkter från försäljning av en hjullastare och 
två sopbilar.

Verksamhetens utveckling
Pandemins inverkan på antalet besökare till kommunen 
har även år 2021 bidragit till att minska mängden 
inkommande hushållsavfall och verksamhetsavfall. 
Även insamlingen av hushållsavfall från Kosteröarna har 
minskat under året. 

Matavfallsinsamling startade upp på frivilligbasis i två 
områden under året. År 2022 fortsätter införandet 
och blir obligatoriskt. Förberedande arbete pågår. 
Införandet ska vara klart i slutet av år 2023.

Två sopbilar utrustade med tvåfacksskåp har upp-
handlats och levererades under sommaren.

En ny hall för mottagning av mat- och restavfall 
färdigställdes under våren.

Fjärrvärmeverksamheten
Ekonomiskt resultat 2021
Verksamheten uppvisar ett underskott på knappt 0,1 
mnkr för året som förklaras av högre driftskostnader än 
budgeterat på grund av läckage i pelletspannan. 

Verksamhetens utveckling
Verksamheten har under året haft problem med 
distributionen av fjärrvärme. Under november månad 
uppstod det läckage i pelletspannan som nu har 
åtgärdats vilket medfört större driftkostnader för året.

Anläggningen har varit i drift i 17 år, vilket kommer 
medföra ökade framtida underhåll och utbyten av delar 
för anläggningen. 
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Driftredovisning
KONCERNREDOVISNING
Belopp i mnkr

Utfall 
2021

Budget 
2021

Budget-
avvikelse

Strömstads kommun 80,1 15,0 65,1

AB Strömstadsbyggen, koncern 7,5 7,9 -0,4

AB Strömstadslokaler 6,1 4,1 2,0

AB Strömstads Badanstalt -0,8 -1,5 0,7

Summa inklusive utdelning 92,9 25,5 67,4

Avgår utdelning 0,0 0,0 0,0

Årets resultat koncern 92,9 25,5 67,4

Driftredovisning skattefinansierad verksamhet 
Belopp i mnkr

Utfall 
2021

Budget 
2021

Budget-
avvikelse

Nämnd

KOMMUNSTYRELSEN -83,7 -84,1 0,4

SOCIALNÄMND -280,0 -270,4 -9,6

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND -372,3 -375,5 3,2

TEKNISK NÄMND -38,2 -42,1 3,9

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND -30,4 -33,6 3,2

Summa Nämnder -804,6 -805,7 1,1

FINANSFÖRVALTNINGEN 884,7 820,7 64,0

Kommunalskatt, statsbidrag och och utjämning 867,4 840,9 26,5

Finansnetto 0,5 -2,7 3,1

Pensionsfonden; reavinst/-förlust, utdelning mm 21,1 1,0 20,1

Avtalspensioner 0,4 -2,5 2,9

Internränteintäkter 12,7 9,5 3,2

Pensionsutbetalningar -16,0 -16,3 0,3

Försäljning exploateringsfastighet 0,8 0,0 0,8

Övriga poster -2,2 -9,2 7,0
ÅRETS RESULTAT 80,1 15,0 65,1

Tillförs Eget Kapital 80,1

Teknisk nämnd - Taxefinaniserad verksamhet
Belopp i mnkr

Utfall 
2021

Budget 
2021

Budget-
avvikelse

Taxekollektivet Vatten och Avlopp -1,5 0,0 -1,5

Taxekollektivet Fjärrvärme -0,1 0,0 -0,1

Taxekollektivet Avfallshantering 1,6 0,0 1,6

Summa 0,0 0,0 0,0

Tillförs balanskonton för respektive utjämningsfond 0,0

Kallbadhuset.
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Investeringsredovisning
Årets investeringar uppgick till 188,4 
mnkr, att jämföra med budget på  
240,1 mnkr. 

Kommunstyrelsen
De samlade investeringarna i kommunstyrelsens verk-
samhet under år 2021 uppgår till 2,0 mnkr. Under året 
har verksamheten investerat i bland annat en ny akut-
servicebil till IT-avdelningen, uppgraderingsprojektet för 
beslutsstödet Hypergene har fortsatt och två skulpturer 
har placerats ut i stadsmiljön och investeringar för ett 
e-arkiv har genomförts enligt plan. Projektet att införa 
Microsoft 365 har även tagit fart under året.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme 
för år 2021 uppgick till 5,4 mnkr uppdelat på flera 
investeringsprojekt. År 2021 användes 3,4 mnkr. 
Inköp av skolmöbler (innemiljö) är den enskilt största 
investeringen på 1,7 mnkr. På grundskolan satsades 
det på att utveckla den tillgängliga läromiljön. Barn- 
och utbildningsnämnden har inte nyttjat 2,0 mnkr i 
investering för nybyggnationen på Bojarskolan och 
äskar att överföra 1,9 mnkr från investeringsbudgeten 
år 2021 till år 2022. 

Tekniska nämnden
En av tekniska nämndens större investeringar inom 
den skattefinansierade verksamheten har under året 
varit att fastigheten Pilen 5 förvärvats. Under året har 
projektering genomförts för ombyggnation av kök 
och projektering av ett särskilt boende i fastigheten 
är påbörjad. Under året har det även genomförts 
reparationer och underhåll, bland annat har taket på 
byggnad 1 bytts ut.

Lekplatsen på Röd har uppgraderats och en ny toalett 
på Skeppsbroplatsen har installerats. Ombyggnation 
av nytt resecentrum vid Järnvägstorget har genom-
förts under år 2021 i samarbete med Västtrafik 
och byggnationen av ångbåtskajen har utförts 
under året. Renoveringen av bryggpromenaden vid 

Strandpromenaden har avslutats och årliga utbyten 
av bryggor har utförts.

Inom tekniska nämndens taxefinansierade 
verksamhet är årets större investeringsprojekt inom 
vatten- och avloppsverksamheten utbyggnaden 
av dubbla råvattenledningen Blomsholm-
Färingen, avloppsledningar till och från Österröds 
avloppsreningsverk, utbyggnad av Österröds 
avloppsreningsverk samt byggnation av bered-
skapsförråd för Strömstad vattenreningsverk. Andra 
investeringsprojekt är årliga utbyten av vatten- och 
avloppsledningar och avloppspumpstationer.

Inom avfallsverksamheten har den stora 
investeringen varit byggnation av en ny hall för 
mottagning av matavfall och restavfall. Hallen som 
ersätter den gamla färdigställdes våren år 2021. 
Projektering inför införande av matavfallsinsam-
lingen har fortgått och en projektplan är framtagen 
tillsammans med en projektgrupp. Dessutom har 
två nya sopbilar upphandlats vilka levererades 
sommaren år 2021.  

Socialnämnden
Socialnämndens investeringsbudget för år 2021 
uppgick till 1,9 mnkr. Investeringsverksamheten 
har i stort fortlöpt som planerat. Positiv avvikelse 
noteras bland annat gällande bostadsanpassningar 
LSS då behov ej funnits under år 2021 att nyttja 
dessa medel. Avseende projektet digitala lösningar 
föreslås ej förbrukade medel flyttas till nästkom-
mande år.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämndens investeringsutrymme för 
år 2021 uppgick till 6,2 mnkr. Av dessa investerings-
medel har 4,9 mnkr begärts få överflyttade till 2022 
års budget då ett par investeringar levereras under 
nästa år. Under året har räddningstjänsten fått en 
sexhjuling och en servicebil levererade. En drönare 
har också köpts in till mätverksamheten för att 
underlätta arbetet med att mäta in större områden.

INVESTERINGSREDOVISNING
Belopp i tkr

Investeringar
år 2021

Total budget
år 2021

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse
Konst 176 200
IT-verksamheten/Verksamhetssystem 1 848 5 896
Övrigt KS 0 300
Summa Kommunstyrelse 2 023 6 396
Socialnämnd
Digitala lösningar 714 790
Sängar Säbo, ombyggn Vård o Omsorg, Inventarier 851 1 072
Summa Socialnämnd 1 564 1 862
Barn- och utbildningsnämd
Skrivare, Kopiatorer, IT 371 400
Inv, grundsk/gymn/kök/städ/kulturskola 3 037 5 000
Summa Barn- o utbildningsnämnd 3 407 5 400
Miljö- och byggnämnd
Räddningstjänst 900 6 100
Övrigt miljö- och byggnämnd 47 125
Summa Miljö- o byggnämnd 947 6 225
Teknisk nämnd
Köp av Pilen 5 55 825 55 000
Storkök och generella investeringar Pilen 5 5 906 10 000
Starekilens småbåtshamn 52 3 417
Färjeläget 2 566 4 058
Strandpromenaden 739 1 123
Ångbåtskajen 18 648 13 216
Bidrag Ångbåtskajen -10 800 0
Stationskajen 228 5 500
Kaj Kustbevakning 1 205 2 203
Reinvestering kajanläggningar 116 3 000
Uppgradering gästhamn 27 4 000
Övrigt Hamnar 1 150 5 791
Ombyggnation Ringvägen/Prästängsvägen 6 341 2 598
Lekplatser 981 1 365
Toalett Skeppsbroplatsen 1 293 1 300
Köp av Norrkärr 1:265 2 041 0
Reinvesteringar gångbroar Strömsån 240 1 500
Resecentrum 548 800
Övrigt Infrastruktur, allmän renhållning och fordon 1 409 6 421
Summa Teknisk nämnd 88 514 121 292
Summa Skattefinansierad verksamhet 96 456 141 175
Taxefinansierad verksamhet
Teknisk nämnd
Vatten och avlopp
Avloppspumpstationer/trycksteg 2 187 2 200
Dubbl råvattenledn Blomsholm-Färingen 3 057 2 800
Utbyggnad av Österröd 4 316 4 300
Avloppsledningar till/från Österröd 69 130 69 079
Reinvesteringar VA 1 792 1 900
Övrigt Vatten och Avlopp 2 825 4 572
Summa Vatten och Avlopp 83 307 84 851
Avfallshantering
Om/nybyggnad ÅVC 3 324 3 549
Utbyte två sopbilar 3 977 4 000
Behållare/utrustn matavfallsinsamling 384 1 034
Övrigt avfallshantering 943 5 524
Summa Avfallshantering 8 629 14 107
Summa Taxefinansierad verksamhet 91 936 98 958
Summa Investeringsredovisning 188 392 240 133
Försäljning mark -4 629
Försäljning hjullastare och sopbilar -972
Summa försäljning av anläggningstillgångar -5 601
Netto anskaffade/försålda anläggningstillgångar 182 790
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p1 f1 b1

Användningen av allmänna platser

Gata (PBL 4 kap. 8 § 2)

Användningen av kvartersmark

Bostäder (PBL 4 kap. 5 § 3 och 11 § 2)

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap. 16 § 1)

Endast komplementbyggnad får placeras (PBL 4 kap. 16 § 1)

Administrativa bestämmelser
Kommunen är inte huvudman för allmän plats (4 kap. 7 §)
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft (4 kap. 21 §)

Park (PBL 4 kap. 8 § 2)

Natur (PBL 4 kap. 8 § 2)

Tekniska anläggningar (PBL 4 kap. 5 § 3 och 11 § 2)

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot
kvartersmark. Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från
fastighetsgräns mot kvartersmark eller sammanbyggas över
fastighetsgräns. (PBL 4 kap. 16 § 1)

p1

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot
kvartersmark, men parhus får sammanbyggas över fastighetsgräns.
Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns mot
kvartersmark eller sammanbyggas. (PBL 4 kap. 16 § 1)

p2

Endast friliggande småhus (PBL 4 kap. 16 § 1)f1
Endast friliggande småhus och parhus (PBL 4 kap. 16 § 1)f2

Största sammanlagda byggnadsarea inom användningsområde B är 20 % av fastighetsarean
(PBL 4 kap. 11 § 1 p.)

Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap. 11 § 1)

Utfartsförbud (PBL 4 kap. 9 §)

Takvinkel ska vara i intervallet 22 - 38 grader (PBL 4 kap. 16 § 1)

Minsta fastighetsstorlek är 1000 m2 för friliggande småhus och 800 m2 för småhus
som är sammanbyggda över fastighetsgräns (PBL 4 kap. 18 § första stycket)

Garage/carport ska placeras så att det finns minst 6 meters uppställningsplats för fordon mellan
byggnaden och fastighetsgräns mot gatan (PBL 4 kap. 16 § 1)

Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 4,5 meter (PBL 4 kap. 11 § 1)

Tak på huvudbyggnad ska vara sadeltak med röda takpannor. Solpaneler som är parallella med
takfallet får finnas. (PBL 4 kap. 16 § 1)

Källare får inte finnas (PBL 4 kap. 16 § 1)

Minst 60 % av marken ska vara genomsläpplig (PBL 4 kap. 16 § 1)

Lägsta nivå på färdigt golv är +7,6 meter över grundkartans nollplan (PBL 4 kap. 12 § 1)

Högsta tillåtna höjd för stödmur är 1 meter mellan marknivå och murens överkant
(PBL 4 kap. 16 § 1)

Tillåten maximal markbelastning är 30 kPa med avseende på släntstabilitet.
(PBL 4 kap. 16 § 1) (Inom GATA och område med planbestämmelse b1 gäller
särskilda restriktioner avseende grundläggning enligt Projekterings-PM/
Geoteknik, daterat 2017-09-20, rev 2019-09-25. För bestämning av lämplig
grundläggning inom detta område erfordras kompletterande undersökningar.)
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EXPLOATERINGSREDOVISNING
Belopp i mnkr

Bokfört värde
år 2020

Bokfört värde
år 2021

Förändring
netto

Områden

Bastekärr 35,6 35,6 0,0

Övrig mark för verksamhet 2,8 2,8 0,0

Summa mark för verksamhet 38,4 38,4 0,0

Korsnäs (Tjärnö) 0,1 0,1 0,0

Mällbyhöjd 2,1 2,1 0,0

Monelid/Seläter -0,6 0,0 0,6

Hjältsgård 6:1 0,1 0,1 0,0

Summa mark för bostäder 1,7 2,3 0,6

Bokfört värde exploateringsverksamhet 40,1 40,7 0,6

Exploateringsredovisning
Industrimark finns till försäljning på Bastekärr. Bastekärr mark-
nadsförs som Site på Business Swedens hemsida, Site Finder, där 
kommunen når ut till såväl nationella som internationella eta-
blerare. Verksamheten har under året markanvisat del av området 
till en aktör som avser att uppföra industriradhus. Verksamheten 
har i övrigt löpande besvarat ett antal förfrågningar under året 
inkluderat förfrågningar som inkommer via Position Väst. 

Bostadsprojektet avseende Rådhusberget har pausats av kommun-
styrelsen i avvaktan på att detaljplanen för Strömstadsbyggens 
projekt på Rådhusberget ska bli klar.

Detaljplanen gällande Korsnäs på Tjärnö innehållande tio villatomter 
antogs av kommunfullmäktige den  
12 december år 2019 och upphävdes under året av Mark- och 
miljööverdomstolen. 

Detaljplanearbetet pågår för exploateringsprojektet för 
Vattentornsberget där samtliga utredningar samt samrådshand-
lingar beräknas vara klara till årsskiftet och detaljplanen avses 
sändas ut på samråd i början av år 2022.

Förstudien för bostäder på Rödshöjden har pausats i avvaktan på 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Karlsgatan.

Tekniska förvaltningen har tillsammans med miljö- och byggför-
valtningen ett uppdrag att utföra en förstudie för bostadsprojektet 
Mällbyhöjden S. Arbetet har dock inväntat ett större LONA-projekt 
som pågått under året, i syfte att undersöka naturmiljöerna i norra 
Strömstad för att se huruvida det kan vara möjligt att exploatera 
Mällbyhöjden utan påverkan på bevarandestatusen för sandödla 
och hasselsnok.
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Redovisning bolag

AB Strömstadsbyggen
Styrelseordförande Lena Martinsson  
VD Tobias Kristiansson from 1 mars.  
Tobias Kristiansson efterträder Mats Brocker 

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads kommun helägt bolag. 
Bolaget har till uppgift att främja försörjning av allmännyttiga hyres-
bostäder, anpassade servicebostäder och äldreboenden i Strömstad. 

Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi och förvaltad yta utgör per 
bokslutsdagen:

• Bostadsytor 103 645 m² fördelade på 1 604 lägenheter
• Lokalytor 17 709 m²  fördelade på 70 lokaler
• Garageplatser   361 platser
• P-platser   417 platser
• P-platser med motorvärmare 180 platser

AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstanet med org.
nr 556852-0802.

AB Strömstadsbyggen äger samtliga aktier i AB Strömstadsgaragen 
med org.nr 556822-4652.

Företagets har sitt säte i Västra Götalands län, Strömstads kommun.

Affärsidé
Att erbjuda Strömstads invånare bra hyresboende som grund för ett 
tryggt och aktivt liv. 

Vision
Bolagets övergripande vision är att det ska vara bäst att leva och bo i 
Strömstad genom att:

• Skapa trygghet för kunden
• Planera bostadsbyggandet långsiktigt med ett 

samhällsperspektiv
• Söka samarbeten med andra aktörer så att målen för antalet 

bostäder kan förverkligas 
• Främja möjligheterna för unga att få en bostad 
• Göra det enkelt för kunden att vara kund
• Utveckla samarbetet mellan de kommunala bolagen och 

kommunens förvaltningar. 
• Arbeta aktivt med att tillgodose Strömstads efterfrågan på ett 

brett utbud av bostäder samt att stärka bolagets ekonomi med 
ökad soliditet och därigenom nå en långsiktigt effektivare och 
tryggare finansiering.

Måluppfyllelse
Bolaget uppnår målet för det ekonomiska resultatet och soliditeten 
fortsätter att öka och är nu 12,6 procent (12,0 föregående år). Målet 
om en årlig ökning med 0,5 procentenheter uppfylldes. 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Tobias Kristiansson tillträdde som ny vd från och med mars 2021. 

Bolaget gjorde organisatoriska justeringar under Q2 samt arbetade 
fram en gemensam affärsplan i Q3 för AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler samt AB Strömstanet. 

Under året har styrelsen tagit beslut om nyproduktion av 27 stycken 
klimatsmarta hyresrätter i projektet Magistern 4. Produktionen 
på plats kommer att starta under år 2022. Renoveringsprojektet 
av kvarteret Fiskaren har inletts och innefattar både stamrenove-
ringar och energieffektiviserande åtgärder samt åtgärder av ren 
underhållskaraktär. 

Bolaget har också gjort ett inventeringsarbete för att för att se om 
det är möjligt att bygga lägenheter i befintliga fastigheter genom att 
konvertera lokaler och andra utrymmen. Möjligheter till ett flertal 
lägenheter har identifierats och tre av dessa inom renoverings-
projektet Fiskaren har beslutats och bolaget har även fått bygglov. 
Inflytt beräknas kunna ske i anslutning till renoveringsprojektets 
slut. Bolagets verksamhet har bedrivits i enlighet med de fastställda 
kommunala ändamålen, de kommunala principerna och i enlighet 
med den kommunala kompetensen för att svara upp mot de krav som 
ställs i kommunallagen.

Hyresförhandlingar
Hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen för 2021 resulterade i 
en hyreshöjning med ett snitt på 1,4 procent.

Utsikter för framtiden
Ränteläget har fortsatt varit gynnsamt men flera omvärldsfaktorer 
pekar på kommande räntehöjningar. Detta kommer naturligtvis få 
effekter och arbetet med att säkra oss mot ränterisken kommer att 
vara prioriterat. 

Energipriserna är en mycket aktuell fråga och det mesta tyder på att 
det även i en nära framtid kommer att fortsätta vara stora fluktua-
tioner. Här har bolaget under år 2021 handlat upp en ny elleverantör 
och kommer under år 2022 att anta en krafthandelsinstruktion för 
att stå rustade på bästa sätt. Arbetet med energieffektiviseringar 
kommer att behöva intensifieras ytterligare för att möte prisut-
veckling och hållbarhetsutmaningarna.

Även kompetensförsörjningsfrågorna kommer att behöva prioriteras då 
bolaget ser behov av specialisering i stora delar av organisationen och 
vilket också är fallet i kommunen som helhet. 

Bolagets hållbarhetsarbete har i och med styrelsens antagande av 
Agenda 2030 konkretiserats samt integrerats i affärsplanen. Detta 
kommer att vara mycket viktiga frågor en mycket viktig fråga för oss 
även kommande år där planerna ska verkställas.

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 7,9 mnkr. Årets resultat 
efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 5,5 mnkr.

FLERÅRSÖVERSIKT 2021 2020

Nettoomsättning (mnkr) 143,4 142,2

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           7,9 10,0

Res. i % av nettoomsättningen 5,5 7,1

S:a eget kapital (mnkr)      108,8 103,3

Balansomslutning (mnkr) 935,9 947,9

Låneskulder totalt (mnkr) 770,7 795,7

Soliditet (%)                                 12,6 12,0

Antal bostäder 1 604 1 604

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst.
Till årsstämmans förfogande står:

Medel att disponera:
Balanserat resultat 81,7 mnkr
Årets resultat 5,5 mnkr

87,2 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören 
föreslår
att i ny räkning överförs 87,2 mnkr  

87,2 mnkr  
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Redovisning bolag

Styrelseordförande Roy Andersson 
VD Marcus Palm

AB Strömstads Badanstalt

Allmänt om verksamheten
AB Strömstads Badanstalt är ett av Strömstads kommun helägt bolag.

Bolaget har till uppgift att skapa möjligheter till bad-, friskvård- och 
folkhälsoarbete. 

Bolaget har även till uppgift att ansvara för driften av kultur- och 
idrottsanläggningar samt administrera tidsbokningar. 

Företagets säte är Västra Götalands län, Strömstads kommun.

Affärsidé
Strömstads Badanstalt är en modern bad- och friskvårdsanläggning 
för alla åldrar med uppdraget att främja simkunnighet, rekreation, 
friskvård och folkhälsa. 

Bad- och friskvårdsverksamheten ska upplevas som en varm och 
positiv mötesplats där kunderna har högsta prioritet och alltid är 
nöjda med det som erbjuds i form av utbud och kvalité.  

Mål 
Att vara Strömstadsbornas viktigaste aktör för att erbjuda friskvård 
till alla åldrar.

• Särskilt fokus på de grupper som inte är medlemmar i 
idrottsföreningar samt riktade aktiviteter för stärkt folkhälsa.

• Erbjuda riktad träning och friskvårdsinsatser till föreningars 
behov.

• Moderna träningsredskap och attraktiva lokaler som inbjuder till 
funktionell träning och trivsel.

• Träningsmetoder och aktiviteter förnyas och utvecklas 
utifrån kundernas behov samt hög medvetenhet av aktuella 
träningsmetoder.

• Hög servicegrad och professionellt bemötande av kunder är 
viktiga framgångsfaktorer.

• Måltal för antalet besökande är > 60 000 per år.
• Träningsaktiviteter för grupper erbjuds även utanför de egna 

lokalerna.

Att erbjuda bad- och simundervisning till boende och besökare i 
Strömstad. 

• Samtliga barn i årskurs 6 ska vara simkunniga. Samverkan sker 
med barn- och utbildningsförvaltningen.

• Bad- och simbassängen ska tillgodose såväl badande i alla åldrar 
som simträningsmöjlighet för allmänhet och simförening. Måltal 
för antalet badande är > 45 000 besökare per år.

• Kallbadhuset är ett viktigt varumärke för kurorten Strömstad 

och ska aktivt bidra till bad- och friskvårdsverksamheter 
för boende och besökare i Strömstad. Gruppträning och 
gemensamhetsaktiviteter anordnas i anslutning till kallbadhuset 
i första hand under sommarmånaderna. Måltal för antalet 
besökare är > 10 000 och antalet gruppträningar > 50 per 
säsong. 

Att tillsammans med kommunledningen, kommunala verksam-
heter, föreningar och företag skapa en väl fungerande service- och 
utvecklingsorganisation för långsiktig verksamhetsdrift i kultur- och 
fritidslokaler.

• Uppnå målen i vision 2030.

Måluppfyllelse 
Bad och friskvård 
Som en effekt av den globala pandemin har antalet besökare och 
medlemmar minskat. 

Bad- och gymverksamheten var stängd från och med den 1e januari 
till och med den 19e april. Resterande del av året har verksamheten 
kunnat hålla öppet för allmänheten men med restriktioner kring 
antalet besökare. 

Serviceuppdrag Aktivitet Strömstad 
Bokning och service till Nordbyhallen och övriga gymnastikhallar har 
fullföljts enligt mål och uppdrag. 

Bolaget har fått ett gott gensvar från brukarna. Bokningsgraden har 
minskat något till en följd av den globala pandemin.

Väsentliga händelser under och efter 
räkenskapsåret
Coronapandemins första bekräftade fall kom till Sverige den  
1 februari 2020. 

Pandemin har sedan dess ställt bolaget inför stora utmaningar.

• 6:e april 2020 kortidspermitteras all personal ner till 40 procent 
av sina ordinarie tjänster.

• 18:e november 2020 stängs bad- och gymverksamheten ner. 
Detta är ett led i att försöka minska den lokala smittspridningen. 

• 18:e december 2020 rekommenderar regeringen en total 
nedstängning av all icke väsentlig verksamhet. Detta leder till att 
samtliga idrottsanläggningar stängs. Den 25 januari 2021 öppnas 
anläggningarna igen för den som är född 2005 eller senare. Efter 
en kraftig ökning av det lokala smittläget stängs anläggningarna 
igen den 1:e februari. 

• 1:e mars 2021 öppnar våra idrottsanläggningar upp igen.
• 19:e april 2021 öppnar bad- och gymverksamheten upp för 

allmänheten igen. Bolaget har nu förlorat knappt 400 av sina 
medlemmar. 

• Maj – november fokuserar bolaget på återrekrytering av 

medlemmar. Framgångsrikt kampanjande i lokal media samt 
egna sociala kanaler ger ett stort inflöde av nya medlemmar 
under hösten.

• I december förvärras smittläget och strängare restriktioner 
återinförs. Inflödet av kunder minskar kraftigt.

• Februari 2022 har samtliga restriktioner tagits bort och bolaget 
kan fokusera på rekrytering av medlemmar igen.

 
Bolaget har under året sökt och beviljats ekonomiskt stöd för 
korttidsarbete under perioden 20210101-20210630. 

Bolaget har också sökt och beviljats omställningsstöd för perioden 
20210101-20210430. Totalt utbetalt statligt stöd under 2021 uppgår 
till 2,1 mnkr. Totalt under pandemin har bolaget erhållit 3,6 mnkr. 
Utan dessa stöd hade bolaget inte kunnat behålla sin ordinarie 
personal.

Även ägaren har tillfört extra medel till bolaget.

Barnbassängen har under hela år 2021 varit stängd, vilket påverkar 
besöksantalet och ekonomin negativt.

Kommundirektören meddelade den 27:e januari 2022 att en 
utredning kring bolagets uppdrag och organisation pågår. Vid 
upprättandet av denna förvaltningsberättelse är Kommundirektörens 
utredning ännu inte presenterad.

Ekonomisk framtidsutsikt 
Bolagets ekonomi kommer även under år 2022 påverkas av pandemin 
då det tar tid att få tillbaka medlemmar. 

En översyn av avtalen gällande anläggningsdriften pågår. Ska bolaget 
fortsatt åta sig dessa uppdrag måste ersättningen för dessa öka.

Ska bolaget långsiktigt vara livskraftigt krävs ett årligt driftstöd som 
täcker det underskott simhallsdriften genererar. 

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till –0,8 mnkr. 

Resultatet har påverkats kraftigt negativt under det gångna året på 
grund av effekterna av den globala pandemin.

FLERÅRSÖVERSIKT 2021 2020

Nettoomsättning (mnkr) 6,8 7,5

Resultat efter finansiella poster (mnkr)                           -0,8 -1,1

Soliditet (%)                                32,6 18,9

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1,5 mnkr
Årets resultat -0,8 mnkr

0,7 mnkr

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 0,7 mnkr

0,7 mnkr
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Redovisning bolag

AB Strömstadslokaler
Styrelseordförande Ronnie Brorsson 
VD Tobias Kristiansson from 1 mars.  
Tobias Kristiansson efterträder Mats Brocker

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadslokaler är ett av Strömstads kommun helägt bolag. 
Bolagets verksamhet består i huvudsak av att främja Strömstads 
kommuns försörjning av fastigheter och lokaler för dess skol- och 
förvaltningsverksamhet. Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi. 

Den förvaltade ytan utgör:

Skollokaler   48 066 kvm   

Idrotts- och fritidslokaler 10 823 kvm

Kontorslokaler  5 988 kvm

Övriga lokaler  14 619 kvm

   79 496 kvm

Företaget har sitt säte i Västra Götalands län, Strömstads kommun.

Affärsidé
AB Strömstadslokaler skall uppföra, äga och förvalta i huvudsak 
fastigheter med lokaler för Strömstads kommuns verksamheter. 
Förvaltningen ska ske i sådan form och med en service- och kvali-
tetsnivå som Strömstads kommun efterfrågar till en för Strömstads 
kommun acceptabel hyresnivå. 

Mål
De viktigaste målen för bolaget har under året varit att:

• Aktivt arbeta med och tillgodose kundens behov av 
verksamhetslokaler

• Utveckla bolagets ekonomiska ställning
• Utveckla bolagets kvalitets- och miljöarbete

Måluppfyllelse
Bolagets resultat efter finansiella poster skall enligt ägardirektivet 
uppgå till minst 0,5 procent av balansomslutningen, vilket uppfylls 
under år 2021. Soliditetsmålet om en årlig ökning med  
0,5 procentenheter uppfylls också. Bolaget har under år 2021 
amorterat 25 mnkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Tobias Kristiansson tillträdde som ny VD från mars 2021. 

Bolaget gjorde organisatoriska justeringar under Q2 samt arbetade 
fram en gemensam affärsplan i Q3 för AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler samt AB Strömstanet.

Under året har bolaget startar arbetet med produktion av etapp 2 
i projektet Bojarskolan. Första delen avseende trafikförbättrande 
åtgärder färdigställdes år 2021. 

Bolaget har fått uppdraget att förvalta Strömstads kommuns 
förvärvade fastighet Pilen 5. Det är en stor och komplicerad 
fastighet med omfattande behov av omflyttningar. Detta arbete har 
tagit mycket resurser under år 2021 och kommer så att göra även 
kommande år. 

Installationsarbeten och avveckling av fossilberoendeuppvärmning på 
Badhuset har genomförts under år 2021 med mycket goda resultat 
kopplat till energiförbrukning och ekologisk hållbarhet. Bolagets 
verksamhet har bedrivits i enlighet med de fastställda kommunala 
ändamål, kommunala principer och kommunala kompetensen enligt 
kommunallagens krav.   

Utsikter för framtiden
Ränteläget har fortsatt varit gynnsamt men flera omvärldsfaktorer 
pekar på kommande räntehöjningar. Detta kommer naturligtvis få 
effekter och arbetet med att säkra bolaget mot ränterisken kommer 
att vara prioriterat. 

Energipriser är en mycket aktuell fråga och det mesta tyder på att 
vi även i en nära framtid kommer att fortsätta se stora fluktuationer 
i priser. Här har bolaget under år 2021 handlat upp ny elleverantör 
och kommer under år 2022 anta en krafthandelsinstruktion för att stå 
rustade på bästa sätt. Arbetet med energieffektiviseringar kommer 
att behöva intensifieras ytterligare för att möte prisutveckling och 
hållbarhetsutmaningarna. 

Kompetensförsörjningsfrågorna kommer även dessa behöva 
prioriteras då bolaget ser behov av specialisering i stora delar av 
organisationen och dessa utmaningar delar övriga kommunen. 

Bolagets hållbarhetsarbete har i och med styrelsens antagande av 
Agenda 2030 konkretiserats samt integrerats i affärsplanen. Detta 
kommer att vara mycket viktiga frågor för oss även kommande år där 
planerna ska verkställas.

FLERÅRSÖVERSIKT   2021 2020

Nettoomsättning (mnkr) 77,7 77,9

Resultat efter finansiella poster (mnkr)   8,7   6,5               

Resultat i % av nettoomsättningen 11,2 8,4

Balansomslutning (mnkr) 516,8 533,7

Soliditet (%)    18,0   16,1

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 8,7 mnkr. Årets 
resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 6,1 mnkr. 

Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står:

Medel att disponera:
Balanserat resultat 78,2 mnkr
Årets resultat 6,1 mnkr

84,4 mnkr

Styrelsen och Verkställande Direktören 
föreslår
att i ny räkning överförs 84,4 mnkr  

84,4 mnkr  
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Redovisning bolag

AB strömstaNET
Styrelseordförande Bengt Simonsson Fröjd 
VD Tobias Kristiansson from 1 mars.  
Tobias Kristiansson efterträder Mats Brocker

Allmänt om verksamheten
AB strömstaNET är ett av AB Strömstadsbyggen (556078-2798) helägt 
bolag. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads 
kommun förvärva, uppföra och förvalta stadsnät.

Företagets säte är Västra Götalands län, Strömstads kommun.

Affärsidé
Vi erbjuder en öppen infrastruktur som bidrar till ett hållbart och 
enkelt vardagsliv för alla Strömstads invånare. Genom samverkan 
medverkar vi till att göra Strömstads kommun mer tillgänglig för både 
privatpersoner och företag.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Tobias Kristiansson tillträdde som ny VD¬ från september 2021. 

Bolaget gjorde organisatoriska justeringar under Q2 samt arbetade 
fram en gemensam affärsplan i Q3 för AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler samt AB StrömstaNET. 

Under året har mycket arbete fortsatt handlat om utbyggnation som 
gått mycket väl. 

Bolaget har under år 2021 mottagit goda besked kopplat till ansök-
ningar av stöd för utbyggnation av PTS. Detta möjliggör att vi nu kan 
starta arbetet med fiberutbyggnation av Sydkoster bland annat. 

Bolaget har inlett ett arbete kopplat till IT och informationssäkerhet 
tillsammans med övriga bolag. Detta arbete har även innefattat 
utbildning av styrelser. 

Under året har vi mottagit flertalet aviseringar om prisökningar på 
komponenter och tjänster. Det kommer att kräva effektiviseringar av 
oss för att möta denna utveckling. Bolagets verksamhet har bedrivits 
i enlighet med fastställda kommunala ändamål, kommunala principer 
och kommunala kompetensen enligt kommunallagens krav.

Utsikter för framtiden
Ränteläget har fortsatt varit gynnsamt men flera omvärldsfaktorer 
pekar på kommande räntehöjningar. Detta kommer naturligtvis få 
effekter och arbetet med att säkra bolaget mot ränterisken kommer 
att vara prioriterat. 

Energipriser är en mycket aktuell fråga och det mesta tyder på att 
vi även i en nära framtid kommer att fortsätta se stora fluktuationer 
i priser. Här har bolaget under år 2021 handlat upp ny elleverantör 
och kommer under år 2022 anta en krafthandelsinstruktion för att stå 
rustade på bästa sätt. Arbetet med energieffektiviseringar kommer 
att behöva intensifieras ytterligare för att möte prisutveckling och 
hållbarhetsutmaningarna. 

Kompetensförsörjningsfrågorna kommer även dessa behöva 
prioriteras då bolaget ser behov av specialisering i stora delar av 
organisationen och dessa utmaningar delar övriga kommunen. 

Bolagets hållbarhetsarbete har i och med styrelsens antagande av 
Agenda 2030 konkretiserats samt integrerats i affärsplanen. Detta 
kommer att vara mycket viktiga frågor för oss även kommande år där 
planerna ska verkställas.

Årets resultat
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 2,5 mnkr. Årets 
resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 1,6 mnkr.

Måluppfyllelse
Bolagets resultat efter finansiella poster skall enligt ägardirektivet 
uppgå till minst 0,5 procent av bolagets totala kapital, vilket uppfylls 
under år 2021. Soliditetsmålet om en årlig ökning med 0,5 procent-
enheter uppfylls också.

FLERÅRSÖVERSIKT 2021 2020

Nettoomsättning (mnkr) 13,2 12,2

Resultat efter finansiella poster (mnkr) 2,5 2,2

Soliditet % 7,9 6,8

AB Strömstadsgaragen
Styrelseordförande Lena Martinsson 
VD Tobias Kristiansson from 1 mars.  
Tobias Kristiansson efterträder Mats Brocker

Allmänt om verksamheten
AB Strömstadsgaragen är ett av AB Strömstadsbyggen (556078-2798) 
helägt dotterbolag. Bolaget har till föremål för sin verksamhet 
att bedriva parkeringsrörelse med moderbolagets garage- och 
parkeringsplatser.

Företagets säte är Västra Götalands län, Strömstads kommun.

Affärsidé
Att hyra ut garage- och parkeringsplatser som är förhyrda av AB 
Strömstadsbyggen.

Årets resultat
Årets resultat efter skatt uppgår till 0 mnkr.

FLERÅRSÖVERSIKT 2021 2020

Nettoomsättning (mnkr)   3,1 2,9

Resultat efter finansiella poster (mnkr)         0,0 0,0

Soliditet %     8,3 8,8

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 7,8 mnkr
Årets resultat    1,6 mnkr

9,4 mnkr

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 9,4 mnkr  

9,4 mnkr  

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1,3 mnkr
Årets resultat  0,0 mnkr

1,3 mnkr

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1,3 mnkr

1,3 mnkr
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Ord- och begreppsförklaring
Anläggningskapital Skillnaden mellan anläggningstillgångar

och långfristiga skulder plus avsättningar.
Utgör en del av det egna kapitalet.

Anläggningstillgång Tillgång som är avsedd för stadigvarande
bruk eller innehav, till exempel fastigheter,
maskiner och inventarier.

Ansvarsförbindelser Förpliktelser i form av borgensåtaganden,
pensionsskuld, ställda panter och
dylikt. Resultatet belastas om/när förpliktelsen 
infrias.

Avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars
värde, ska spegla värdeminskningen.

Avsättningar Förpliktelser som är säkra eller högst
sannolika till sin förekomst, men
ovissa till belopp och infriandetidpunkt.
Detta gäller bland annat pensionsåtaganden

Balanskrav Lagstadgat krav om att kommunens
intäkter ska överstiga kostnaderna.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid
bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen
använt respektive anskaffat sitt
kapital.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder,
kommunens förmögenhet, det vill säga tidigare
års ackumulerade överskott. Består av
rörelsekapital och anläggningskapital.

Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella
kostnader

Kassaflödesanalys Kassaflödet är skillnaden mellan in- och
utbetalningar. Kassaflödesanalysen
visar årets förändring av likvida medel,
totalt samt från respektive ordinarie

verksamhet, investeringsverksamheten
och finansieringsverksamheten.

Kassalikviditet Omsättningstillgångar, utom förråd och
exploateringsverksamhet, i procent av
kortfristiga skulder. Visar betalningsberedskap
på kort sikt.

Kommunkoncernen Den kommunala förvaltningen och
kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning Avskrivningsmetod som används när
skillnaden i förbrukningen av en materiell
anläggningstillgångs betydande
komponenter är väsentlig. Respektive
komponent skrivs av separat.

Koncernföretag En juridisk person där kommunen själv
eller med stöd av andra koncernföretag
har ett varaktigt och bestämmande eller
betydande inflytande som ger möjlighet
att påverka utformningen av koncern,
företagets verksamhet, mål och strategier
etcetera.

Kortfristiga skulder

och fordringar

Skulder och fordringar som har förfallodag 
mindre än ett år efter balansdagen.

Likvida medel Pengar på plusgiro, bank och andra
kortfristiga penningplaceringar

Långfristiga skulder och 
fordringar

Skulder och fordringar som har förfallodag 
senare än ett år efter balansdagen.

Nettoinvestering Investeringsutgifter minus investeringsbidrag.

Nettokostnadsandel Verksamhetens nettokostnader, inklusive
finansnettot, andel av skatteintäkter
och utjämningsbidrag.

Omsättningstillgång Tillgång som på kort tid kan omsättas till
likvida medel och som inte är avsedda
för stadigvarande bruk, till exempel likvida
medel, kortfristiga fordringar och förråd.

Pensionsskuld Kommunens skuld gentemot nuvarande
och blivande pensionärer. Redovisas enligt
den så kallade blandmodellen, som
innebär att skuld upparbetad till och med
1997 redovisas som en ansvarsförbindelse
utanför balansräkningen.
Pensionsskuld upparbetad från och
med 1998 redovisas som en avsättning.

Periodisering Inkomster och utgifter hänförs till en
bestämd redovisningsperiod enligt
bokföringsmässiga grunder.

Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder.

Semesterlöneskuld Personalens intjänade ej uttagna semesterdagar.

Soliditet Eget kapitals andel av det totala kapitalet.
Visar långsiktig betalningsberedskap.
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Revisionsberättelse för år 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 
som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekman-
narevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 
företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till 
fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäk-
tiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed 
i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Kommunrevisionen konstaterar att pandemin under 2021 fortsatt 
att skapa utmaningar för kommunen. Kommunsektorn har aldrig 
tidigare ställts inför situationen att hantera en global pandemi 
och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under året på 
en övergripande nivå följt hur pandemin påverkat verksamheten 
i kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunrevisionen avser att 
fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att 
hantera konsekvenserna av Covid-19.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad 
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamål-
senligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna 
kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 
2021.

Vi åberopar bifogad redogörelse.

Kommunens revisorer

Strömstad den 12 april 2022



Växel: 0526-190 00 Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 E-post: kommun@stromstad.se



Kallelse/föredragningslista 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

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

KS/2021-0432 

KF § Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa 
organ för år 2020. 

Jäv 
Berörda ledamöter och ersättare deltar inte i beslut om ansvarsfrihet vad avser 
det egna uppdraget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har enligt 5 kap 24 § kommunallagen att vid 
ett sammanträde före utgången av juni månad efter det år som revisionen 
avser, besluta om ansvarsfrihet som beviljas eller vägras. 

Kommunfullmäktiges presidium har uppdraget att bereda ärende 
om ansvarsfrihet.

Ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

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

KS/2022-0217 

KS § 65 Ägartillskott AB Strömstadlokaler 2022 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att tillskjuta ett aktieägartillskott om 20 mnkr till AB Strömstadslokaler som är 
destinerade till amortering av lån.  

att samtidigt reducera AB Strömstadlokalers borgensram med 20 mnkr. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Jörgen Molin (M) reserverar sig mot beslutet, 
se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
I förbindelse med att AB Strömstadlokaler omsätter sina lån som förfaller har man 
sett på möjligheten att amortera skulder.  

Alla lån som löper i Kommuninvest kan enbart amorteras i förbindelse med förfall. 
Nu finns den möjligheten och det sammanfaller bra med det goda resultat 
kommunen presenterar samt att Strömstads kommun i goda ekonomiska tider 
visar att vi har en aktiv skuldhantering som medför att kommunen sakta men 
säkert kan kliva ner från positionen som en av de mest belånade kommuner per 
invånare. En sådan amortering betyder att kommunkoncernens reella skuld 
reduceras med cirka 1 500 kronor per invånare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-03-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-23 § 75 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 20 mnkr till AB Strömstadslokaler som är 
destinerade till amortering av lån.  

att samtidigt reducera AB Strömstadlokalers borgensram med 20 mnkr. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), med instämmande från Åsa Torstensson (C), Lars 
Tysklind (L), Bengt Bivrin (MP) och Jörgen Molin (M), yrkar på avslag för förslaget. 

Mattias Gustafsson (SD), Lena Martinsson (S) och Rose-Marie Fagerberg (KD), 
Marielle Alvdal (FI) och Kent Hansson (S) yrkar bifall till beslutet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Marie 
Edvinsson Kristiansens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Ärende
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-06  
   

 
   

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-06  
   

 
   

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

Bilaga 
 
 
 
Reservation av Marie Edvinsson Kristiansen och Jörgen Molin (M) 

Vi i Moderaterna reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att lämna aktieägartillskott till AB Strömstadslokaler med 20 
miljoner kronor. 

Utrymmet att disponera över 20 miljoner kronor har skapats ur överskott i 
kommunens löpande verksamhet under 2021. Medlen bör då användas i driften, 
lämpligen i den utveckling av kommunen som är nödvändiga för att uppnå 
kommunens ambitioner. 

20 miljoner kronor är visserligen ett nominellt högt belopp men av ringa betydelse 
i förhållande till värdet av AB Strömstadslokalers fastigheter samt bolagets och 
kommunens skuldsättning. Om en justering eller översyn av skuldsättningen skall 
göras, bör det ske inom ramen för en övergripande bedömning av alla 
kommunens tillgångar och skulder. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-23  
   

 
   

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

 KS/2022-0217 

KSau § 75 Ägartillskott AB Strömstadlokaler 2022  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 20 mnkr till AB Strömstadslokaler som är 
destinerade till amortering av lån.  

att samtidigt reducera AB Strömstadlokalers borgensram med 20 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 
I förbindelse med att AB Strömstadlokaler omsätter sina lån som förfaller har man 
sett på möjligheten att amortera skulder.  

Alla lån som löper i Kommuninvest kan enbart amorteras i förbindelse med förfall. 
Nu finns den möjligheten och det sammanfaller bra med det goda resultat 
kommunen presenterar samt att Strömstads kommun i goda ekonomiska tider 
visar att vi har en aktiv skuldhantering som medför att kommunen sakta men 
säkert kan kliva ner från positionen som en av de mest belånade kommuner per 
invånare. En sådan amortering betyder att kommunkoncernens reella skuld 
reduceras med cirka 1 500 kronor per invånare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-03-22 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 20 mnkr till AB Strömstadslokaler som är 
destinerade till amortering av lån.  

att samtidigt reducera AB Strömstadlokalers borgensram med 20 mnkr. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Lars Tysklind (L) deltar inte i beslutet.  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Kommunledningsförvaltningen 2022-03-22 Ärende: KS/2022-0217 
KS - Ekonomiavdelning   

    

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

 Kommunstyrelsen 

Ägartillskott AB Strömstadlokaler 2022 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiga besluta 

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 20 mnkr till AB Strömstadslokaler som är 
destinerade till amortering av lån.  

att samtidigt reducera AB Strömstadlokalers borgensram med 20 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 
I förbindelse med att AB Strömstadlokaler omsätter sina lån som förfaller har man 
sett på möjligheten att amortera skulder.  

Alla lån som löper i Kommuninvest kan enbart amorteras i förbindelse med förfall. 
Nu finns den möjligheten och det sammanfaller bra med det goda resultat 
kommunen presenterar samt att Strömstads kommun i goda ekonomiska tider 
visar att vi har en aktiv skuldhantering som medför att kommunen sakta men 
säkert kan kliva ner från positionen som en av de mest belånade kommuner per 
invånare. En sådan amortering betyder att kommunkoncernens reella skuld 
reduceras med cirka 1 500 kronor per invånare. 

Perspektiv 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Ur ett ekonomiskt perspektiv kommer kommunkoncernen framstå med en lägre 
skuld per invånare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
  

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

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0526- 190 10 
mats.brocker@stromstad.se 
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 2022-03-22 Ärende: KS/2022-0217 
   

 

   

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Redovisningsansvarig 
Ekonomiavdelningen 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

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

KS/2021-0066 

KS § 66 Finansiella rapporter 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna Finansiell rapport för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillgångsförvaltning  

Världens börser och i synnerlighet Stockholmsbörsen visade stark värdetillväxt 
under året. Drivande faktorer bakom värdetillväxten var starka års- och tertials 
rapporter från bolagen och positiva förväntningar över den ekonomisk 
återhämtning som kom när världens ekonomier långsamt började öppna upp 
efter pandemin.  Enligt index OMX Stockholm PI hade Stockholmsbörsen en 
avkastning på 34,94 procent under året. Även USA-marknaden utvecklades 
positivt under samma period, dock inte lika starkt som Stockholmsbörsen. Enligt 
index DJ USA var utvecklingen på USA-marknaden 19,99 procent.   

Aktiemarknadens positiva utveckling syns i Strömstads kommuns 
placeringsportföljer. Totalt hade portföljerna en viktad avkastning på 14,9 procent 
under 2021. Portföljen investerar till stor del (minst 50%) i räntebärande fonder. 
Dessa har lägre avkastning än aktiefonder men i gengäld också mindre risk. I 
absoluta tal har portföljen genererat nästan 21,0 miljoner kronor i avkastning 
sedan årsskiftet.  

Tabell 1: Nyckeltal tillgångsförvaltning Strömstads kommun 

Vid periodens slut T3 2021 T2 2021 T1 2021 T3 2020 

Marknadsvärde (mnkr) 162,4 158,8 150,3 141,4 

Avkastning i år (%) 14,9 12,4 6,4 6,8 

Avkastning från start 
(%) 203,8 197,1 181,0 164,4 

Skuldförvaltning  
Under 2021 refinansierades lån för 449 miljoner kronor, amorterades 50 miljoner 
kronor, samt ny finansiering upptogs för 50 miljoner kronor. I slutet av året var 
nettoskulden för Strömstads kommunkoncern därför 1 610 miljoner kronor – 
alltså samma som i slutet av 2020.  

Kommunkoncernens externa räntekostnader för tertialet uppgick till ungefär 9,5 
miljoner kronor.  

Ärende
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Tabell 2: Nyckeltal skuldförvaltning Strömstads kommunkoncern 

 

Beslutsunderlag 
Finansiell rapport 2021 
Öhmans månadsrapport 211231 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29 
Tjänsteskrivelsen 2022-03-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-30 § 79 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Finansiell rapport för 2021. 

Beslutet skickas till 
KS diarie

Vid periodens slut T3 2021 T2 2021 T1 2021 T3 2020

Skuld kommun (mnkr) 340 340 340 290
Skuld Strömstadsbyggen (mnkr) 771 796 796 796
Skuld Strömstadslokaler (mnkr) 399 414 414 424
Skuld Strömstanät (mnkr) 100 100 100 100
Skuld (mnkr) 1 610 1 650 1 650 1 610
Räntekostnad (mnkr) 9,45 8,73 8,93 8,21
Snittränta (% - sista 12 mnd) 1,32 1,35 1,36 1,36
Räntebindningstid (år) 1,74 1,88 2,05 2,05
Kapitalbindningstid (år) 2,32 2,66 3,00 3,19
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 KS/2021-0066 

KSau § 79 Finansiella rapporter 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Finansiell rapport för 2021. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillgångsförvaltning  

Världens börser och i synnerlighet Stockholmsbörsen visade stark värdetillväxt 
under året. Drivande faktorer bakom värdetillväxten var starka års- och tertials 
rapporter från bolagen och positiva förväntningar över den ekonomisk 
återhämtning som kom när världens ekonomier långsamt började öppna upp 
efter pandemin.  Enligt index OMX Stockholm PI hade Stockholmsbörsen en 
avkastning på 34,94 procent under året. Även USA-marknaden utvecklades 
positivt under samma period, dock inte lika starkt som Stockholmsbörsen. Enligt 
index DJ USA var utvecklingen på USA-marknaden 19,99 procent.   

Aktiemarknadens positiva utveckling syns i Strömstads kommuns 
placeringsportföljer. Totalt hade portföljerna en viktad avkastning på 14,9 procent 
under 2021. Portföljen investerar till stor del (minst 50%) i räntebärande fonder. 
Dessa har lägre avkastning än aktiefonder men i gengäld också mindre risk. I 
absoluta tal har portföljen genererat nästan 21,0 miljoner kronor i avkastning 
sedan årsskiftet.  

Tabell 1: Nyckeltal tillgångsförvaltning Strömstads kommun 

Vid periodens slut  T3 2021 T2 2021 T1 2021 T3 2020 

Marknadsvärde (mnkr) 162,4 158,8 150,3 141,4 

Avkastning i år (%) 14,9 12,4 6,4 6,8 

Avkastning från start 
(%) 203,8 197,1 181,0 164,4 

  

Skuldförvaltning  
Under 2021 refinansierades lån för 449 miljoner kronor, amorterades 50 miljoner 
kronor, samt ny finansiering upptogs för 50 miljoner kronor. I slutet av året var 
nettoskulden för Strömstads kommunkoncern därför 1 610 miljoner kronor – 
alltså samma som i slutet av 2020.  

Kommunkoncernens externa räntekostnader för tertialet uppgick till ungefär 9,5 
miljoner kronor.  
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Tabell 2: Nyckeltal skuldförvaltning Strömstads kommunkoncern 

 

Beslutsunderlag 
Finansiell rapport 2021 
Öhmans månadsrapport 211231 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Finansiell rapport för 2021. 

Beslutet skickas till 
KS diarie

Vid periodens slut T3 2021 T2 2021 T1 2021 T3 2020

Skuld kommun (mnkr) 340 340 340 290
Skuld Strömstadsbyggen (mnkr) 771 796 796 796
Skuld Strömstadslokaler (mnkr) 399 414 414 424
Skuld Strömstanät (mnkr) 100 100 100 100
Skuld (mnkr) 1 610 1 650 1 650 1 610
Räntekostnad (mnkr) 9,45 8,73 8,93 8,21
Snittränta (% - sista 12 mnd) 1,32 1,35 1,36 1,36
Räntebindningstid (år) 1,74 1,88 2,05 2,05
Kapitalbindningstid (år) 2,32 2,66 3,00 3,19
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Sammanfattning 2021  
Tillgångsförvaltning  
Världens börser och i synnerlighet Stockholmsbörsen visade stark värdetillväxt under året. Drivande 
faktorer bakom värdetillväxten var starka års- och tertials rapporter från bolagen och positiva 
förväntningar över den ekonomisk återhämtning som kom när världens ekonomier långsamt började 
öppna upp efter pandemin.  Enligt index OMX Stockholm PI hade Stockholmsbörsen en avkastning på 
34,94 procent under året. Även USA-marknaden utvecklades positivt under samma period, dock inte 
lika starkt som Stockholmsbörsen. Enligt index DJ USA var utvecklingen på USA-marknaden 19,99 
procent.   

Aktiemarknadens positiva utveckling syns i Strömstads kommuns placeringsportföljer. Totalt hade 
portföljerna en viktad avkastning på 14,9 procent under 2021. Portföljen investerar till stor del (minst 
50%) i räntebärande fonder. Dessa har lägre avkastning än aktiefonder men i gengäld också mindre 
risk. I absoluta tal har portföljen genererat nästan 21,0 miljoner kronor i avkastning sedan årsskiftet.  

Tabell 1: Nyckeltal tillgångsförvaltning Strömstads kommun 

  

 

 
 
 
 
Skuldförvaltning  
Under 2021 refinansierades lån för 449 miljoner kronor, amorterades 50 miljoner kronor, samt ny 
finansiering upptogs för 50 miljoner kronor. I slutet av året var nettoskulden för Strömstads 
kommunkoncern därför 1 610 miljoner kronor – alltså samma som i slutet av 2020.  

Kommunkoncernens externa räntekostnader för tertialet uppgick till ungefär 9,5 miljoner kronor.  
Snitträntan har sjunkit under perioden till följd av refinansiering i bolagen.  

Tabell 2: Nyckeltal skuldförvaltning Strömstads kommunkoncern  

 

Vid periodens slut T3 2021 T2 2021 T1 2021 T3 2020

Skuld kommun (mnkr) 340 340 340 290
Skuld Strömstadsbyggen (mnkr) 771 796 796 796
Skuld Strömstadslokaler (mnkr) 399 414 414 424
Skuld Strömstanät (mnkr) 100 100 100 100
Skuld (mnkr) 1 610 1 650 1 650 1 610
Räntekostnad (mnkr) 9,45 8,73 8,93 8,21
Snittränta (% - sista 12 mnd) 1,32 1,35 1,36 1,36
Räntebindningstid (år) 1,74 1,88 2,05 2,05
Kapitalbindningstid (år) 2,32 2,66 3,00 3,19

Vid periodens slut  T3 2021 T2 2021 T1 2021 T3 2020 

Marknadsvärde (mnkr) 162,4 158,8 150,3 141,4 
Avkastning i år (%) 14,9 12,4 6,4 6,8 
Avkastning från start (%) 203,8 197,1 181,0 164,4 
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Kapitalförvaltning  
Likviditet och betalningsberedskap  
Strömstads kommunkoncern har en god likviditet; vid årets slut uppgick den till strax under 62 miljoner 
kronor. Av dessa stod de kommunala bolagen för 122,9 miljoner och kommunen för -61 miljoner. 
Kommunen har också en betalningsberedskap på 70 miljoner kronor, i form av en checkräkningskredit 
som kan användas i situationer där kommunen snabbt behöver likvida medel. Den totala 
betalningsberedskapen inom kommunkoncernen var vid periodens slut alltså 122,9 miljoner kronor.  

Placeringar  
Kommunens portfölj förvaltas av Öhman . Portföljen har visat en positiv avkastning under årets andra 
tertial. En stark utveckling generellt sett på aktiemarknaden, har bidragit till stora delar av 
avkastningen. Öhman uppfattade samma faktorer som drivande i portföljernas utveckling under året.  

 

Tabell 3: Strömstads kommuns placeringar 
 

 

 

Målet är att avkastningen från dessa placeringar ska kunna finansiera pensionernas 
indexeringskostnader. Om avkastningen medger ska den också finansiera nyligen intjänade 
pensionsförmåner. När konsolideringsgraden bedöms tillräckligt hög kan kommunen börja ta ut 
eventuell överavkastning för att finansiera investeringar eller amortera på sin låneskuld. Vid årets slut 
var konsolideringsgraden närmre 50 procent.  

Figur 1 nedan presenterar portföljernas utveckling under 2021. Portföljen överpresterar jämfört med 
jämförelseindex, men eftersom resultaten är från en kort tidsperiod är det svårt att göra en utförlig 
analys. Portföljen når också det långsiktiga avkastningsmålet på 4,5 procent över Stibor 3M, vilket är 
positivt. Att utvärdera portföljen gentemot jämförelseindex och andra avkastningsmål över en kort 
tidsperiod kan medföra felaktiga slutsatser som påverkas av marknadens kortsiktiga utveckling och 
fluktuationer.   

  

Tillgångsfördelning vid periodens slut T3 2021 T2 2021 T1 2021 T3 2020

Aktier (%) 48,9 47,4 47,4 48,6
varav svenska (%) 24,2 23,2 21,6 24,1
varav utländska (%) 24,7 24,2 25,8 24,5
Räntefonder (%) 51,1 52,6 52,6 51,4
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Figur 1: Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2021 

Kommentar  
Den starka utvecklingen på aktiemarknaden har bidragit till en god avkastning under 2021. De 
räntebärande fonderna tros inte kortsiktigt bidra till så stor förändring i portföljerna, men 
diversifieringen är fortsatt viktig. Ytterligare diversifiering är möjligt genom alternativa investeringar 
vilka har möjlighet att ge positiv avkastning i en fallande marknad. Det kan därför vara intressant att 
utvärdera huruvida alternativa investeringar vore en fördelaktig inkludering i portföljernas repertoar.   

Sammanfattningsvis anses tertialets utveckling vara mycket god, men utvärderingsperioden är kort och 
förändringar i marknaden kan komma fort. Den långsiktiga placeringshorisont som finns innebär dock 
att fokus inte ska ligga på kortsiktiga fluktuationer utan den långsiktiga trenden.   

Efterlevnad finanspolicy  
Samtliga mål och portföljbegränsningar från den beslutade finanspolicyn och tillhörande riktlinjer 
uppfylls under andra tertialet.  

 

 

 

 

Skuldförvaltning  

Skuldportfölj  
Tabell 6 presenterar kommunkoncernbolagens skuldnivå under tertialet. Endast bolag som ingår i 
kommunkoncernen och som har räntebärande skulder finns med i tabellen.   

Vid årets start var skuldnivån 1 610 miljoner kronor. Strömstads kommuns skuldnivå har förändrats 
med drygt 40 miljoner kronor sedan slutet av 2020. Räntekostnaden uppgick till 8,73 miljoner kronor 
(räntepåslag och administration inräknat), det vill säga 0,2 miljoner mindre än räntekostnaden för 
tertial 1 2021.   
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Tabell 6: Lån- och räntenivå kommunkoncernen (mnkr)  
 Räntekostnaden är beräknad inklusive räntepåslag och administrationspåslag (där det är applicerbart). 

  

(mnkr) Totala 
lån T3 

Förändring 
under T3 

Räntekostnad 
T3 

Räntekostnad 
T2 

Förändring 
från T2 

AB Strömstadslokaler 399,00 -15,00 3,70 2,37 1,33 
AB Strömstadsbyggen 700,70 -25,00 5,15 5,75 -0,60 
Strömstads kommun 340,00 0,00 0,24 0,26 -0,02 
AB Strömstanet 100,00 0,00 0,36 0,36 0,00 
Summa  1539,70 -40,00 9,45 8,73 0,72 

 

 

 

  

I Tabell 7 och 7 presenteras ränteutvecklingen respektive ränteprognosen på marknadsräntor. 
Reporäntan är oförändrad sedan början av 2020 och förväntas enligt Riksbankens prognoser hävas 
inom kort.  Stibor 3M ligger på 0,5 procent. 

Tabell 7: Historiska räntenivåer (%) 

26%

46%

22%

6%

Utestående total skuld per låntagare

AB Strömstadslokaler

AB Strömstadsbyggen

Strömstads kommun

AB Strömstanet
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Riksbankens ränteprognos förutspår stigande räntor framöver. Under tertialet har det funnits en oro 
över att inflationen ska ta fart när ekonomin återhämtar sig och individer med stora sparanden kan 
börja spendera som vanligt igen. Detta i kombination med råvarubrister som driver upp priser. De 
flesta bedömare anser att den stigenade inflation kommer att tvinga Riksbankens att höja räntan för 
att bekämpa en skenande inflation, denna risk påverkar ränteprognoserna framåt. Det är dock viktigt 
att inte se prognoser som sanning; hur det faktiska utfallet blir är i hög grad osäkert och påverkas av 
många faktorer. Våra bolag planerar att refinansiera en väsentlig låneportfölj som i dag ligger med 
relativt hög ränta. Därför kan vi inom kommunkoncernen trots allt förvänta att snitträntan fortsätter 
att försiktigt sjunka. Bolagen har i budget 2022 en räntekostnad beräknad till 16 110, vilket är 7,3 
mnkr lägre än 2021. 

 

Riskanalys  

Ränterisk  

Räntebindningen är i genomsnitt 1,74 år.  81,06 procent av lånen har räntor som kommer att förfalla 
inom 12 månader om man inte räknar in derivaten.   

Refinansieringsrisk    

Kapitalbindningen är i genomsnitt 2,32 år. 31,11 procent av portföljen kommer att förfalla inom 12 
månader. 

Figur 2: Ränte- och kapitalbindning 

 

 

  T3 2021 T2 2021 T1 2021 T3 2020

Reporänta 0 0 0 0
Stibor 3M (periodsnitt) -0,03 -0,02 -0,03 -0,07
Stibor 3M (periodslut) -0,05 -0,01 -0,03 -0,05
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Derivat 

Bolagen handlar även med räntederivat (ränteswappar). De används för att byta rörlig ränta mot fast 
ränta. I och med dessa byten säkrar man en viss räntenivå under en specifik period framöver. Vid 
utgången av 2021 räntesäkras ungefär 70 procent av kommunens totala skuld. När det gäller 
motpartsrisken är derivaten spridda över två parter – SEB och Swedbank – enligt Figur 3. 

Figur 3: Motpartsspridning räntederivat 

 

Motpartsrisk  
Strömstads kommun har lånat kapital enbart från Kommuninvest. Anledningen är de ekonomiskt 
fördelaktiga villkoren.   

Valutarisk  
Inga större valutarisker finns. 

Operativa risker  

De processer och rutiner som används i förvaltningen av tillgångar och skulder i kommunen och 
kommunkoncernen utvärderas kontinuerligt. Dessa justeras efter behov för att minimera operativa 
risker kopplat till förvaltningsarbetet.  

Efterlevnad finanspolicy  
Samtliga mål och gränser från den beslutade finanspolicyn uppfylls för 2021.  

  
 
 
 
 
 
 
 

87,7%

12,3%

SEB

Swedbank
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Ordlista  
Checkkredit  
Möjlighet att låna pengar löpande. Möjligheten gäller upp till en avtalad gräns, och ränta betalas på 
det utnyttjade beloppet.  

Jämförelseindex  
En fiktiv portfölj som används för att följa marknadens utveckling. Strömstads kommuns placeringar 
jämförs med en portfölj av fyra sammanvägda index: SIXPRX (svenska aktier), MSCI All Country World 
Index (utländska aktier), OMRX TBILL samt OMRX BOND (räntebärande papper).   

Kapitalbindningstid  
Anger hur länge ett lån är bundet. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ger ett mått för hela 
skuldportföljen, där vissa lån sträcker sig kortare och andra längre. När tiden har löpt ut kan lånet 
antingen refinansieras eller betalas.  

Motpartsrisk  
Anger risken för att en motpart inte ska kunna uppfylla sina betalningsskyldigheter. Måttet påverkas 
av hur stor exponeringen är gentemot motparten samt motpartens finansiella stabilitet.  

Operativa risker  
De risker för problem som exempelvis kan uppstå på grund av felaktiga eller bristfälliga interna 
processer, systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.  

Real värdeökning  
Avkastning eller värdeökning som justerats med tanke på inflationsnivån.   

Refinansieringsrisk  
Risken att inte kunna finansiera på nytt, eller att behöva göra det till avsevärt sämre villkor.   

Räntebindningstid  
Den tid som en ränta är bunden. När tiden går ut kan man avtala om ny bindningstid med nya 
räntenivåer beroende på marknadens förhållanden. Den genomsnittliga räntebindningstiden kan 
beskrivas likt den genomsnittliga kapitalbindningstiden.  

Räntederivat/ränteswap  
En ränteswap är ett derivatinstrument som avtalar att två parter byter risk och betalningsström, 
exempelvis till eller från rörlig respektive fast ränta. Betalningen beror på den underliggande 
tillgången – som här är räntenivån.  

Ränterisk  
Den risk som är förknippad med förändringar i räntenivåerna. Ett sådant exempel är risken att behöva 
betala mer i ränta på ett lån med rörlig ränta om räntenivåerna stiger.  

STIBOR 3M (Stockholm Interbank Offered Rate)  
En daglig referensränta baserad på den genomsnittliga ränta som svenska storbanker är villiga att låna 
ut till varandra för. 3M står för en löptid på tre månader.  

Valutarisk  
Den risk som uppstår vid handel med utländsk valuta på grund av att valutakursen kan förändras 
negativt inför den faktiska transaktionen.   
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 Kommunstyrelsen 

Finansiella rapporter 2021 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att Finansiell rapport för 2021 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Tillgångsförvaltning  

Världens börser och i synnerlighet Stockholmsbörsen visade stark värdetillväxt 
under året. Drivande faktorer bakom värdetillväxten var starka års- och tertials 
rapporter från bolagen och positiva förväntningar över den ekonomisk 
återhämtning som kom när världens ekonomier långsamt började öppna upp 
efter pandemin.  Enligt index OMX Stockholm PI hade Stockholmsbörsen en 
avkastning på 34,94 procent under året. Även USA-marknaden utvecklades 
positivt under samma period, dock inte lika starkt som Stockholmsbörsen. Enligt 
index DJ USA var utvecklingen på USA-marknaden 19,99 procent.   

Aktiemarknadens positiva utveckling syns i Strömstads kommuns 
placeringsportföljer. Totalt hade portföljerna en viktad avkastning på 14,9 procent 
under 2021. Portföljen investerar till stor del (minst 50%) i räntebärande fonder. 
Dessa har lägre avkastning än aktiefonder men i gengäld också mindre risk. I 
absoluta tal har portföljen genererat nästan 21,0 miljoner kronor i avkastning 
sedan årsskiftet.  

Tabell 1: Nyckeltal tillgångsförvaltning Strömstads kommun 

 

 

 

Skuldförvaltning  
Under 2021 refinansierades lån för 449 miljoner kronor, amorterades 50 miljoner 
kronor, samt ny finansiering upptogs för 50 miljoner kronor. I slutet av året var 
nettoskulden för Strömstads kommunkoncern därför 1 610 miljoner kronor – 
alltså samma som i slutet av 2020.  

Kommunkoncernens externa räntekostnader för tertialet uppgick till ungefär 9,5 
miljoner kronor.  

Vid periodens slut  T3 2021 T2 2021 T1 2021 T3 2020 

Marknadsvärde (mnkr) 162,4 158,8 150,3 141,4 
Avkastning i år (%) 14,9 12,4 6,4 6,8 
Avkastning från start (%) 203,8 197,1 181,0 164,4 
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Tabell 2: Nyckeltal skuldförvaltning Strömstads kommunkoncern 

 
 

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

Beslutsunderlag 
Finansiell rapport 2021 
Öhmans månadsrapport 211231 
 
  

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

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0526- 190 10 
mats.brocker@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
KS diarie 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Redovisningsansvarig 

Vid periodens slut T3 2021 T2 2021 T1 2021 T3 2020

Skuld kommun (mnkr) 340 340 340 290
Skuld Strömstadsbyggen (mnkr) 771 796 796 796
Skuld Strömstadslokaler (mnkr) 399 414 414 424
Skuld Strömstanät (mnkr) 100 100 100 100
Skuld (mnkr) 1 610 1 650 1 650 1 610
Räntekostnad (mnkr) 9,45 8,73 8,93 8,21
Snittränta (% - sista 12 mnd) 1,32 1,35 1,36 1,36
Räntebindningstid (år) 1,74 1,88 2,05 2,05
Kapitalbindningstid (år) 2,32 2,66 3,00 3,19



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Arvodesberedning 
Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

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

KS/2022-0164 

KFab § 1 Revidering av Arvodesreglemente för 
förtroendevalda 

Arvodesberednings förslag till Kommunfullmäktige 
att anta förslag till reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kerstin Eriksson (V) begär och beviljas protokollsanteckning, se bilaga 

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesberedning har sammanträtt ett antal gånger och kommit fram till ett 
förslag på reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda inför nästa 
mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda. 

Förslag till beslut 
Arvodesberedningens presidium föreslår arvodesberedningen besluta 

att anta förslag till reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans-Inge Sältenberg (C) föreslår att Strömstadslokalers årsarvode för 
ordföranden ska vara 7 %/månad och för vice ordföranden 3,5 %/månad istället 
för prediets förslag som är 9 %/månad för ordföranden och 4,5 %/månad för vice 
ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan arvodesberedningens presidiums förslag 
och Hans-Inge Sältenbergs förslag vad gäller Strömstadslokalers årsarvode och 
finner att arvodesberedningen beslutar enligt presidiets förslag. 

Ordföranden frågar om arvodesberedningen i övrigt ställer sig bakom presidiets 
förslag till reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 

Ärende
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Arvodesberedning  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-29  
   

 
   

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

Bilaga 
 
 
Arvodesberedningen 29 mars 2022,  

Protokollsanteckning från Vänsterpartiet Strömstad  

 

Kommunens politiker är folkvalda och sitter i nämnder och styrelser på 
medborgarnas mandat. 

Vanliga människor, ett tvärsnitt sett över kommunen. För ett antal år sedan 
beslutades att kommunala arvoden skulle knytas till riksdagsledamöternas 
arvoden vilket medverkat till ordentligt höjda arvoden. 

 

 Jag förstår och sympatiserar med tanken på att skapa fasta regler o belopp som 
håller över tid och som går att relatera till, det är ju själva grunden för 
arvodesreglementet och därför har vi också filat på formuleringar och vändningar 
under ett antal veckor.  

 

Kontentan blir för mig, tydliga regler och lägre arvoden. 

 

Beträffande kommande årsarvoden ( s. 11)  föreslår jag till skillnad från övriga 
ledamöter i Arvodesberedningen en sänkning av ersättningen till nedanstående 
procent av bastalet och för nedanstående funktioner; 

Kommunstyrelsens ordförande     70%,  

Förste vice ordförande                    35% 

Andre vice ordförande                    35% 

Samtliga nämndordföranden         35% 

 

 

Kerstin Eriksson för Vänsterpartiet i Strömstad  
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Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun 
 

Allmänna utgångspunkter 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen (2017:725) (KL). 
Lagen innebär att det är obligatoriskt för kommunerna att betala skälig ersättning till de 
förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade semester- och 
pensionsförmåner när de fullgör sina uppdrag. 

 
Vid sidan här av får fullmäktige besluta att de förtroendevalda i skälig omfattning ska få 
ersättning för utgifter, arvode, pension och andra ekonomiska förmåner. Fullmäktige ska 
enligt kommunallagen besluta om grunderna för de ekonomiska förmånerna till 
förtroendevalda. Uppgiften kan inte delegeras. 

 
Kommunfullmäktige har beslutat om Regler om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) som närmare beskriver dessa frågor. 

 
Samtliga arvoden ska följa  principen procent av riksdagsledamöters arvoden. Reglementet 
är i tillämpliga delar gällande även för bolagen.  

 
Reglementets innehåll 
Reglementet är indelat i sex avsnitt (A-F). 

I första avsnittet (A) finns allmänna bestämmelser som bland annat reglerar vilka 
förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna. Här anges också ersättningsberättigade 
sammanträden och motsvarande.  

Det andra avsnittet (B) innehåller bestämmelser om ersättning för förlorad arbetsinkomst 
samt för förlorade pensions- och semesterförmåner. 

 
Det tredje avsnittet (C) innehåller information om arvoden och det fjärde avsnittet (D) 
innehåller bestämmelser om ersättning för kostnader. 

I det femte avsnittet (E) finns gemensamma bestämmelser som reglerar frågorna om hur 
man begär ersättning, vem som tolkar och tillämpar bestämmelserna och när 
utbetalningen av de ekonomiska förmånerna ska ske. 

 
I det sjätte avsnittet (F) finns bestämmelser om hur arvoden och ersättningar beräknas. 

mailto:kommun@stromstad.se
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A. Allmänna bestämmelser 

 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
§ 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § KL. 

 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller endast 
nedanstående paragraferna 8 § samt 10-24 §§. 

 
Arvoderade och ersättningsberättigade sammanträde med mera 
§ 2 Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgivits 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 10-19 §§ för; 

a) sammanträden med fullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden. 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 
c) justeringsarvode utgår oavsett om särskild tid och plats inte bestämts för justeringen. 
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget. 
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen. 
f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör. 
g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ. 
h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör. 
i) presidiemöten i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd, styrelse eller beredning och utskott. 
j) besiktning eller inspektion. 
k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 

 
För extrainsatta sammanträden fyller den förtroendevalde i blanketten "Begäran om 
ersättning" som finns på intranätet under fliken 'Politikerportalen'. Blanketten fylls i så snart 
som möjligt, dock senast 3 månader (se 21-22 §) efter sammanträdet. Var noga med att 
ange korrekt datum, nämnd och förrättning. Om sammanträdet/förrättningen är utanför 
kommunen räknar du med restiden i mötestiden. 

 
För att arvode ska kunna utgå för deltagande i ersättningsberättigad aktivitet ska aktiviteten 
vara godkänd för deltagande, eller om särskilda skäl föreligger ska deltagande kunna styrkas i 
efterhand av ordförande eller annan ansvarig. Ordförande ska tydliggöra om en ledamot 
kallas eller inbjuds att delta. 

mailto:kommun@stromstad.se
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B. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och 
semesterförmåner 

 
Förlorad arbetsinkomst 
§ 3 a Anställda 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 
Ledamoten har själv ansvar för att skicka in intyg från arbetsgivaren till HR-avdelningen som visar 
gjorda löneavdrag. 

 
§ 3 b Egen företagare 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 
Förtroendevalda som kan styrka att en arbetsinkomst förlorats, genom inlämnad inkomstuppgift, 
men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
avsnitt F. 
Blankett för att lämna inkomstuppgifter finns på kommunens intranät. 

 

 
Förlorad tjänstepensionsförmån 
§ 4 
Förtroendevalda som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har enligt 
kommunallagen rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner 
som de förlorar i sin ordinarie sysselsättning på grund av uppdraget. 

 
Kommunen har enligt SKR:s rekommendation om ersättning till förtroendevald för förlorade 
pensionsförmåner beslutat att förtroendevald som kompenseras för förlust av arbetsinkomst 
också ska kompenseras för förlust av tjänstepensionsförmån. 

 
Beräkning av förlorad tjänstepensionsförmån framgår av avsnitt F. 

 
Förlorad semesterförmån 
§ 5 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 

 
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har 
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 

 
Förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning 
§ 6 Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad ersättning från erkänd 
arbetslöshetskassa och styrkt förlorad föräldrapenning från Försäkringskassan med högst 
det belopp som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 

 
Särskilda arbetsförhållanden 
§ 7 Rätten till ersättning enligt 3 – 6 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda 
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt 
att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträde 
eller motsvarande. 
Rätten till ersättning enligt 3 - 6 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 

mailto:kommun@stromstad.se
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motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträde eller motsvarande. 
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C. Arvode 
 

Årsarvode 
§ 8 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt 
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. Ersättning utgår inte enligt 
avsnitt B 3a-3b§ 5-7§. 
Till de politiskt förtroendevalda som har årsarvode ingår ersättning bland annat för att: 

- rutinmässigt följa förvaltningens arbete och att hålla sig informerad om de regler 
och lagar som påverkar verksamheten. 

- att vara anträffbar på den plats och på den tid som bestämts. 
- att vara tillgänglig för kommunmedborgare och övriga intressenter. 

 
Till den nämndsordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen som har ett fastställt 
årsarvode med 40 % eller mer utgår inte något ytterligare arvode för tjänstgjord tid. Gäller 
även förtroendevald som har sammanlagt arvode på 40% eller mer. Vid en extra ordinär 
arbetsbelastning har kommunstyrelsens ordförande möjlighet att bevilja ersättning för icke- 
schemalagda möten. 

 
Kommunstyrelsens ordförande får inte inneha andra uppdrag eller bisysslor utan 
kommunstyrelsens godkännande förutom de av kommunfullmäktige beslutade. 
Kommunstyrelsens vice ordförande ska tjänstgöra vid ordförandens semester och annan ledighet, 
för vilket ersättning ingår i årsarvodet. 
Ordförandena i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 
byggnämnden och tekniska nämnden, ska vara anträffbara i den omfattning och på den tid och 
plats som nämnden/styrelsen kan besluta om. 
De årsarvoderade har rätt till ledighet i följande utsträckning: Ordförande i nämnd/styrelse 25 
dagar/år ”semesterledighet”. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan 
fullgöras. 

 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag under tid som sammanhängande överstiger 30 kalenderdagar ska arvodet minskas i 
motsvarande mån. Gruppledare ansvarar för att meddela HR om detta. 

 
Begränsat årsarvode 
§ 9 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till 
begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 

 
Fast årsarvode till ersättare i nämnd ska utgå med samma belopp som för ordinarie ledamot vid 
dennes planerade frånvaro från uppdraget om det sammanhängande överstiger 30 
kalenderdagar, under förutsättning att ”fast” ersättare anmälts. 

 
Till de politiskt förtroendevalda som har begränsat årsarvode med 12 -40 % arbetstid , ingår bland 
annat ersättning för; 

- att rutinmässigt följa förvaltningens arbete och att hålla sig informerad om de regler 
och lagar som påverkar verksamheten. 

- schemalagda möten i utskott tillhörande kommunstyrelsen, barn - och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden. 
Med schemalagda möten avses de möten som ingår i den egna nämndens/utskottets 
fastställda ”Årsplan för sammanträden”. Vid ordinarie presidie-/arbetsutskotts-
/nämnds- och styrelsesammanträden gäller årsarvodet. 

- att överförmyndaren ska vara anträffbar i enlighet med vad kommunstyrelsen kan 
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besluta 
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Om en förtroendevald har flera olika uppdrag och sammanlagt får en uppdragstid på 40 % 
eller mer av en heltid så gäller istället arvodesreglerna för årsarvoderade enligt detta 
reglemente. 
 

Förtroendevalda som har ett begränsat årsarvode understigande 12% arbetstid erhåller 
arvode för sammanträden enligt 10 §. 

 
Arvode för sammanträden 
§ 10 Förtroendevalda som inte har ett fast årsarvode har rätt till arvode för sammanträden. 

Förtroendevalda med årsarvode har rätt till arvode för sammanträden när det är extrainsatta 
möten. Vid ordinarie presidie-/arbetsutskotts-/nämnds- och styrelsesammanträden 
schemalagda möten gäller årsarvodet.  

För att ha rätt till sammanträdesarvode för exempelvis kurs eller utbildning så ska detta 
godkännas av ordföranden. 

Vid ordinarie sammanträde skickar nämndens sekreterare ersättningsunderlag till HR-avdelningen 
för de som inte har årsarvode. 

För extrainsatta sammanträden, som inte är nämndsammanträden, fyller den förtroendevalde i 
blanketten ”Begäran om ersättning” som finns på intranätet under fliken ´Förtroendevald´. 
Blanketten fylls i så snart som möjligt, dock senast 3 månader efter sammanträdet. Var noga med 
att ange korrekt datum, nämnd och förrättning. 

Om sammanträdet/förrättningen är utanför kommunen räknar du med restiden i mötestiden. 

Paus i eller i anslutning till sammanträdeslokalen, ingår i sammanträdestiden. 
Avbryts sammanträdet för lunch, ska denna tid inte ingå i sammanträdesersättningen. 

 
Arvode för tjänstgöring 
§ 11 Arvode utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare vid sammanträden eller del av 
sammanträden med nämnd och styrelse (Det utgår ej till presidier, utskott och ej heller till 
närvarande ersättare som inte tjänstgör). 

Arvodet utgår även till ledamöter och tjänstgörande ersättare i tillsatta beredningar. 

 
Arvode för kommunfullmäktige 
§ 12 Arvode utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare vid kommunfullmäktiges 
sammanträden. I ersättningen ingår bland annat ersättning för förberedelse till mötet. 
Arvodet utgår inte till kommunfullmäktiges ordförande. 

 
Arvode för justering av protokoll 
§ 13 Arvode utgår för justering av protokoll. Arvodet utgår inte till mötets ordförande. 

 
Arvode för gruppledare 
§ 14 Varje parti, anmäler till kommunfullmäktige namn på en eller två personer som gruppledare. 
Gruppledarens roll syftar till att vara kontaktperson mellan Strömstads kommun och respektive 
parti. Gruppledaren ansvarar för att meddela fullmäktiges sekreterare om ledamots förhinder och 
kallar den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

Arvodet för gruppledare är fastställt utifrån en samlad bedömning av uppdragets tidsåtgång och 
inkluderar ersättning för arbete som är förenat med detta uppdrag. I uppdraget ingår att delta i 
olika arbetsgrupper och informationsmöten som syftar till att förankra frågor politiskt. Det utgår 
endast ett gruppledararvode per parti. Utöver detta arvode utgår ingen annan ersättning (till 
gruppledare) för uppdraget som gruppledare. 
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D. Ersättning för kostnader 

Resekostnader och traktamente 
§ 15 Reseersättning utgår på samma grunder som för kommunens arbetstagare avseende resor till 
och från sammanträden samt för resor vid utförande av politiskt uppdrag. 

Traktamente utgår endast för förrättning på annan ort, utanför Strömstads kommun. 
Övernattning ska i en akut situation kunna ersättas, om särskilda omständigheter föreligger och 
ledamoten inte kan komma hem efter ett sammanträde. 

 

Barntillsynskostnader 
§ 16 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda 
skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst 
det belopp som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistats i den kommunala barnomsorgen. 

 
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk. 
§ 17 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård av funktionshindrad eller svårt sjuk person som 
vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller närstående. 
 

Funktionshindrad eller förtroendevalds särskilda kostnader 
§ 18 Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts 
på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning med 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 

 
Övriga kostnader 
§ 19 För andra kostnader än som avses i 15-18 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan 
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering 
av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit. 

mailto:kommun@stromstad.se
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E. Gemensamma bestämmelser 
 

Begränsning av ersättning och arvoden 
§ 20 Sammanlagd ersättning för arvoden och förlorad arbetsinkomst för en förtroendevald kan 
per kalenderår inte överstiga 80 % av årsarvode för kommunstyrelsens ordförande. 
Förtroendevald ansvarar själv för bevakning av detta. Om man får mer arvode än man har rätt 
till blir man återbetalningsskyldig för den delen. 

 
Hur man begär ersättning 
§ 21 För att få ersättning enligt 3 - 7 §§ och 15 - 19 §§ ska den förtroendevalde styrka sina 
verkliga förluster eller kostnader. 
Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till 
annan som utsetts att ta emot dem. 
Arvode enligt 8, 9, 14 §§ betalas ut utan föregående anmälan. Vid nämndsmöten ska arvoden 
utbetalas inom 60 dagar. Nämndsekreterare ansvarar för att arvodesunderlag lämnas in till 
HR-avdelningen. Beträffande övriga möten ska begäran om ersättning framställas snarast, 
dock inom tre månader från sammanträdet. 

§ 22 Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska vara styrkt och 
ska framställas snarast, dock inom tre månader efter sammanträde eller motsvarande till vilken 
förlusten härför sig. 

Yrkande om förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning enligt 6 § ska framställas 
snarast, dock senast inom tre månader från sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig. Framställan ska ställas till fullmäktige/styrelsens eller nämndens sekreterare och 
styrkas genom intyg. 

Yrkande om ersättningar för deltagande i sammanträde eller motsvarande ska framställas snarast, 
dock inom tre månader. 

Yrkande om övriga ersättningar enligt detta reglemente ska framställas snarast, dock inom tre 
månader. 

 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av retroaktiv lön ska framställas inom tre 
månader efter besked. Yrkandet ska vara styrkt. 

Undantag kan göras då den förtroendevalde inte kan påverka avtalsförändringar och därmed ej 
heller den retroaktiva beräkningen. Yrkandet ska då ske senast inom tre månader efter det att 
förändringen blivit känd. Yrkandet ska också innehålla det datum då det nya avtalet skrevs under 
av arbetsgivar- och arbetstagarpart. 

Om en begäran om ersättning inte inkommer inom reglerad tid har rätten till ersättning gått 
förlorad. 

Tolkning av bestämmelserna 
§ 23 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt extraordinära ärenden 
beslutas avgörs av kommunstyrelsens personalutskott. 

 
Utbetalning 
§ 24 Årsarvoden och begränsade årsarvoden samt arvode för gruppledare betalas ut med en 
tolftedel per månad. 
Övriga arvoden och ersättningar betalas ut en gång i månaden och vid samma tillfälle som för 
arbetstagare i kommunen. 
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§25 HR-avdelningen ska ha rätt att göra stickprov när de anser de lämpligt. 
 
Bolagen 
§26 Ersättningsnivåerna för bolagen fattas fastställs i enlighet med arvodesreglementet på 
respektive bolagsstämma. 
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F Bestämmelser om hur arvoden och ersättningar beräknas 

 
Till grund för beräkning av arvode ska riksdagsledamöters arvode gälla som utgångspunkt, här 
kallat bastalet. Ändring av bastalet sker den 1 januari årligen. 

 
Arvoden baseras i procent av bastalet och med av fullmäktige beräknad tidsåtgång. 

Det Prisbasbeloppet som ligger till grund för förlorad arbetsförtjänst samt övriga ersättningar.  
ersättningarna är det värde som gällde i september månad året innan 
tjänstgöringstidpunkten. 

Vid vård av barn tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid 
arvodet från kommunen upphör under samma tidsperiod. 

En arvodesbilaga (Arvode – Politiker) ska skapas utifrån dessa bestämmelser och 
bifogas när varje års budget beslutas. 

 

Förlorad arbetsinkomst (se § 3 a-b) 
 

Förlorad arbetsinkomst ersätts enligt styrkt löneavdrag. 
 

Rätt till ersättning kan aldrig överstiga maximerat belopp per timma som är: 
prisbasbeloppet  

165 
 

Om den förtroendevalde är egenföretagare och inte kan redovisa ett styrkt löneavdrag 
utgår en timerersättning som är 50 % av maxbeloppet/timma. 

 
Förlorad tjänstepensionsförmån (se § 4 ) 

 
Kompensationen beräknas enligt en schablonersättning av en pensionsavgift på 4.5% 
av den förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad 
semesterförmån 

 
Förlorad semesterförmån (se 5 §) 
Förlorad semesterförmån ersätts med styrkt belopp. 

 
Maximal ersättning är: Prisbasbeloppet x 0,12 

165 
 
 

För förtroendevalda som är egna företagare och inte kan redovisa ett styrkt löneavdrag 
utgår semesterersättning med 50 % av Prisbasbeloppet x 0,12 

165 
 

Förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning (se § 6) 
Styrkt belopp från erkänd arbetslöshetskassa och försäkringskassa. 
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Årsarvode (40 % arbetstid och däröver) (se § 8) 
 
 

Nämnd/uppdrag Arbetstid i 
procent av 
heltid 

Ersättning 
I procent 
av bastalet 

Kommunstyrelsen   
Ordförande 100% 90% /månad 
1:e vice ordförande 50% 40% /månad 
2:e vice ordförande (50 % av Ks-ordf) 50% 40% /månad 

4:e ledamoten i arbetsutskottet 20% 15% /månad 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  

Ordförande 50% 33 40% /månad 
1:e vice ordförande 15% 9,0% /månad 
2:e vice ordförande 15% 9,0% /månad 

Socialnämnden   

Ordförande 50% 33 40% /månad 
1:e vice ordförande 15% 9,0% /månad 
2:e vice ordförande 15% 9,0% /månad 

Miljö- och byggnämnden   

Ordförande 50% 33 40% /månad 
1:e vice ordförande 15 % 9,0% /månad 
2:e vice ordförande 15 % 9,0 %/månad 

Tekniska nämnden   

Ordförande 50% 33 40% /månad 
1:e vice ordförande 15 % 9,0% /månad 
2:e vice ordförande 15 % 9,0% /månad 

 

Begränsat årsarvode (Arbetstid mellan 12-40 %) (se § 9) 
 

Nämnd/uppdrag Arbetstid i procent 
av heltid 

Ersättning I 
procent av 
bastalet 

Kommunfullmäktige   

Ordförande 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

12 % 9,0% /månad 
4,5% /månad 
4,5% /månad 

Revision; obs vid början av ny 
mandatperiod finns det 
parallella 
revisionsuppdrag 

  

Ordförande 
Ledamöter 

 4,5 % /månad 
3,0 % /månad 

Kultur- och fritidsutskott   

Ordförande  3,0 % /månad 
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Överförmyndare   

Ordförande 15 % 9,0 % /månad 

Folkhälsorådet   

Ordförande  1,5 %/månad 

Valnämnden; arvode utgår för tiden 1/7 året före valår till 31/12 valåret. Vid val till EU 
utgår arvode under valåret från 1/1 till 2 månader efter valdagen. Vid övriga val beslutar 
personalutskottet om hur rätt till ersättning ska regleras. 
Ordförande 
1:e vice ordförande 

 2.0 % /månad 
1.0 %/månad 

Gruppledare Antal mandat i 
kommunfullmäktige 

procent av bastalet 

Till utsedda gruppledare för respektive 
parti, som är företrädda i 
kommunfullmäktige. 

1-3 mandat 
4-7 mandat 
8- mandat 

1,0% /månad 
1,5% /månad 

2,0% /månad 

 
Tillsatta beredningar och utskott där årsarvode inte utbetalas 
Ordförande Sammanträdesarvode + dubbelt 

tjänstgöringsarvode 
Övriga ledamöter Sammanträdesarvode + tjänstgöringsarvode 
Presidiemöten Sammanträdesarvode + 

tjänstgöringsarvode 

 
Stämmoombud 
Ombud på stämma Sammanträdesarvode 

 
Bolagen 
 
Strömstadsbyggen 

Ersättning I  procent 
av bastalet 

Ordförande 9,0% /månad 
 Vice ordförande 4,5% /månad 

Strömstadslokaler  

Ordförande 9,0% /månad 
Vice ordförande 4,5% /månad 

StrömstadNET  

Ordförande 4,5% /månad 
Vice ordförande 2,25% /månad 

Badhusbolaget  

Ordförande 4,5% /månad 
Vice ordförande 2,25% 2,5% /månad 
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Arvode för sammanträden med mera (se § 10 ) 
Tjänstgörande ledamöter, styrelseledamöter, närvarande ersättare och andra 
förtroendevalda som medgivits närvarorätt har rätt till ersättning 
upp till fyra timmar med 0,825 0,975 % av bastalet. 
mellan fyra till sex timmar med 1,24  1,54  % av 
bastalet. över sex timmar (heldag) med 1,65 1,95 % 
av bastalet. 

 
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller förrättningar har inte 
rätt till högre arvode än sammanlagt ett helt arvode för heldag. 

 

Arvode för tjänstgöring (se § 11) 
Arvodet är 1 % av bastalet per sammanträde. 

 
Arvode för kommunfullmäktige (se § 12 ) 
Arvodet är 0,825 1 % av bastalet per sammanträde. 

 
Arvode för justering av protokoll (se § 13) 
Arvodet är 0,26 % av bastalet per justering. 
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Övriga 
 Till förtroendevalda som är kallade till sammanträden med nämnd/styrelse, utbildning 
eller motsvarande möten utgår arvode för sammanträde enligt 10 § samt reseersättning 
och eventuellt förlorad arbetsinkomst. 

 
Barntillsynskostnader (se § 16) 
Ersättning utgår för styrkt kostnad. 

 
Maximal ersättning per timma är: 
Prisbasbeloppet x 2,4 % 

8 
 
 

Maximal ersättning per dygn är: 
 

Prisbasbeloppet x 3 % 
 

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk (se § 17) 
Ersättning utgår för styrkt kostnad. 

 
Maximal ersättning per timma är: 
Prisbasbeloppet x 2,4 % 

8 
 

Maximal ersättning per dygn är: 
 

Prisbasbeloppet x 3 % 
 

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader (se § 18) 
Ersättning utgår för styrkt kostnad. 

 
Maximal ersättning per timma är: 
Prisbasbeloppet x 2,4 % 

8 
 
 

Maximal ersättning per dygn är: 

Prisbasbeloppet x 3 %

mailto:kommun@stromstad.se
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Kallelse/föredragningslista 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-04-28 

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

KF § Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Socialnämndens beslut 2022-02-24 § 25 - Svar på medborgarförslag om
att byta ut ordet brukare i socialförvaltningens verksamhet, KS/2021-0544

2. Kommunstyrelsens beslut 2022-03-02 § 27 - Svar på medborgarförslag om
att kommunen ska behålla Crusellska och bygga om det till äldre-
/mellanboende, KS/2021-0563

3. Ernst & Young:s granskning av inköp och upphandling i Strömstads
kommun, KS/2019-0629

4. Revisionens granskningsrapport 2021 - AB Strömstadsbyggen, KS/2021-
0055

5. Revisionens granskningsrapport 2021 - AB Strömstadsgaragen, KS/2021-
0056

6. Revisionens granskningsrapport 2021 - AB StrömstaNet, KS/2021-0057
7. Revisionens granskningsrapport 2021 - AB Strömstads badanstalt,

KS/2021-0058
8. Revisionens granskningsrapport 2021 - AB Strömstadslokaler, KS/2021-

0059

Ärende

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 av 24 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-02-24 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

SN § 25  Dnr SN/2021-0314 
SN AU § 30 
 
Medborgarförslag begreppet Brukare 
 
Socialnämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget om att byta ut ordet brukare i 
socialförvaltningens verksamhet då socialförvaltningen följer 
socialstyrelsens rekommendationer 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hélène Lorentzon har inkommit med ett medborgarförslag där hon 
föreslår att kommunen inte ska använda ordet brukare utan istället 
använda orden deltagare, klient eller omsorgstagare. 
KF:s har 2021- i § 116 beslutat att överlämna medborgarförslag till 
Socialnämnden för beredning och beslut. Delegation ges till 
Socialnämnden att besluta i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-17 signerad kvalitetscontroller  
Suzanne Kinghed. 
KF:s beslut § 116  
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att avslå medborgarförslaget om att byta ut ordet brukare i 
socialförvaltningens verksamhet då socialförvaltningen följer 
socialstyrelsens rekommendationer 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, Hélène Lorentzon 

http://www.stromstad.se/


 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-02  
   

 
   

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

 KS/2021-0563 

KS § 27 Svar på - Medborgarförslag om att 
kommunen ska behålla Crusellska och bygga 
om det till äldre-/mellanboende 

Kommunstyrelsens beslut 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsmotivering 
En av anledningarna till förvärvet av Pilen 5 var att möjliggöra för ett centralt 
beläget särskilt boende. Den planeringen är prioriterad och fortgår varför det inte 
är aktuellt med ett ytterligare boende på Crusellska.och prioriterar att bygga 
äldreboende där. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att 
kommunen behåller Crusellska, bygger om och till huset på fastigheten till äldre-/ 
mellanboende istället för att sälja den. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-16 § 130 att översända 
medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning och beslut. Delegation 
gav till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-16 § 130 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-12 § 9 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 
Barbro Nilsson 
Diariet 
Kommunfullmäktige



   
  
Strömstad kommun 
Kommunrevisionen 

Till: Kommunstyrelsen  

För kännedom till: Kommunfullmäktige 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstads kommun genomfört en 
uppföljande granskning av den granskning av inköp och upphandling som genomfördes 2019. 
Syftet med granskningen har varit att granska hur kommunstyrelsen och tekniska nämnden 
har arbetat vidare utifrån de rekommendationer och synpunkter som lämnades vid den 
fördjupande granskningen 2019.  

Granskningens sammanfattade bedömning är att det fortsatt finns brister i såväl 
kommunstyrelsens som tekniska nämndens följsamhet mot LOU i samband med 
direktupphandling. Två år har passerat sedan kommunrevisionens fördjupande granskning 
färdigställdes 2019. För att tillse en god ekonomisk hushållning med kommunens resurser och 
för att skapa förtroende för kommunen som avtalspart är det av största vikt att åtgärder 
skyndsamt vidtas för att avhjälpa brister i samband med direktupphandling.   

Efter genomförd granskning bedöms följande rekommendationer riktade till kommunstyrelsen 
kvarstå:  

Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att egna och kommunövergripande 
direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och de egna styrdokumenten. 
Stärka styrelsens uppföljning av såväl den kommunövergripande som den 
kommunstyrelsespecifika inköp- och upphandlingsverksamheten. 

I bifogad rapport framgår en beskrivning av gjorda iakttagelser och revisorernas 
rekommendationer.  

Strömstad den 18 mars 2022 

För Kommunrevisionen 

  

Ingemar Nordström                                                 Åsa Karlsson 
Ordförande                                                  Vice Ordförande  

Bilaga 1: Uppföljande granskning av inköp och upphandling 
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Strömstad kommun 
Kommunrevisionen 

Till: Tekniska nämnden  

För kännedom till: Kommunfullmäktige 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstads kommun genomfört en 
uppföljande granskning av den granskning av inköp och upphandling som genomfördes 2019. 
Syftet med granskningen har varit att granska hur kommunstyrelsen och tekniska nämnden 
har arbetat vidare utifrån de rekommendationer och synpunkter som lämnades vid den 
fördjupande granskningen 2019.  

Granskningens sammanfattade bedömning är att det fortsatt finns brister i såväl 
kommunstyrelsens som tekniska nämndens följsamhet mot LOU i samband med 
direktupphandling. Två år har passerat sedan kommunrevisionens fördjupande granskning 
färdigställdes 2019. För att tillse en god ekonomisk hushållning med kommunens resurser och 
för att skapa förtroende för kommunen som avtalspart är det av största vikt att åtgärder 
skyndsamt vidtas för att avhjälpa brister i samband med direktupphandling.   

Efter genomförd granskning bedöms följande rekommendation riktad till tekniska nämnden 
kvarstå:  

Skyndsamt vidta åtgärder i syfte att åtgärda verksamhetens bristande följsamhet mot 
lagen om offentlig upphandling samt de egna styrdokumenten. 

I bifogad rapport framgår en beskrivning av gjorda iakttagelser och revisorernas 
rekommendationer.  

Strömstad den 18 mars 2022 

För Kommunrevisionen 

  

Ingemar Nordström                                                 Åsa Karlsson 
Ordförande                                                  Vice Ordförande  

Bilaga 1: Uppföljande granskning av inköp och upphandling 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstad kommun gjort en 
uppföljande granskning av den granskning av inköp och upphandling som genomfördes 
2019. Syftet med granskningen har varit att granska hur kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden har arbetat vidare utifrån de rekommendationer och synpunkter som lämnades vid 
den fördjupande granskningen 2019.  
 
Granskningens sammanfattade bedömning är att det fortsatt finns brister i såväl 
kommunstyrelsens som tekniska nämndens följsamhet mot LOU i samband med 
direktupphandling. Två år har passerat sedan kommunrevisionens fördjupande granskning 
färdigställdes 2019. För att tillse en god ekonomisk hushållning med kommunens resurser 
och för att skapa förtroende för kommunen som avtalspart är det av största vikt att åtgärder 
skyndsamt vidtas för att avhjälpa brister i samband med direktupphandling.   
 
De huvudsakliga iakttagelserna från granskningen är följande:  

 Åtgärder har vidtagits i syfte att stärka den centrala upphandlingsfunktionen. 
Upphandlingsfunktionen har utökats med 20 procent av en heltidstjänst.  

 I syfte att skapa en mer professionell beställarorganisation har en intern 
beställarutbildning genomförts. Endast utsedda beställare får lov att göra inköp. 

 Ett arbete pågår med att revidera kommunens styrdokument för inköp och 
upphandling. Dessa var vid granskningens genomförande inte beslutade. 

 Kommunstyrelsen har under 2021 inte följt upp det kommunövergripande eller 
kommunstyrelsespecifika upphandlingsarbetet.  

 Stickprovsgranskning på inköp i kommunstyrelsens och tekniska nämndens 
verksamheter visar på brister vad gäller förekomst av avtal, dokumentation av 
genomförda direktupphandlingar på angiven blankett samt följsamhet till interna 
riktlinjer om konkurrensutsättning.  

 
Efter genomförd granskning bedöms följande rekommendationer kvarstå:  
 
Rekommendationer riktade till kommunstyrelsen:  

 Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att egna och kommunövergripande 
direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och de egna styrdokumenten. 

 Stärka styrelsens uppföljning av såväl den kommunövergripande som den 
kommunstyrelsespecifika inköp- och upphandlingsverksamheten. 

Rekommendationer riktade till tekniska nämnden: 

 Skyndsamt vidta åtgärder i syfte att åtgärda verksamhetens bristande följsamhet 
mot lagen om offentlig upphandling samt de egna styrdokumenten. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomförde EY en granskning för inköp och 
upphandling 2019. Inom ramen för granskningen lämnades rekommendationer till 
kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Styrelse och nämnd har i svar bemött 
rekommendationerna. De förtroendevalda revisorerna har beslutat att granska hur styrelse 
och nämnd har omhändertagit rekommendationerna i granskningarna. Granskningen utgår 
från de svaren styrelse och nämnder har lämnat till revisionen. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med uppföljningen har varit att granska hur kommunstyrelsen och tekniska nämnden 
har arbetat vidare utifrån de rekommendationer och synpunkter som lämnades vid 
granskningen 2019. Följande revisionsfrågor har formulerats utifrån syftet och ska 
sammantaget besvaras i granskningen:   

 Vilka åtgärder har styrelse och nämnder beslutat om utifrån de rekommendationerna 
som lämnats?   

 Har de vidtagna åtgärderna resulterat i att avhjälpa de synpunkter som lämnades i 
rekommendationerna? 

1.3. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar 
och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha 
sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.  

I denna granskning avser revisionskriterier de svar som styrelse och nämnd lämnat utifrån 
de rekommendationer och synpunkter som framkom i den berörda granskningen. I övrigt 
består revisionskriterierna av: 

 Kommunallagens 6 kap. som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och 
nämnders ansvar.   

 Lag om inköp och upphandling (LOU). 

1.4. Metod 
Den uppföljande granskningen har utförts genom dokumentstudier, stickprov, skriftliga 
frågor till kommunstyrelsen och tekniska nämnden samt kompletterande frågor över 
telefon.   
 
1.4.1. Hur stickprovet har genomförts 
Sammanlagt har 15 transaktioner stickprovsgranskats. Sju av dessa avser 
kommunstyrelsens verksamhet, åtta avser tekniska nämnden. Urval av transaktioner har 
skett strategiskt med grund i beloppsgränser i LOU. Vid granskning framkom att fyra av de 
utvalda transaktionerna avsåg antingen köp hos kommunens eget bolag eller intern 
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debitering för exempelvis lokalvård. Dessa har exkluderats ur sammanställningen. 
Stickprovsgranskning har skett gentemot nedan checklista. Kraven har sin grund i 
lagstiftning och i kommunens egna styrdokument. 
 

 Finns skriftligt avtal? 
 Har inköp skett i enlighet med avtal? 
 Har direktupphandling över 100 000 kr dokumenterats på angiven blankett för 

direktupphandling1? 
 Vid direktupphandling mellan ett prisbasbelopp och 100 000 kr: har, om möjligt, 

minst tre leverantörer tillfrågats2? 
 Vid direktupphandling mellan 100 000 kr och direktupphandlingsgränsen: har 

upphandlaren kontaktats innan upphandling genomfördes3? 
 Vid direktupphandling mellan 100 000 kr och direktupphandlingsgränsen: har, om 

möjligt, minst tre leverantörer tillfrågats4? 
 Överstiger genomförd direktupphandling direktupphandlingsgränsen? 
 Har attestering av faktura skett i enlighet med attesträtt? 

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 
Granskningen avgränsas till de rekommendationer som lämnats in i samband med 
granskningen för inköp och upphandling år 2019. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden. 
 

 
1 Att dokumentera direktupphandlingar värda minst 100 000 kr är ett krav i lagstiftning. Strömstad 
kommun har en särskild blankett där direktupphandlingar ska dokumenteras.  
2 Enligt Strömstad kommuns regler för upphandling ska, om möjligt, minst tre leverantörer tillfrågas 
i samband med direktupphandling med ett värde mellan ett prisbasbelopp och 100 000 kr.  
3 Enligt Strömstad kommuns regler för upphandling ska upphandlaren kontaktas innan 
direktupphandling för ett värde från 100 000 kr upp till direktupphandlingsgränsen genomförs.  
4 Enligt Strömstad kommuns regler för upphandling ska, om möjligt ska minst tre leverantörer 
tillfrågas. 
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2. Uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer 
I följande kapitel ges inledningsvis en sammanfattning av resultat från den fördjupade 
granskningen 2019. Vidare görs en genomgång av hur kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden hanterat de rekommendationer som lämnades i granskningen.  

2.1. Resultat av granskning av inköp och upphandling 2019 
I granskningen framkom att direktupphandlingar genomförts inom flera områden där 
kommunen hade ett återkommande behov. Därtill framkom att kommunstyrelsen saknade 
rutiner och riktlinjer för uppföljning av inköp- och upphandlingsverksamheten. Det saknades 
också rutiner för att säkra avtalstrohet mot tecknade avtal.  
 
Vad gäller tekniska nämnden visade stickprovsgranskning på bristande efterlevnad mot 
styrdokument, riktlinjer och LOU. 
 
Granskningens sammanfattade bedömning var att kommunstyrelsen delvis säkerställt att 
inköp genomförs i enlighet med upphandlingslagstiftning och övriga gällande regler. 
Tekniska nämnden bedömdes inte ha säkerställt en ändamålsenlig inköp- och 
upphandlingsverksamhet.  

2.2. Kommunstyrelsen 
2.2.1. Den centrala upphandlingsfunktionen har utökats i kapacitet 
Kommunstyrelsen rekommenderades att: 

 Stärka den centrala upphandlingsfunktionen i syfte att säkerställa att ramavtal kan 
träffas när så är möjligt och lämpligt samt att erforderligt stöd kan erbjudas 
kommunens förvaltningar vid inköp och upphandlingar. 

 
Av svar per februari 2022 framgår att upphandlingsfunktionen har utökats med 20 procent 
av en heltidstjänst. Ett systemstöd har implementerats i syfte att identifiera områden där 
avtal saknas. En sammanställning har tagits fram av kommunens kända ramavtal. Slutligen 
har en rutinbeskrivning tagits fram som tydliggör rollfördelningen mellan den centrala 
upphandlingsavdelningen och den upphandlande verksamheten5. För samtliga avtal ska en 
ansvarig person utses. Beskrivning finns också av vad ansvar för avtal innebär. Åtgärderna 
anses ha bidragit till att ramavtal följs i större utsträckning.  
 
2.2.2. Vår bedömning 
Vi bedömer att åtgärder har vidtagits med bäring på den lämnade rekommendationen.  
 
2.2.3. Endast utsedda beställare får genomföra inköp 
Kommunstyrelsen rekommenderades att: 

 
5 Av ansvarsfördelningen framgår bland annat att respektive nämnd ansvarar för att se till att 
kommunen har de avtal som behövs för att tillgodose behovet av varor, tjänster och entreprenader i 
kommunen.  
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 Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att egna och nämndövergripande 
direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och de egna styrdokumenten. 

 
I kommunstyrelsens svar per december 2020 framgår att förvaltningarna har genomgått en 
intern beställarutbildning efter granskningens genomförande6. Syftet med utbildningen var 
att skapa en mer professionell beställarorganisation och minska antalet beställare. Endast 
utsedda beställare får nu genomföra inköp. I svaret uppgavs också att gällande policy för 
inköp skulle ses över. Slutligen uppgavs att åtgärder vidtagits för att förenkla och förtydliga 
kommunstyrelsens delegationsordning.  
 
Av svar per februari 2022 uppges också att utbildningsmaterial för beställare har publicerats 
på kommunens intranät. Ovan nämnda beställarutbildning uppges nu vara en återkommande 
utbildning så att nyanställda utbildas kontinuerligt.  
 
Vidare har blanketten för dokumentation av direktupphandling kompletterats med en 
instruktion som ska underlätta för beställare. En översyn har gjorts av riktlinje och policy. 
Dessa är i februari 2022 på remiss hos kommunstyrelse och nämnder och ännu ej beslutade.  
 
Antalet avtalade leverantörer i kommunens systemstöd för upphandling uppges ha ökat, 
vilket anses ge en ökad ramavtalstrohet.  
 
2.2.4. Vår bedömning 
Vi bedömer att åtgärder har vidtagits med bäring på den lämnade rekommendationen. 
Stickprovsgranskning visar dock att dessa inte har lett till att direktupphandlingar genomförs 
i enlighet med krav i LOU och utefter kommunens egna riktlinjer, se avsnitt 2.3 och 2.6. 
 
2.2.5. Ett analysverktyg har testats för kommunövergripande analys och uppföljning 
Kommunstyrelsen rekommenderades att: 

 Stärka styrelsens uppföljning av såväl den kommunövergripande som den 
kommunstyrelsespecifika inköp- och upphandlingsverksamheten. 

 
I svar per februari 2022 framgår att upphandling varit en kontrollpunkt i kommunstyrelsens 
interna kontrollplan år 2020 och 2021. Brister som upptäckts har rättats till. En utbildning 
i delegationsbeslut avses genomföras under 2022.  
 
Vidare har kommunen testat ett analysverktyg för att möjliggöra kommunövergripande 
analys av avtalstrohet samt för att identifiera avtalsområden där det finns fog att teckna 

 
6 Krav på att utsedda beställare skulle genomgå utbildning fanns dock även vid genomförandet av den 
ursprungliga granskningen 2019.  
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ramavtal. En första analys av underlaget uppges visa att en god andel av inköpen görs utifrån 
tecknade ramavtal7.  
 
En genomgång av kommunstyrelsens protokoll under 2021 visar att styrelsen inte tagit del 
av någon uppföljning avseende kommunens inköp och upphandling eller av 
upphandlingssamarbetena NoBo8 och VästUpp9. Styrelsen har dock tagit del av uppföljning 
av arbetet med inköp och upphandling inom ramen för internkontrollarbetet. Uppföljningen 
avser arbetet med åtgärder som vidtogs efter granskning av inköp och upphandling 2019. 
Därtill utgör beslut fattade på delegation underlag vid styrelsens sammanträden.  
 
2.2.6. Vår bedömning 
Vi bedömer att åtgärder har vidtagits med bäring på den lämnade rekommendationen, men 
att arbete med rekommendationen kvarstår. Granskningen visar att styrelsen har tagit del 
av uppföljning av utvecklingsarbetet med inköp och upphandling inom ramen för 
internkontrollarbetet. Styrelsen har dock fortsatt inte tagit del av uppföljning av den 
kommunövergripande eller den kommunstyrelsespecifika inköp- och 
upphandlingsverksamheten. En sådan uppföljning kan exempelvis omfatta uppföljning av 
avtalstrohet samt övriga krav och strategiska inriktningar som finns i kommunens 
styrdokument för inköp och upphandling.   
 
2.2.7. E-handelssystem underlättar inköp från ramavtalsleverantörer 
Kommunstyrelsen rekommenderades att: 

 Tillse att rutiner utarbetas i syfte att säkerställa avtalstrohet mot tecknade ramavtal. 
 
Av svar per februari 2022 framgår att kommunens e-handelssystem endast omfattar 
registrerade ramavtalsleverantörer, något som anses bidra till en ökad ramavtalstrohet. 
Kommunledningsförvaltningen uppges arbeta för att lägga till fler leverantörer i e-
handelssystemet för att hjälpa inköpare att hitta varor och tjänster med ramavtal. I förslag 
till reviderade regler för inköp och direktupphandling framgår att beställare är skyldiga att 
underrätta sig om vilka ramavtal som finns10.  
 
2.2.8. Vår bedömning 
Vi bedömer att åtgärder har vidtagits med bäring på den lämnade rekommendationen.  
  

 
7 Under perioden 1 januari – 31 augusti 2021 genomfördes 85,99 procent av kommunens inköp 
utifrån ramavtal.  
8 Upphandlingssamarbete i Norra Bohuslän innefattande kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, 
Strömstad och Tanum. 
9 Upphandlinssamarbete mellan NoBo kommunerna, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. 
10 Dessa riktlinjer är i mars 2022 ännu inte beslutade.  
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2.2.9. Krav på leverantörsuppföljning ska förtydligas i riktlinjer för inköp och upphandling 
Kommunstyrelsen rekommenderades att: 

 Tillse att det upprättas rutiner för avtalsuppföljning och leverantörskontroll för 
direktupphandlingar. 

Av svar per februari 2022 framgår att ett analysverktyg för uppföljning av inköp och 
upphandling har införskaffats. I svaret uppges också att leverantörskontroll finns via ett 
verksamhetssystem som alla inköpare har tillgång till. Slutligen uppges att krav på 
leverantörskontroll ska förtydligas i de uppdaterade riktlinjerna för inköp och upphandling. 
Ett utkast på reviderade riktlinjer för inköp och upphandling visar att förslag finns om att en 
avtalsansvarig ska utses för varje avtal som tecknas11. Denne föreslås ansvara för att avtalet 
följs upp.  

2.2.10. Vår bedömning 
Vi bedömer att åtgärder har vidtagits med bäring på den lämnade rekommendationen. 
Arbete med rekommendationen bedöms dock kvarstå då reviderade riktlinjer ännu inte 
beslutats.   

  

 
11 Dessa riktlinjer är i mars 2022 ännu inte beslutade.  
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2.3. Stickprov kommunstyrelsen 
I tabell 1 nedan framgår vår bedömning av genomförda stickprov avseende 
kommunstyrelsen. Därefter följer våra kommentarer till dessa resultat. 
 

Kontrollpunkter Stickprov kommunstyrelsen 
1 2 3 4 

Finns det ett skriftligt avtal?     
Har inköp skett i enlighet med 
avtal? 

    

Värde på den enskilda 
transaktionen. 

702 627 kr 328 264 kr 235 500 kr 130 000 kr 

Har direktupphandling över 
100 000 kr dokumenterats på 
angiven blankett för 
direktupphandling? 

    

Vid direktupphandling från 1 ppb - 
100 000 kr: har minst tre 
leverantörer tillfrågats? 

    

Direktupphandling 100 000 kr – 
615 312 kr: har upphandlaren har 
kontaktats innan upphandling?  

    

Har, om möjligt, minst tre 
leverantörer tillfrågats? 

 *   

Motsvarar attestering 
attesträtten? 

    

Tabell 1: förteckning av resultat av genomförda stickprov, kommunstyrelsen.  
 
Förklaring till tabell: 

 Krav uppfyllt 
 Krav delvis uppfyllt 
 Krav ej uppfyllt 
 Krav ej möjligt att bedöma 
 Krav ej tillämpligt 

 

* Två leverantörer har tillfrågats.  

Stickprovsgranskning visar att: 

 Skriftligt avtal saknas i tre fall. Då avtal saknas är det heller inte möjligt att avgöra 
om inköp har skett i enlighet med avtalet. Vi noterar att annat underlag finns som 
bekräftelse för beställning12.  

 
12 Avtal kan se ut på olika vis och vara bindande i olika former. Enligt LOU är ett kontrakt ett skriftligt 
avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan en eller flera leverantörer. Utifrån ett internkontroll-
perspektiv bör vissa aspekter framgå av ett avtal för att inköpsarbetet ska vara transparent och 
möjligt att följa. Detta kan exempelvis vara avtalande parter och avtalat belopp.  



 

11 
 

 Dokumentation av genomförd direktupphandling på angiven blankett saknas i två 
av tre applicerbara fall.  

 I ett av två applicerbara fall har kommunens regel kring konkurrensutsättning, 
där upphandlare ska kontaktas innan upphandling inte efterlevts.  

 I ett av två applicerbara fall har två leverantörer tillfrågats. Kommunens regler 
om konkurrensutsättning anger att tre leverantörer ska tillfrågas om det anses 
vara möjligt.  

 
Övriga kommentarer till genomförda stickprov: 

 Stickprov två avser direktupphandling av konsulttjänst. Granskningen visar att den 
sammanlagda köpesumman under 2021 uppgår till 714 735 kr och överstiger 
därmed direktupphandlingsgränsen med knappt 90 000 kr. Köpen avser samma typ 
av vara.  

 Stickprov tre avser direktupphandling av konsulttjänst. I upphandlingsunderlaget 
saknas precisering av boendekostnader för konsult. Av faktura framgår att 
fakturaunderlag omfattar boendekostnader.  

 Stickprov fyra avser köp av konstnärligt verk. Av upphandlingsunderlag framgår att 
köpet avser ett konstnärligt verk och att konkurrensutsättning inte har genomförts. 
I dokumentation av direktupphandlingen saknas dock ett formellt åberopande av 
undantag från LOU som inkluderar en hänvisning till lagtexten.  

2.4. Vår bedömning 
Kommunala verksamheter har att förhålla sig till LOU med krav om att genomföra 
annonserad upphandling för sådana varor eller tjänster där kommunen har ett 
återkommande behov och att dokumentera direktupphandlingar som har ett värde över 
100 000 kr. Därtill har Strömstad kommun egna riktlinjer kring inköp och upphandling som 
bland annat anger att minst tre leverantörer, om möjligt, ska tillfrågas vid inköp med ett 
värde överstigande ett prisbasbelopp. 
 
Vi bedömer att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som 
lämnades i granskningen 2019. Efter genomförd stickprovsgranskning bedömer vi dock att 
dessa åtgärder inte resulterat i att avhjälpa lämnade synpunkter gällande 
direktupphandlingars följsamhet mot LOU. Stickprovsgranskning visar att två av tre 
genomförda direktupphandlingar inte har dokumenterats på angiven blankett. 
Direktupphandling av konsulttjänst har skett för ett värde som överstiger 
direktupphandlingsgränsen. Vidare visar granskning att det inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde finns brister vad gäller förekomst av avtal. Avtal saknas i tre av fyra 
stickprov. 
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2.5. Tekniska nämnden 

2.5.1. Fler ramavtal har tecknats och inköps- och upphandlingsutbildning har stärkt 
kunskapsbasen 

Tekniska nämnden rekommenderades att: 
 Skyndsamt vidta åtgärder i syfte att åtgärda verksamhetens bristande följsamhet 

mot lagen om offentlig upphandling samt de egna styrdokumenten. 
 
I nämndens svar per februari 2022 framgår att nämndens delegationsordning har 
reviderats. Delegation för upphandling har flyttats från avdelningschef till förvaltningschef. 
Inventering av återkommande behov uppges ha resulterat i att fler ramavtal har tecknats. I 
svaret uppges att utbildning i inköp och upphandling har stärkt handläggares kunskaper. 
Upprättade rutiner och processer uppges ha ökat förutsättningarna för följsamhet till 
lagstiftningens krav. Även registrator har genomgått utbildningen i syfte att kunna stötta 
övriga medarbetare i samband med diarieföring.  
 
Slutligen uppger nämnden i skriftliga svar att inköp och upphandling finns med som en 
stående punkt på ledningsgruppens agenda. Detta för att uppmärksamma kommande 
upphandlingar, följa upp genomförda upphandlingar samt upprätthålla och utveckla rutiner 
och processer. Inköp, direktupphandling och upphandling är ett område i internkontrollplan 
2022.   
 
2.5.2. Vår bedömning 
Vi bedömer att åtgärder har vidtagits med bäring på den lämnade rekommendationen. 
Stickprovsgranskning visar dock att dessa inte har resulterat i att direktupphandlingar 
genomförs i enlighet med krav i LOU och utefter kommunens egna riktlinjer, se avsnitt 2.6. 

  



 

13 
 

2.6. Stickprov tekniska nämnden 
 

Kontrollpunkter Stickprov tekniska nämnden 
1 2 3 4* 5 6 7 

Finns det skriftligt 
avtal? 

          

Har inköp skett i 
enlighet med avtal? 

          

Värde på den 
enskilda 
transaktionen, kr. 

1 987 100  496 014  
 

170 015  
 

149 475  
 

126 300  
 

112 081  
 

1 150 000  
 

Har 
direktupphandling 
över 100 000 kr 
dokumenterats? 

          

Vid 
direktupphandling 
från 1 ppb - 
100 000 kr: har, om 
möjligt, minst tre 
leverantörer 
tillfrågats? 

          

Direktupphandling 
100 000 kr – 
615 312 kr: har 
upphandlaren har 
kontaktats innan 
upphandling?  

          

Direktupphandling 
100 000 kr – 
615 312 kr: har, om 
möjligt, minst tre 
leverantörer 
tillfrågats? 

          

Motsvarar 
attestering 
attesträtten? 

          

Tabell 2: förteckning av resultat av genomförda stickprov, tekniska nämnden. 
 

 Krav uppfyllt 
 Krav delvis uppfyllt 
 Krav ej uppfyllt 
 Krav ej möjligt att bedöma 
 Krav ej tillämpligt 
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* Transaktion nummer fyra avser fakturaunderlag för fyra olika leverantörer. Detta uppges 
bero på att kostnaden först konterats för att belasta år 2022, och därefter flyttats för att 
belasta 2021. I samband med detta lades fem fakturor för snöröjning från fyra olika 
leverantörer som ett och samma kostnadsställe. Stickprovsgranskning har skett för var och 
en av leverantörerna.  

Stickprovsgranskning visar att: 

 Skriftligt avtal saknas i tre fall. Samtliga dessa transaktioner avser snöröjning på 
landsbygden.  

 Dokumentation av genomförd direktupphandling med ett värde över 100 000 kr 
saknas i ett fall. Transaktionen avser snöröjning på landsbygden. Beställning 
uppges ha skett muntligen vid behov. Det saknas underlag avseende hur 
konkurrensutsättning har gått till.  
 

Övriga kommentarer till genomförda stickprov: 

 Stickprov tre avser köp av arkitekttjänst. I avtalet finns två offererade kategorier; 
uppdragsansvarig och biträdande konsult. I fakturaunderlaget framgår namn på de 
konsulter som fakturan avser, men inte deras befattning. I fakturaunderlag finns 
dessutom tre olika priskategorier.  

 Stickprov sex avser inköp av eldningsolja. Enligt avtalet är priset fluktuerande. Det 
är därför inte möjligt att göra en bedömning avseende det fakturerade beloppet. I 
övrigt motsvarar fakturan krav i avtalet. 

 Stickprov sju avser renovering av tak och fasad. Fakturan är för ospecificerad för att 
kunna avgöra om fakturan motsvarar avtalet. I avtalet saknas specificering om vad 
fakturan ska innehålla.  

2.7. Vår bedömning 
Kommunala verksamheter har att förhålla sig till LOU med krav om att genomföra 
annonserad upphandling för sådana varor eller tjänster där kommunen har ett 
återkommande behov och att dokumentera direktupphandlingar som har ett värde över 
100 000 kr. Därtill har Strömstad kommun egna riktlinjer kring inköp och upphandling som 
bland annat anger att minst tre leverantörer, om möjligt, ska tillfrågas vid inköp med ett 
värde överstigande ett prisbasbelopp. 
 
Vi bedömer att tekniska nämnden har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som 
lämnades i granskningen 2019. Efter genomförd stickprovsgranskning bedömer vi dock att 
dessa åtgärder inte resulterat i att avhjälpa lämnade synpunkter gällande 
direktupphandlingars följsamhet mot LOU. Stickprovsgranskning visar alltjämt på brister 
kopplat till genomförandet av direktupphandlingar. Avtal saknas i tre av tio stickprov. 
Samtliga dessa tre fall där avtal saknas avser direktupphandlade tjänster. Direktupphandling 
med ett värde över 100 000 kr har inte dokumenterats i enlighet med lagkrav.  
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3. Samlad bedömning 

3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

 Vilka åtgärder har styrelse och 
nämnder beslutat om utifrån de 
rekommendationerna som 
lämnats?   

Kommunstyrelsen har på det stora hela vidtagit 
åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades 
i 2019 års granskning. Bland annat har den centrala 
upphandlingsfunktionen stärkts med 20 procent av en 
heltidstjänst. Vidare pågår arbete med att revidera 
styrdokument med bäring på upphandling i syfte att 
förtydliga dessa. Det finns utvecklingspotential vad 
gäller kommunstyrelsens uppföljning av såväl det 
övergripande som det kommunstyrelsespecifika 
upphandlingsarbetet.  

Tekniska nämnden har reviderat sin 
delegationsordning och därmed förflyttat 
delegationsrätt från avdelningschef till 
förvaltningschef. Fler ramavtal har tecknats och 
utbildningsinsatser har genomförts.  

 Har de vidtagna åtgärderna 
resulterat i att avhjälpa de 
synpunkter som lämnades i 
rekommendationerna? 

Till viss del. Vidtagna åtgärder har förbättrat rutiner 
kring delegationsbeslut. Vidare har fler ramavtal 
tecknats och uppföljningsrutiner tagits fram.  

Genomförda stickprov visar dock att brister kvarstår 
gällande följsamhet till krav i LOU i samband med 
direktupphandling för både kommunstyrelsens och 
tekniska nämndens verksamhetsområden.  

 

3.2. Slutsatser 
Syftet med granskningen har varit att granska hur kommunstyrelsen och tekniska nämnden 
har arbetat vidare utifrån de rekommendationer och synpunkter som lämnades vid den 
fördjupande granskningen 2019. Utifrån genomförd granskning är vår slutsats att det 
fortsatt finns brister i såväl kommunstyrelsens som tekniska nämndens följsamhet mot LOU 
i samband med direktupphandling. Stickprovsgranskning visar alltjämt på återkommande 
brister vad gäller dokumentation av genomförda direktupphandlingar samt förekomst av 
avtal vid direktupphandling. Två år har passerat sedan kommunrevisionens fördjupande 
granskning färdigställdes 2019. För att tillse en god ekonomisk hushållning med kommunens 
resurser och för att skapa förtroende för kommunen som avtalspart är det av största vikt 
att åtgärder skyndsamt vidtas för att avhjälpa brister i samband med direktupphandling.   
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Efter genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendationer som riktades till 
kommunstyrelsen i 2019 års granskning kvarstår:   
 

 Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att egna och kommunövergripande 
direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och de egna styrdokumenten. 

 Stärka styrelsens uppföljning av såväl den kommunövergripande som den 
kommunstyrelsespecifika inköp- och upphandlingsverksamheten. 

Följande rekommendation som lämnades till tekniska nämnden i 2019 års granskning 
bedöms kvarstå: 

 Skyndsamt vidta åtgärder i syfte att åtgärda verksamhetens bristande följsamhet 
mot lagen om offentlig upphandling samt de egna styrdokumenten. 

 
Göteborg 2022-03-14 
 
 
 
Linnéa Johansson Liselott Daun 
Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Ernst & Young AB Ernst & Young AB 
 
 
 
Christoffer Henriksson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Dokumentförteckning 
 

 Blankett för dokumentation av direktupphandlingar mellan 48 300 – 626 284 kr i 
linje med direktupphandlingsgräns gällande från januari 2022 

 Avtalsansvarig för ramavtal/avtal 
 Upphandlingsprocessen 
 Policy för inköp och upphandling med riktlinjer, utkast per mars 2022 
 Regler för inköp och direktupphandling samt vägledning vid upphandling, utkast per 

2022 
 Delegationsordning tekniska nämnden, antagen 2021-02-23 
 Attestlista kommunstyrelsen 2021-01-01 
 Beslutsattestanter tekniska nämnden 2021 
 Delårsrapport augusti 2021 
 Yttrande åtgärdsplan inköp och upphandling, tekniska nämnden 
 Uppföljning av internkontrollplan, kommunstyrelsen 

 



Lekmannarevisorn 
STROMSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2022 -04- 0 4 
i AB Strömstads byggen, Strömstads kommun Dnr .. (<J'/c?,~/.::.,qq~T. 

Handl.nr ............................ . 

Till årsstämman i AB Strömstadsbyggen, 556078-2798 

Till fullmäktige i Strömstads kommun. 

Granskningsrapport för år 2021 

Vi, av fullmäktige i Strömstads kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
AB Strömstadsbyggens verksamhet. 

Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi har granskat intern kontrollplan samt ägardirektiv. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Vi bedömer att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Strömstad den 31 mars 2022 

/' j > I I . 
/.41-.Q___ · ". ",1/' '- il~ 

1ngemar Nordström 
./ 

Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 

f.) 

iu~J&t~ 
-A.sa Karlsson 

Av kommunfullmäktige utsedd 
lekmannarevisorssuppleant 



Lekmannarevisorn 
STRÖMSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

i AB Strömstadsgaragen, Strömstads kommun 
2022 -04- 0 4 

Dnr /<;-!/).?!.J/::./J.P..$.6 ... . 
Handl.nr ............................ . 

Till årsstämman i AB Strömstadsgaragen, 556822-4652 

Till fullmäktige i Strömstads kommun. 

Granskningsrapport för år 2021 

Vi, av fullmäktige i Strömstads kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
AB Strömstadsgaragens verksamhet. 

Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

/ 
Strömstad den 31mars 2022 I r; 

/ ,' I I /1/1~ { ( J .-~ 
Ingemar Nordström 

./ 

Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 

('.' ' 

/4:i__/p,J"'7N---J 
Asa Karlsson 

Av kommunfullmäktige utsedd 
lekmannarevisorssuppleant 



Lekmannarevisorn STRÖMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

i AB Strömstanet, Strömstads kommun 2022 -04- 0 4 
Dnr 1.0/~-~ :-:-: /?.9.$.?:.. 

Till årsstämman i AB Strömstanet, 556852-0802 Handl.nr ........................... .. 

Till fullmäktige i Strömstads kommun. 

Granskningsrapport för år 2021 

Vi, av fullmäktige i Strömstads kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
AB Strömstanets verksamhet. 

Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi har granskat intern kontrollplan samt ägardirektiv. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Strömstad den 31 mars 2022 
1 
1 A , f 1 

/;/17..,e_ I V tJ.1; I J---
Iggemar Nordström 

Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 

IJ 

. //~t0if21-d~~ 
'"' Asa Karlsson 

Av kommunfullmäktige utsedd 
lekmannarevisorssuppleant 



Lekmannarevisorn 
STRÖMSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

i AB Strömstads Badanstalt, Strömstads kommun 2022 -04- 0 4 
Dnr ./cJ./.~-~:?._(.--:_QQ.~$. .. 

Till årsstämman i AB Strömstads Badanstalt, 556466-2731 
Handl.nr ............................ . 

Till fullmäktige i Strömstads kommun. 

Granskningsrapport för år 2021 

Vi, av fullmäktige i Strömstads kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
AB Strömstads Badanstalts verksamhet. 

Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt 
och tillfredsställande sätt. · 

Sq:ömstad den 31 mars 2022 

/ .' //2?=/ 
I / 11. -w /2 1 ·;, ----------,, ,,..., ------- /V~ l 

Ingemar Nordström 

Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 

Asa Karlsson 

Av kommunfullmäktige utsedd 
lekmannarevisorssuppleant 



Lekmannarevisorn STRÖMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

i AB Strömstadslokaler, Strömstads kommun 2022 -04- 0 4 
Dnr k J'/~21.:-:.~<?..~;: .. 

Till årsstämman i AB Strömstadslokaler, 556430-1025 Handl.nr ........................... .. 

Till fullmäktige i Strömstads kommun. 

Granskningsrapport för år 2021 

Vi, av fullmäktige i Strömstads kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
AB Strömstadslokalers verksamhet. 

Styrelsen och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
redovisningssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 
samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi har granskat intern kontrollplan samt ägardirektiv. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Strömstad den 31 mars 2021 .. 
/ 1 : ! 

I 1,;~ /J,,j il--
Ingemar Nordström 

Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 

Av kommunfullmäktige utsedd 
lekmannarevisorssuppleant 
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