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Datum  2019-10-08 
  

 

 
Delårsbokslut för januari - augusti 2019                                                                  

Kommunen redovisar för perioden januari-augusti ett  justerat resultat som överstiger budgeterad 
nivå med 41,4 mnkr. Då har marknadsvärdering av finansiella tillgångar i enlighet med nya redovis-
ningslagen som trädde i kraft 1 jan 2019 samt engångsintäkter exkluderats. Tidigare har dessa fi-
nansiella tillgångar redovisats till anskaffningsvärdet. Detta ger en resultatpåverkan med 9,6 mnkr 
för perioden. Engångsintäkten på 6,5 mnkr för en lagakraftvunnen detaljplan påverkar också peri-
odens resultat samt reavinster för försäljning av aktiefonder till förmån för räntefonder samt över-
skottsutdelning från Kommuninvest.  

Kommunens prognos för året exklusive marknadsvärdering av finansiella tillgångar samt engångs-
intäkt bedöms överstiga budget med 14,4 mnkr. I denna summa ingår nämndernas prognostice-
rade överskott inklusive lägre arbetsgivaravgifter på totalt 6,4 mnkr. Kommunen har fått över-
skottsutdelning från Kommuninvest och reavinster vid försäljning av fonder på totalt 5,0 mnkr. Det 
gynnsamma ränteläget bedöms ge ett överskott på räntekostnaderna med 1,8 mnkr. Prognosen för 
marknadsvärdering av finansiella omsättningstillgångar uppgår till 10,0 mnkr och intäkt på 6,5 
mnkr för detaljplan som nämnts ovan.  

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 97,7 mnkr och årsprognosen till 77,9 
mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 44,4 mnkr. Av kommunens budgeterade investerings-
medel på 240,9 mnkr har hittills använts 114,0 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar 
bedöms till 183,6 mnkr, varav 74,7 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 

Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för Strömstads kommun, de  
helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt  
AB Strömstadsbyggens dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen.  

 
I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i 
senaste årsredovisningen. Den nya redovisningslagen som trädde i kraft 1 januari 2019 anger att möj-
ligheten till uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar tagits bort och tidigare års uppskriv-
ningar 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 finansi-
ella 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. 

 

EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS 

Myndigheterna rapporterar att arbetslösheten stiger något i år, själv om Strömstad inte märker det 
på samma sätt som övriga Sverige. Högkonjunkturen har vänt, även om att vi än inte kan mäta någon 
nedgång. Det finns dock farhågor som kan ändra bilden på kortare eller längre sikt. Förutom oros-
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molnen ute i den stora världen med handelskrig, sanktioner, brexit och kollapsande nationella eko-
nomier, har vi utmaningar för Sverige. Det knyter sig främst till eksportindustrins utveckling och i det 
offentliga till hur man löser segregations-/integrationsutmaningarna. 

Det finns en politisk majoritet och vad det innebär ser vi i höstbudgeten som ska fastställs snart, när 
den ska beslutas i Riksdagen. Hos kommunernas knyts stor spänning till om förslaget till skatteutjäm-
ning mellan kommunerna som vi tror vill få väsentlig inverkan på Strömstads ekonomi.  

Den årliga inflationen har under sommaren legat på 1,4 procent och reporäntan har och förväntas 
vara stabil. En liten nedgång synes nu mer aktuellt än en uppgång, enligt de flesta bankekonomer. 

 

NORGE: 

Som vi vet är Strömstads ekonomiska vardag också starkt knuten till utvecklingen i grannlandet 
Norge.  

Den internationella konjunkturuppgången är troligt över för denna gång. Med utsikter till en upp-
trappning och utvidgning av konflikten mellan USA och Kina, ser vi för oss att de internationella kon-
junkturerna vill gå ned ytterligare framöver.  

Norsk ekonomi er inne i en moderat och bred uppgångskonjunktur. Växten i Norges BNP har i mer än 
två år varit genomgående högre än förväntat. I 2019 ser det ut till att uppgången fortsätter, och drivs 
av höga olje- och industriinvesteringar.  

 

Utvecklingen av skatteunderlag, befolkning och arbetslöshet i Strömstads kommun 
 
Skatteunderlaget 
Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 5,2 procent, utifrån aug månads 
preliminära beskattningsutfall för inkomståret.  Rikets utveckling har störst betydelse för kommu-
nens intäkter från skatt, statsbidrag och kommunal utjämning. Senaste beskattningsutfallet ger en 
ökningstakt för riket i linje med tidigare prognos på 3,7 procent.  

Befolkning 

Kommunens befolkning sjönk årets första 5 månader men vi upplevde en uppgång i juni och juli.  In-
vånarantalet uppgick till 13 233 individer per sista juli 2019. En ändring invånarantalet definieras som 
skillnad födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar. Under årets första sex månader har be-
folkningen sjunkit med 20 personer.  

Arbetslöshet 
Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket, både vad gäller åldrarna 16-64 år, 
bland de unga 18-24 år eller bland utrikesfödda.  

Arbetslöshet för Strömstad, region och riket, per augusti månad 2019.  

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbets-
kraften 16-64 år. 
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Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd 

Riket 3,80% 3,10% 

Västra Götalands län 3,60% 2,80% 

Strömstad 2,80% 2,30% 

 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbets-
kraften 18-24 år 

Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd 

Riket 5,00% 3,90% 

Västra Götalands län 4,60% 3,00% 

Strömstad 3,10% 1,40% 

 
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbets-
kraften 16-64 år (endast utrikesfödda). 
 

Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd 

Riket 9,20%                      10,00% 

Västra Götalands län 8,80% 9,10% 

Strömstad 6,50% 5,30% 
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RESULTATANALYS 

 

Resultaträkning Kommunen Koncernen 

mnkr 
Utfall 
1808 

Utfall 
1908 

Budget 
1908 

Utfall 
1808 

Utfall 
1908 

Budget 
1908 

Verksamhetens intäkter 198,5 219,5 200,7 262,9 290,0 362,7 

Verksamhetens kostnader -624,5 -641,9 -664,6 -626,8 -646,2 -765,7 

Avskrivningar -22,7 -28,9 -27,1 -52,7 -60,2 -58,4 

Verksamhetens nettokostnader -448,7 -451,3 -491,0 -416,6 -416,4 -461,4 

Skatteintäkter 357,1 369,5 369,6 357,1 369,5 369,6 

Generella statsbidrag och utjämning  136,8 148,9 149,4 136,8 148,9 149,4 

Verksamhetens resultat 45,2 67,1 28,0 77,3 102,0 57,6 

Finansiella intäkter 8,1 23,9 2,7 8,1 24,0 2,7 

Finansiella kostnader -1,2 -7,4 -3,3 -22,7 -26,8 -25,3 

Resultat efter finansiella poster 52,1 83,6 27,4 62,7 99,2 35,0 

Taxekollektivens resultat överf. till 
fond 

-8,3 -1,5 -2,8 -8,3 -1,5 -2,8 

Periodens resultat 43,8 82,1 24,6 54,4 97,7 32,2 

Varav orealiserade vinster 
fin.oms.tillgångar 

0,0 -9,6 0,0 0,0 -9,6 0,0 

Balanskravsresultat 43,8 72,5 24,6 54,4 88,1 32,2 

Varav lagakraftvunnen plan 0,0 -6,5 0,0 0,0 -6,5 0,0 

Justerat resultat  43,8 66,0 24,6 54,4 81,6 32,2 

 
    

Verksamhetsresultat  
Kommunens justerade resultat för perioden uppgår till 66,0 mnkr i jämförelse med budget på 24,6 
mnkr.  

Kommunens kostnader är 22,6 mnkr lägre än budget. En orsak till budgetavvikelsen är att utfallet på-
verkas av en positiv effekt på 14,7 mnkr som är obudgeterad semesterlöneskuldsförändring samt 
sänkta arbetsgivaravgifter för äldre och yngre. Utfallet är positivt per augusti eftersom den faktiska 
skulden är som lägst efter sommarsemestrarna då semesteruttag är större än intjänandet.  
Intäkterna är 18,9 mnkr högre än budgeterade där merparten avser bidrag samt intäkt för lagakraft-
vunnen detaljplan med 6,5 mnkr. Avskrivningarna uppgår till 28,9 mnkr och är något lägre än budge-
terat på grund av att investeringar inte driftsatts i den takt som planerats.  

Taxekollektivens totala resultat på 1,5 mnkr är särredovisat i tabellen och har överförts till respektive 
taxekollektivs resultat- och investeringsfond. 

Det sammanställda resultatet för koncernen är 97,7 mnkr. Bolagens totala resultat är 15,6 mnkr, där 
Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler påverkas av lägre underhållskostnader samt lägre ränte-
kostnader. Se sidan 22 för mer detaljerad information. 
 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 
Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är för perioden 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Skattein-
täkter samt slutavräkning för föregående år samt preliminär skatteavräkning för innevarande år över-
ensstämmer med periodbudget. Inom bidrag och kommunalutjämning är utfallet 0,5 mnkr lägre i 
jämförelse med budget.  
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Finansnetto 
De finansiella intäkterna uppgår till 24,0 mnkr varav 15,1 mnkr avser orealiserade vinster för finansi-
ella tillgångar i och med den nya lagregeln från 2019 som anger att marknadsvärdering ska ske. För-
säljning av aktiefonder till förmån för räntefonder har genererat en reavinst med 2,2 mnkr. Över-
skottsutdelning från Kommuninvest med 2,8 mnkr samt utdelning från Öhmans med 0,8 mnkr.  

Finansiella kostnader uppgår till 7,4 mnkr varav 5,5 mnkr avser orealiserade förluster för finansiella 
tillgångar. Räntekostnaderna för lån genererar ett överskott gentemot budget då räntenivåerna är 
låga och kostnadsfri checkkredit använts för att balansera koncernkontot.  

 

KOMMUNENS RESULTAT OCH PROGNOS 2019 PER NÄMND 

 

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – aug 2019 Prognos 2019 

mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -47,1 -48,7 1,6 -73,0 -73,0 0,0 

Socialnämnden -173,8 -169,6 -4,2 -258,2 -253,9 -4,3 

Barn- och utbildningsnämnden -231,1 -236,4 5,3 -351,4 -354,0 2,6 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh 1,0 -9,0 10,0 -13,2 -18,6 5,4 

Miljö- och byggnämnden -20,8 -21,7 0,9 -32,1 -32,5 0,4 

Verksamhetsnetto nämnder -471,8 -485,4 13,6 -727,9 -732,0 4,1 

Finansförvaltningen, verksamhet 2,0 -8,7 10,7 -4,5 -13,0 8,5 

Skatter, statsbidrag och utjämning 518,4 518,9 -0,5 777,3 778,4 -1,1 

Finansnetto 16,5 -0,2 16,7 16,7 -0,4 17,1 

Semesterlöneskuldsförändring 14,7 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 

Kompensation lägre arbgivavg äldre/yngre 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3 

Resultat skattefinansierad verksamhet 82,1 24,6 57,5 63,9 33,0 30,9 

Varav orealiserade vinster fin.oms.tillg*) -9,6 0,0 -9,6 -10,0 0,0 -10,0 

Balanskravresultat 72,5 24,6 47,9 53,9 33,0 20,9 

Varav lagakraftvunnen plan**) -6,5 0,0 -6,5 -6,5 0,0 -6,5 

Justerat resultat 66,0 24,6 41,4 47,4 33,0 14,4 

 

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

värde  

**) Avsättning bidrag Statlig infrastruktur gjordes i bokslut 2010 samt 2011 med totalt 13 mnkr. Intäkt i bokslut 

2014 samt nu resterade intäktsdel år 2019. 

 

Resultat 
Periodens justerade resultat avviker med 57,5 mnkr i jämförelse med budget. Detta beror på obudge-
terad semesterskuldsförändring med 14,7 mnkr, marknadsvärdering av finansiella tillgångar 9,6 
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mnkr, intäkt för lagakraftvunnen detaljplan 6,5 mnkr,  mindre utfall löneökningar än budgeterat 3,5 
mnkr, 2,7 mnkr i överskottsutdelning från Kommuninvest, reavinster från försäljning fonder 2,2 mnkr 
samt utdelningar med 0,8 mnkr från Öhmans. Låga externa räntekostnader vid upptagande av lån 1,4 
mnkr. Nämnderna redovisar för perioden ett överskott på 4,1 mnkr.  
 
 
Prognos 
Prognosen i kvartalsrapporten per 31 mars var 35,9 mnkr. Helårsprognosen för kommunen exklusive 
marknadsvärdering av finansiella tillgångar uppgår till 53,9 mnkr vilket är 20,9 mnkr högre än budge-
terade nivå. Prognosen för marknadsvärdering av finansiella tillgångar bedöms ge 10,0 mnkr i ökat 
resultat.  En engångsintäkt för lagakraftvunnen detaljplan påverkar resultatet med 6,5 mnkr. 
 
Nämndernas sammanställda prognos exklusive semesterlöneskuldsförändring och kompensation 
lägre arbetsgivaravgifter äldre visar ett överskott på 4,1 mnkr mot budget vilket har förbättrats sedan 
mars som då var minus 7,0 mnkr. 
  
Kommunstyrelsens följer budget och prognosen för helåret är fortsatt i enlighet med budget. 

Inom Socialnämnden har Stöd och Service ökade volymer, omfattande kostnader i enskilda ärenden 
samt hög sjukfrånvaro. En konsekvens av ett intensifierat fokus på digitalisering gör att IT-verksam-
het gör ett underskott på grund av ökade licenskostnader. En central budgetering av sparkrav från 
2019 tillika intäktsglapp i blockförhyrningar bidrar till en negativ avvikelse samt prognos. 
 
Inom barn- och utbildningsnämnden kommer den retroaktiva lönekompensationen att generera ett 
visst överskott, detta utifrån att samtliga nämnder ska beakta ekonomisk återhållsamhet. Interkom-
munal ersättning för gymnasiesärskolan förväntas generera ett överskott genom ett minskat antal 
elever. För gymnasiets del visar prognosen på ett underskott. Prognosen utgår främst från de inter-
kommunala mellanhavandena. Fler elever än prognosticerat i budget 2019 har sökt gymnasieutbild-
ning i andra kommuner, vilket innebär högre kostnader än budgeterat. 
 
Miljö- och byggnämnden har haft sjukfrånvaro samt vakanser under året vilket har gett en positiv av-

vikelse mot budget för personalkostnaderna. Frånvaron påverkar dock intäkterna då tillsyn och före-

byggande arbetet inte har kunnat utföras i den omfattning som planerats.  

 

Tekniska nämndens hamnverksamhet visar ett överskott vilket förklaras av lägre kapitalkostnader än 
budgeterat. Det beror på att driftsättningen av projekt inom hamnverksamheten inte skett i den ut-
sträckning som antagits i budget.   
 
För kommunen totalt är det främst marknadsvärdering av finansiella tillgångar med 10,0 mnkr, intäkt 
från lagakraftvunnen detaljplan på 6,5 mnkr samt överskottsutdelning samt låga externa räntekost-
nader för lån som genererar överskottet i prognosen. I prognosen har beräknats ett ianspråktagande 
av byggbonus med 1,0 mnkr. Dessa poster redovisas i prognosen inom finansförvaltningens verksam-
het.   
 
I prognosen ingår ett överskott på 2,3 mnkr avseende lägre arbetsgivaravgifter för äldre 
För mer information läs nämndernas redovisningar sidan 13-21. 
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Sammanställd prognos 2019 för koncernen 
 

Mnkr 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 

Kommunen 33,0 63,9 

AB Strömstadbyggen koncern 7,6 7,0 

AB Strömstadslokaler 3,7 7,5 

AB Strömstads Badanstalt 0,1 -0,5 

Resultat koncernen 44,4 77,9 

   

Årsprognosen för koncernen är 77,9 mnkr, vilket är 33,5 mnkr högre än budget. Bolagen positiva re-
sultat beräknar överstiga budgeten med 2,6 mnkr bland annat på grund av lägre räntekostnader.  

 

FINANSIELL STÄLLNING 

 
Balansräkning Kommunen Koncernen 

mnkr Utfall 1812 Utfall 1908 Utfall 1812 Utfall 1908 

Materiella anläggningstillgångar 898,4 983,6 2 368,3 2 447,2 

Finansiella anläggningstillgångar 59,0 54,4 13,8 9,1 

Summa anläggningstillgångar 957,4 1 038,0 2 382,1 2 456,3 

Övriga omsättningstillgångar 280,9 343,5 291,4 355,2 

Likvida medel 36,2 19,1 52,4 39,3 

Summa omsättningstillgångar 317,1 362,6 343,8 394,5 

Summa tillgångar 1 274,5 1 400,6 2 725,8 2 850,8 

Summa eget kapital 568,5 655,4 678,4 780,9 

Avsättningar 78,0 86,2 99,7 107,9 

Långfristiga skulder 286,2 337,8 1 645,8 1 707,5 

Kortfristiga skulder 341,8 321,2 301,9 254,5 

Summa avsättningar och skulder 706,0 745,2 2 047,4 2 069,9 

Summa eget kapital, avsättningar o skul-
der 

1 274,5 1 400,6 2 725,8 2 850,8 

 

 
Materiella och finansiella anläggningstillgångar 
Kommunens materiella tillgångar har ökat med 85,2 mnkr, vilket består av periodens nyanskaffningar 
minus avskrivningar. Ökningen beror främst på investeringen i färjeläget, nytt avloppsreningsverk 
samt råvattenledning. För mer info om kommunens investeringar se investeringsredovisning sidan x. 
 
Koncernen totalt har ökat tillgångarna med drygt 78,9 mnkr som utöver kommunens investeringar 
även påverkas av bolagens pågående byggnationer. 
 
Kommunens finansiella tillgångar har minskat sedan årsbokslutet då möjligheten till uppskrivning av 
finansiella anläggningstillgångar tagits bort i och med ny redovisningsregel från årsskiftet. Detta avser 



  

8 

 

en återföring av uppskrivning för andelar i Kommuninvest ekonomisk förening. Någon resultateffekt 
uppstår inte med anledning av denna justering.  
 
 

Övriga omsättningstillgångar 
Pensionsfonderna ska från årsskiftet värderas enligt marknadsvärde. Den värdehöjning som skedde 
vid övergången har gått mot eget kapital vilket gör att den delen ej får resultatpåverkan. Årets ök-
ningar och minskningar i marknadsvärde får dock en resultatpåverkande effekt. Marknadsvärdet på 
pensionsfonderna per 31 augusti uppgår till  128,9 mnkr. Värdeökningen som påverkar periodensre-
sultat är 9,6 mnkr. 
 
I omsättningstillgångarna ingår korträntefond till ett marknadsvärde av 15,2 mnkr samt en bostads-
obligationsfond med marknadsvärdet 10,5 mnkr som är placerade i fond för framtida investeringar.  
 
 
Kortfristiga fordringar 
Sedan årsskiftet har kortfristiga fordringar ökat med 38,5 mnkr till 113,3 mnkr som främst består av 
momsfordringar samt kundfordringar.  
 
Likvida medel 
Likvida medel har sedan årsskiftet minskat med 17,1 mnkr till 19,1 mnkr. Av totala saldot är 125,4 
mnkr bolagens del i koncernkontot som har ökat med 35,8 mnkr sedan årsskiftet. Kommunen har 
från likvida medel överfört 25,7 mnkr till övriga omsättningstillgångar som är placerade i en korträn-
tefond i Nordea.  
 

Avsättningar 
Avsättning till förmånsbestämd ålderspension har ökat med 8,2 mnkr till 86,2 mnkr utifrån bedöm-
ning från Skandias pensionsskuldsberäkning. 
 

Långfristiga skulder 
De långfristiga skulderna har ökat med 51,6 mnkr sedan årsskiftet, saldo per augusti är 337,8 mnkr. 
Ökningen för perioden avser nytt reverslån på 50 mnkr, periodiserade VA-anslutningsavgifter samt 
taxekollektivens resultat för vatten- och renhållning som är bokfört i respektive kollektivs investe-
ringsfond. 
 
Kommunen har totalt upptagit långfristiga lån hos Kommuninvest med 180 mnkr. Årets upplåning 
har gjorts som ett byggnadskreditiv där medel avropas i takt med likvidbehovet. Av kontokrediten på 
100 mnkr kan upp till 50 mnkr utnyttjas kostnadsfritt. 
 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder har minskat med 20,7 mnkr till 321,2 mnkr. Bolagens saldo inom koncernkontot 
har ökat med 35,8 mnkr medan semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter har minskat vilket den 
alltid gör för denna period. I övrigt har leverantörsskulder minskat med 23,7 mnkr.  
Skulder till personalen som innefattar semesterlöneskuld och okompenserad övertid med mera upp-
går till drygt 28,5 mnkr inklusive sociala avgifter.   
 
Prognosen för ansvarsförbindelsens storlek vid årsskiftet är en minskning med 1,3 mnkr till 245,8 
mnkr.  
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Soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår för perioden till 29,2 procent att jämföra med årsskiftet 
25,2 procent. Motsvarande siffror för soliditet exklusive pensionsåtaganden är 46,8 respektive 44,6 
procent. 
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Investeringsredovisning och prognos per augusti 2019 
 

Nämnd      

Budget 2019 Utfall aug 2019 

Prognos december 2019 

Mkr Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelse 6,5 1,1 6,5 0,0 

Socialnämnd 3,3 1,0 2,6 0,7 

Barn- o utbildningsnämnd 4,8 2,8 4,8 0,0 

Teknisk nämnd, skattef vsh 107,2 50,9 93,7 13,5 

Miljö- och byggnämnd 3,3 0,0 1,3 2,0 

Summa exkl taxef vsh 125,1 55,9 108,9 16,2 

     

Teknisk nämnd, taxef Avfall 29,1 15,1 26,3 2,8 

Teknisk nämnd, taxef VA 86,6 43,1 48,4 38,2 

Summa totalt 240,9 114,0 183,6 57,2 

 
Kommentarer: 
 

KS – För helåret ligger prognosen enligt budget.  

BUN – Återstående investeringsmedel kommer att förbrukas enligt plan.  
 
SN – Ett överskott om 0,7 mnkr prognostiseras gällande investering i ombyggnation Vård och Omsorg 
då denna ej förväntas bli klar innan årsskiftet. I övrigt förväntas beslutade investeringsmedel att för-
brukas enligt plan.  
 
MBN – Årets investeringsbudget för miljö- och byggnämnden avser en bullermätare, en skärsläckare 
samt utbyte av släcksystem på Koster. Under året har en omprioritering av investeringsmedel beslu-
tats av kommunstyrelsen när det gäller det budgeterade inköpet av skärsläckarfordon till Skee på 1,9 
mnkr. Räddningstjänsten har valt att istället investera i kommunikationsutrustning, vattenpumpar 
och ett reservfordon till en kostnad av 0,6 mnkr. Utbytet av släcksystem på Koster kommer enligt 
prognosen inte att uppgå till budgeterad nivå på 1,3 mnkr då det är möjligt att bygga om befintligt 
systemet till en kostnad av cirka 0,6 mnkr.  
 

TN skattefinansierad verksamhet 
Årets totalt beviljade budget inklusive överföringar från föregående år uppgår till 107,1 mnkr. Av 
dessa medel beräknas 93,7 mnkr att förbrukas. De enskilt största investeringarna under 2019 är om- 
och tillbyggnad av färjeläget för anpassning till större miljövänligare fartyg, byggnation av kaj och 
byggnad för Kustbevakning och renovering av Strandpromenadens bryggor.  
 
Flera av projekten är pågående under hösten/vintern 2019, däribland uppgradering av färjeläget, kaj 
och byggnad Kustbevakningen, Strandpromenadens bryggor samt utbyte av kommunens bryggor och 
belysning. Prognos för överföring av investeringsmedel till 2019 uppgår till 13,5 mnkr. Avser främst 
investeringsprojekten uppgradering av färjeläget samt medel för inköp av lastbil.  
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TN taxefinansierad verksamhet  
 

Avfallsverksamheten 
Årets totalt beviljade budget inklusive överföringar från föregående år uppgår till 29,1 mnkr. Av dessa 
medel beräknas 26,4 mnkr att förbrukas. Den största investeringen under 2019 avser ny sorterings-
hall på Österröd för bland annat matavfallsinsamling.  
 
Ett antal projekt är pågående under hösten/vintern 2019, däribland projektering inför införandet av 
matavfallsinsamling samt den nya sorteringshallen på Österröd. Prognos för överföring av investe-
ringsmedel till 2019 uppgår till 2,8 mnkr. Avser främst förskjutning av inköp av ny sopbil.   
 
Vatten- och avloppsverksamheten 
Årets totalt beviljade budget inklusive överföringar från föregående år uppgår till 86,3 mnkr. Av dessa 
medel beräknas 48,4 mnkr att förbrukas. De enskilt största investeringarna under 2019 är utbyggna-
den av Österröd med tillhörande avloppsledningar samt dubbla råvattenledning Blomsholm/Fä-
ringen.  Andra projekt under 2019 avser vattenverket på Koster samt reinvesteringar i avloppspump-
stationer och ledningar.     
 
Ett antal projekt är pågående under hösten/vintern 2018, däribland avloppsreningsverket Österröd 
och dubbelråvatten ledning. Prognos för överföring av investeringsmedel till 2019 uppgår till 38,2 
mnkr och avser främst avloppsledningar till och från Österröd.  
 
 

Exploateringsprognos med kommentarer per augusti 2019  
Budgeterade medel för 2019 uppgår till 11,0 mnkr. Utfallet per augusti uppgår till 1,6 mnkr, i belop-
pet ingår försäljning av mark med 1,7 mnkr. Kostnader som uppkommit under perioden avser främst 
områdena Canning, Starekilen och Korsnäs. Prognosen för 2019 uppgår till 8 mnkr.  
 
 

 MÅLUPPFYLLELSE OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  

I delårsbokslutet sker uppföljning av fullmäktiges långsiktiga mål. Uppföljning sker av de två övergri-
pande målen samt de mål som antagits på vart och ett av de sex fokusområdena. Uppföljning av full-
mäktiges interna mål på områdena medarbetare, ekonomi och processer följs upp i årsbokslutet i en-
lighet med budget 2019.  

Periodutfall 

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 7 % (1 av 14) av de långsiktiga må-
len bedöms uppfyllda i perioden medan 50 % (7 av 14) bedöms som delvis uppfyllda. Vidare bedöms 
att  21 % (3) av målen inte är uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 21 % (3) av målen. 
Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits till respektive mål, 
dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje långsiktigt mål.  

Kommunen når delvis de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i perioden. Resultatet 
överstiger 4% (prognos 5,1 % genomsnitt perioden 2016-2019) av skatter, generella statsbidrag och 
kommunal utjämning. Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser är dock lägre än de 50 % (47 %) som 
målet var i budget 2019. Det bör dock tilläggas att detta är ett högt satt mål och kommunen har ge-
nomfört flera stora investeringar.  

Prognos 

Utifrån den definition av god ekonomisk hushållning som uppställs i budget 2019 är de finansiella 
målen i perioden delvis uppnådda och en majoritet av verksamhetsmålen uppnås eller uppnås delvis.  
Tre av verksamhetsmålen kan dock inte utvärderas i delårsbokslutet.  
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Samlad bedömning – god ekonomisk hushållning 

Den samlade bedömningen är med den bakgrunden att kommunen inte kommer att uppnå en god 
ekonomisk hushållning vid årets slut ur ett finansiellt perspektiv men ur ett verksamhetsmässigt per-
spektiv. Detta då de finansiella måltalen delvis uppfylls men prognosen för de verksamhetsmässiga 
målen når önskad nivå.   

 

PERSONALREDOVISNING, delår augusti 2019      
       

  
Ett urval av personalnyckeltalen redovisas. Om inget annat anges avses 31 augusti 2018 respektive 2019 
 

 
      

  
Personalvolym      

  
Antal månadsanställda personer fördelade efter kön och totalt    
  2018 2019       
Kvinnor 991 987       
Män  318 320       
Totalt 1309 1307       

         
Antal månadsanställda fördelade per förvaltning och kön    
  2018 2019   
  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt   
KLF 36 25 61 36 26 62   
SF 422 95 517 410 92 502   
BUF 498 111 609 509 113 622   
TF 10 63 73 10 66 76   
MBF 25 24 49 22 23 45   
Totalt 991 318 1309 987 320 1307   

         
 
Totalt var 1307 månadsavlönade den 31 augusti 2019. Andelen av de anställda som har en tillsvidare-
anställning fortsätter sjunka med anledning av att behörighetskravet inom skolan gör att fler har viss-
tidsanställningar.  

         
Personalstruktur        
Tillsvidareanställd personal fördelade efter sysselsättningsgrad och kön i procent  
  2018 2019   

  0-74% 75-99% 
100% 

heltid 0-74% 75-99% 
100% 

heltid   
Kvinnor 5% 16% 79% 8 % 15 % 77 %   
Män 6% 5% 89% 8 % 6 % 86 %   

         
Det är fortsatt stor skillnad mellan könen när det gäller heltid.  
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Sjukfrånvaro        
Sjukfrånvaro i procent efter åldersgrupper, kön och totalt. Avser perioden 1 juli-30 juni respektive år.  
Alla anställda. 

  2018 2019   
  Kvinnor Män  Totalt Kvinnor Män  Totalt   
Totalt 8,66 4,27 7,71 7,89 % 4,25 % 6,97 %   

<=29 år 6,99 1,68 5,47 5,68 % 1,87 % 4,61 %   

30-39 år 8,31 6,77 7,94 6,95 % 5,81 % 6,62 %   
40-49 år 8,09 4,66 7,44 8,68 % 4,96 % 7,86 %   
50-55 år 11,38 4,67 10,33 8,21 % 2,78 % 7,07 %   

56-64 år 7,95 3,22 6,76 8,43 % 4,40 % 7,32 %   
65-67 år 7,08 1,49 5,36 5,07 % 9,63 % 6,74 %   

         
 

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period förra året. Tydligare rutiner för rehabilitering 
och tidiga insatser har införts och kan vara en förklaring till minskningen.  
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VERKSAMHET- OCH BOLAGSUPPFÖLJNING  

KOMMUNSTYRELSEN 

Utfallet per 31 augusti är 1,6 mnkr jämfört med budget. 

Årsprognosen uppgår till 0 mnkr jämfört med budget. 

 Utfall jan – aug 2019 Prognos 2019 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunfullmäktige -1,9 -2,0 0,1 -3,0 -3,0 0,0 

Kommunstyrelse -1,7 -1,7 0,0 -2,6 -2,6 0,0 

Utvecklingsavdelning -15,6 -15,1 -0,5 -22,7 -22,7 0,0 

Kommunikationsavdelning -5,3 -5,8 0,5 -8,6 -8,6 0,0 

HR-avdelning -4,9 -5,0 0,1 -7,5 -7,5 0,0 

Ekonomiavdelning -6,2 -7,0 0,8 -10,5 -10,5 0,0 

Kommunledningsförvaltning -3,7 -3,6 -0,1 -5,4 -5,4 0,0 

IT och Växel -7,8 -8,5 0,7 -12,7 -12,7 0,0 

Summa -47,1 -48,7 1,6 -73,0 -73,0 0,0 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos) 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 

Summa -46,5 -48,7 2,2 -72,9 -73,0 0,1 

 

Kommentarer till utfall och prognos  

 Kommunfullmäktige – följer budget och prognosen för helåret är fortsatt i enlighet med budget. 

 Kommunstyrelse – följer budget och prognosen för helåret är fortsatt i enlighet med budget. 

 Utvecklingsavdelning – visar ett negativt utfall mot budget där personalkostnader och  

Aktivitetshallen står för de större avviken. Aktivitetshallen har sedan start gått med underskott.  

Så gott som samtliga övriga verksamheter har positiva utfall. Målet för helåret är att hålla igen på  

samtliga verksamheter för att nå ett nollresultat. 

 Kommunikationsavdelning – små positiva avvikelser från budget ger tillsammans ett utfall på  0,5 mnkr.  

Prognosen för helåret ger ett nollresultat. 

 HR-avdelning – följer budget och prognosen för helåret är fortsatt i enlighet med budget. 

 Ekonomiavdelning – den positiva avvikelsen beror i stort på att avdelningen har en föräldraledighet  

som inte kunde ersättas med vikarie. 

 Kommunledningsförvaltning – visar ett litet negativt utfall mot budget som orsakats av att tjänsten  

som KD bemannades av konsult årets första månader. Prognosen för helåret ger ett nollresultat. 

 IT-avdelning – den positiva avvikelsen är en följd av uthyrning av personal till E-arkivprojektet. 
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SOCIALNÄMNDEN 

Utfallet per 31 augusti är -3,1 mnkr exkl. semesterlöneskuld jämfört med budget. 

Årsprognosen uppgår till -2,8 mnkr exkl. semesterlöneskuld jämfört med budget. 

  Utfall jan – aug 2019 Prognos 2019 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Gemensam administration -7,7 -6,8 -0,9 -11,4 -10,1 -1,3 

Socialtjänst Individ och Familj -26,0 -26,5 0,5 -40,3 -39,8 -0,5 

Stöd och Service -41,1 -37,6 -3,5 -59,5 -56,4 -3,1 

Vård och Omsorg -99,0 -98,7 -0,2 -147,0 -147,6 0,6 

Summa -173,8 -169,6 -4,1 -258,2 -253,9 -4,3 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 1,0 0,0  1,0 1,5 0,0 1,5 

Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos) 3,6 0,0 3,6 1,0 0,0 1,0 

Summa -169,2 -169,6 0,5 -255,7 -253,9 -1,8 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

Gemensam administration: Den gemensamma administrationen visar per siste augusti ett 
underskott. En konsekvens av ett intensifierat fokus på digitalisering gör att IT-verksamhet gör 
ett underskott på grund av ökade licenskostnader. En central budgetering av sparkrav från 
2019 tillika intäktsglapp i blockförhyrningar bidrar till en negativ avvikelse samt prognos. Verk-
samheten för MAS gör ett mindre överskott. 
 
Socialtjänst IFO: Höga placeringskostnader på enheten för barn och unga är förklaringen till 
det underskott som Individ- och familjeomsorgen visar. Dessa avvikelser kompenseras dock 
delvis av ett överskott för ej tillsatta tjänster, samt ett visst överskott avseende färdtjänst. 
Försörjningsstödet kompenseras nu löpande med migrationsmedel.   
 
Stöd och Service: Negativ budgetavvikelse orsakas av ökade volymer, omfattande kostnader i 
enskilda ärenden samt hög sjukfrånvaro på några enheter.  
  
På den övergripande budgeten finns högre kostnader för boende i samband med gymnasiestu-
dier för personer med funktionshinder (LSS 9:8) första halvåret 2019. Även inom LSS externa 
köp saknas täckning för de faktiska kostnaderna. Det prognostiserade underskottet har mins-
kat sedan delårsbokslutet i mars då kostnader för boende för gymnasieelever minskat mer än 
väntat under våren 2019.   
  
Ett beslut om boende med särskild service enligt LSS har utförts i enskilt hem vilket krävt fyra 
årsarbetare, 3 fler än budgeterat. Kostnaderna har påverkat boendestödet och boende LSS. 
Det har arbetats med att finna alternativa lösningar för denna verkställighet och från septem-
ber utförs insatsen inom ekonomisk ram.  
  
Boende LSS har haft ökade personalkostnader i samband med att några av de boende med 
stora behov haft semester från sin dagliga verksamhet under sommaren.  
  
Korttidsvistelse på Opalen har beslutade insatser som medför att det faktiska behovet av per-
sonaltimmar överstiger budget. Behovet kan inte täckas inom ram.  
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Daglig verksamhet har sedan hösten 2018 haft en kraftig ökning av antalet närvarande brukare 
som till stor del beror på kvalitetsökningar i verksamheten i samband med omorganisering och 
nya lokaler. Personal har omprioriterats internt för att möta ökat behov och under hösten 
arbetas det med samordning av personal med boende LSS för optimalt bemanning.   

  
Enligt beräkningsunderlaget för prognosen gör ALE-åtgärd (numera AME) ett negativt resultat 
men detta förväntas sluta med budget i balans på grund av förväntade intäkter. 

Vård och Omsorg: Mindre negativ avvikelse på övergripande på vård och omsorg.  

 

Hemtjänsten har ökade intäkter på grund av ökat antal beslut och insatser samt har arbetat 

effektivt med optimerad bemanning vilket gett ett överskott i verksamheten.  

 

Korttidsboendet Udden har under större delen av året haft en hög beläggningsgrad. Vid extra 

stor belastning har platser på Betabergsgården avdelning vit utnyttjats vilket ger ett under-

skott. Belastningen är fortsatt hög vilket ger fortsatt hög personalkostnad. All kostnad för 

korttid belastar Udden.  

 

Hemsjukvården har ett underskott i sin verksamhet till stor del beroende av bemanningsskö-

terskor under sommarperioden.   

 

Solbogården redovisar en negativ avvikelse beroende på hög personalkostnad. Här pågår inten-

sivt arbete med att optimera bemanningen och anpassa personal till budget. Solbogården har 

även en hög sjukfrånvaro som belastar verksamheten.   

 

Beatebergsgården har budget i balans efter hårt arbete under höst 2018 och vår 2019. Fortsatt 

hög sjukskrivning som belastar resultatet.  

  

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

Återhållsamhet vad gäller utbildningar och övriga kostnader  
  
Fortsatt att utveckla insatser på hemmaplan. 2018 anställdes en familjebehandlare i Resurstea-
met, för att bredda målgruppen för resursteamets insatser. Antalet beslut om insatser på 
hemmaplan gällande barn och familjer har ökat markant under 2019. Dessa insatser kan på sikt 
förebygga behov av institutionsplaceringar.  
 
Dialog har inletts mellan förvaltningar för översyn av transporter.  
  
Fortsatt arbete med att minska sjukskrivningstalen i samarbete med HR samt andra utbild-
ningsinsatser för en god arbetsmiljö. För SÄBO pågår implementering av PPP Professionell 
praktisk planering som ett sätt att öka KASAM (känsla av sammanhang),för att ge struktur och 
en god planering i verksamheterna för att minska upplevelsen av stress i arbetssituationen.  
  
Arbete med rekrytering för sjuksköterskor, rehabpersonal samt undersköterskor kommer pågå 
löpande, samarbete och samverkan med vuxen och gymnasieutbildningen samt uppdragsut-
bildning  för att skapa möjlighet och intresse för våra yrkesområden.   
 
Vakanta tjänstledigheter, sjukskrivningar samt föräldraledigheter tillsätts efter bedömning av 
behov. 
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Översyn och organisationsändring av hemsjukvården.  
  
Fortsatt arbete och uppföljning av schemaoptimering samt resursplanering för hälsosamma 
scheman som fungerar i verksamhet.  
  
Arbetsstöd i Strömstad har lagts på is för att täcka personalbehov i ordinarie verksamhet.   
 

 

  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  

Utfallet per 31 augusti är 6,2 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till 2,1 mnkr jäm-

fört med budget.  

Tabell 1: Ackumulerat utfall per verksamhet per augusti 2019 

 Utfall jan – aug 2019 Prognos 2019 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Bibliotek -3,8 -3,9 0,1 -5,9 -5,9 0,0 

Kulturskola -2,1 -2,2 0,1 -3,0 -3,0 0,0 

Förvaltningsgemensam verksamhet -6,5 -8,3 1,8 -11,4 -13,2 1,8 

Särskola/Särvux -5,2 -5,7 0,5 -9,0 -9,4 0,4 

Måltidsverksamhet -23,0 -23,7 0,7 -35,6 -35,5 -0,1 

Städverksamhet -7,1 -7,2 0,1 -10,9 -10,9 0,0 

Skolskjutsar -6,7 -6,3 -0,4 -10,2 -10,1 -0,1 

Grundskola -74,8 -76,5 1,7 -113,0 -113,5 0,5 

Resurscentrum -9,8 -10,8 1,0 -15,4 -16,1 0,7 

Gymnasium -26,5 -26,2 -0,3 -39,9 -38,9 -1,0 

Vuxenutbildning -5,4 -5,6 0,2 -7,2 -7,3 0,1 

Förskola -51,7 -51,6 -0,1 -77,8 -77,6 -0,2 

Fritidshem -7,6 -8,4 0,8 -12,1 -12,6 0,5 

Summa -230,2 -236,4 6,2 -351,4 -354,1 2,6 

Semesterlöneskuld ( prognos) 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0 

Reducerad arbetsgivaravg. äldre (prognos) 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 

Summa -230,2 -236,4 6,2 -351,9 -354,1 2,1 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

Utfallet per sista augusti visar ett överskott jämfört med budget på 6,2 mnkr. De största 

avvikelserna, både positiva och negativa finns inom förvaltningsgemensam verksamhet, 

fritidshem, grundskola, resurscentrum, gymnasium samt måltid. 

 Förvaltningsgemensam verksamhet visar ett överskott på 1,8 mnkr. Överskottet är kopplat till  

den kompensation nämnden årligen får i juni för lönerevisionen. Ny lön gäller från 1 april vilket  

genererar ökade lönekostnader för verksamheterna från april månad till och med december månad.  

Kompensationen innehåller utöver detta också en retroaktiv del. Delen gäller årets tre första månader  

och gäller föregående års lönerevision. I och med att kompensationen inte fanns med i den  

ursprungliga budgetramen för 2019 har den heller inte budgeterats till någon verksamhet.  

 Särskolan visar ett överskott på 0,5 mnkr som avser interkommunal ersättning.  
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Överskottet avsätts för HT19. 

 Måltidsverksamheten visar ett positivt resultat på 0,7 mnkr som upparbetades genom en  

semesterstängning av Strömstiernaskolan tillagningskök och sjukhusköket. 

 Grundskolan visar ett positivt resultat på 1,7 mnkr. 0,7 mnkr avser de nya hyrorna på Bojarskolan  

samt Mellegården som ännu inte är fakturerade. Resterande del är kopplat till personalbudget inom  

grundskolorna. Det avser vakanser, olika tjänstledigheter, effektivare användning av resurserna, samt  

till viss del lönegap som uppstår då obehörig personal anställs.  

 Resurscentrum visar ett överskott på 1,0 mnkr och det avser främst vakanser och olika  
       tjänsteledigheter. 

 Gymnasiet visar ett underskott med 0,3 mnkr som är direkt är kopplat till interkommunal  

ersättning till andra kommuner.  

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta åtgärder som innebär lägre 
kostnader och en effektivare verksamhet. Månadsvisa genomgångar med samtliga chefer både 
enskilt och i grupp bidrar till god ekonomisk kontroll av verksamheten. 

 
Vidtagna åtgärder av det prognosticerade underskottet på gymnasiet gällande interkommunala 
ersättningar arbetas det kontinuerligt med för att få fler elever att välja Strömstads gymnasium. 

 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Utfallet per 31 augusti visar ett överskott med 10,2 mnkr jämfört med budget.  

Årsprognosen uppgår till +5,4 mnkr jämfört med budget.  

 
 

Kommentarer till utfall och prognos  

Utfallet per 31 augusti visar totalt sett ett överskott på 10,2 mnkr jämfört med budget.  
De största avvikelserna återfinns inom Teknisk förvaltning, gatuverksamheten, allmän markreserv och  
hamnverksamheten.  

 

 Tekniska nämnd och förvaltning visar ett överskott på 1,0 mnkr, vilket främst kan förklaras av  

Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

Teknisk nämnd och förvaltning -1,9 -2,9 1,0 -4,0 -4,3 0,3

Gator, vägar och parkering -7,4 -8,5 1,1 -12,8 -12,8 0,0

Allmän platsmark -2,0 -2,1 0,1 -3,1 -3,1 0,0

Sidoordnad verksamhet 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Förrådsverksamhet -1,6 -1,7 0,1 -2,6 -2,6 0,0

Allmän markreserv 1,4 -0,2 1,6 0,6 -0,2 0,8

Allmän renhållning -1,8 -1,7 -0,1 -2,5 -2,5 0,0

Näsinge flygplats -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Hamnverksamhet 14,3 8,2 6,1 11,3 7,0 4,3

Summa 1,1 -9,0 10,1 -13,2 -18,6 5,4

Semesterlöneskuld (prognos) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Sänkt arbetsgivaravgift äldre (utfall och prognos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 1,2 -9,0 10,2 -13,2 -18,6 5,4

Utfall jan – aug 2019 Prognos 2019
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tillkommande hyra för Kustbevakningen efter inflytt i nya lokaler på Myren. Avräkning kommer  
under året göras mot genererade kapitalkostnader för byggnationen.  
Driftsättning av Kustbevakningen kommer att ske per augusti. Dessutom uppvisar administrationen  
lägre driftskostnader mot budget, vilket kan förklaras av att verksamheten redan nu verkar för  
återhållsamhet. Prognosen på årsbasis för samtliga verksamheter beräknas visa ett  
överskott på 0,3 mnkr.  

 

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

 

 Allmän markreserv visar ett överskott med 1,6 mnkr jämfört med budget, vilket kan förklaras av  
intäkter för avverkning av skog. Intäkter och kostnader för hantering av kommunens skogsvård kan 
 variera under året. Hanteringen av skogsverksamheten följer kommunens skogsplan och arbete  
kommer att genomföras under 2019 i form av gallring, plantering och underhåll, vilket kommer  
resultera i ökade driftskostnader. I övrigt beror överskottet på ökade arrendeintäkter samt ett erhållet  
bidrag från Länsstyrelsen som ska nyttjas till åtgärder för Nilsemyrens våtområde under 2019, ett  
lokalt naturprojekt. Arbete kommer att genomföras under 2019. Prognosen på årsbasis för samtliga  
verksamheter beräknas visa ett överskott på 0,8 mnkr som kan förklaras av ett beräknat överskott i  
skogsvårdsverksamheten samt inom Mark- och exploateringsverksamheten.  

 
 Hamnverksamheten visar ett överskott med 6,1 mnkr mot budget, vilket  förklaras av lägre  
kapitalkostnader på 4,6 mnkr, för perioden än budgeterat. Det beror på att driftsättningen av  
projekt inom hamnverksamheten inte skett i den utsträckningen som antagits i budget. Viss  
förskjutning i projekten. Bland annat har inte färjeläget aktiverats ännu. Prognosen på årsbasis  
beräknas till ett överskott på 4,3 mnkr varav 3,5 mnkr avser lägre kapitalkostnader, övrigt avser ökade  
intäkter som grundar sig på en fortsatt ökad färjetrafik under 2019. 

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

 Prognosticeras fortsatt ökad färjetrafik. 

 Optimering av grön skogs plan för skogvårdverksamheten 

 Fortsätta arbetet med samordning mellan förvaltningens samtliga verksamheter  
för att finna lösningar som medför lägre kostnader och ett mer effektivt arbete.  
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Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet, delårsbokslut jan-aug 2019 

 

Ackumulerat utfall per verksamhet per aug -19 (mnkr) 

Taxefinansierad verksamhet Ack utfall per aug 2019 Helårsprognos 2019 

Belopp i mnkr (Verksamhet) Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Vatten- och avloppsverksamhet 
1,1 2,8 -1,7 4,2 4,2 0,0 

Avfallsverksamhet 
0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Fjärrvärmeverksamhet 
0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Summa *) 
1,4 2,8 -1,4 4,2 4,2 0,0 

*) Taxekollektivens samlade resultat bokas mot respektive kollektivs fond 

 

Vatten- och avloppsverksamheten 

Verksamheten visar ett underskott på 1,7 mnkr jämfört med ett budgeterat överskott på 2,8 mnkr  
för perioden. Avvikelsen mot budget förklaras främst av lägre intäkter som beror på lägre uttag av vatten.  
För 2019 har verksamheten medvetet budgeterat med ett överskott på 4,2 mnkr.  
Detta för att förstärka investeringsfonden som skall finansiera del av kommande års stora investeringar.  
Gäller framför allt utbyggnaden av Österröds avloppsreningsverk. Beräknar att verksamheten håller budget  
för 2019.  
Inget oförutsett har uppstått under perioden.  
 

Avfallsverksamheten 

Verksamheten visar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden. Avvikelsen mot budget förklaras av något  
högre intäkter som främst avser avfallsinsamlingen. Beräknar att verksamheten håller budget för 2019.   
Inget oförutsett har uppstått under perioden. 
 

Fjärrvärmeverksamheten 

Verksamheten visar ett överskott på 0,2 mnkr för perioden. Orsaken till överskottet kan förklaras av  
lägre driftskostnader för perioden. Beräknar att verksamheten håller budget för 2018.  
 
Inget oförutsett har uppstått under perioden. 

 

Se bilaga 1 Statistik för Tekniska nämnden avseende färjetrafiken och gästhamnen. 
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Utfallet per 31 augusti är +1,0 mnkr jämfört med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld.  

Årsprognosen uppgår till +0,4 mnkr jämfört med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. 

 

 Utfall jan – aug 2019 Prognos 2019 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Miljö- och byggnämnd samt administration -6,4 -6,5 0,1 -10,1 -9,8  -0,3 

Planering och mätning -1,7 -1,8 0,1 -2,8 -2,7  -0,1 

Miljö- och hälsoskydd  -1,7 -2,0  0,3 -2,7 -3,0  0,3 

Räddningstjänst -10,7 -10,9 0,2 -16,1 -16,3  0,2 

Bygg -0,2  -0,5 0,3 -0,4 -0,7  0,3 

Summa  -20,7 -21 ,7 1,0 -32,1 -32,5 0,4 

Semesterlöneskuld (prognos) 0,5 0 0,5 0 0  0 

Summa -20,2 -21,7 1,5 -32,1 -32,5 0,4 

 
Kommentarer till utfall och prognos  
- Nämndens visar på ett positivt resultat per augusti 2019 med en avvikelse mot budget på +1,0 mnkr  

exklusive förändring av semesterlöneskuld. Inklusive förändringen av semesterlöneskuld är avvikelsen  

mot budget +1,5 mnkr.  

- Den administrativa avdelningen har haft något högre personalkostnader än budget.  

- Planavdelningen har förstärkt på personalsidan. Under hösten har planarbetet bromsats upp då vi i  

nuläget avvaktar att avtal ska tecknas eller beslut ska fattas. Planavdelningen inväntar även utredningar  

från konsulter. Denna utveckling kommer även att få effekt på kostnadstäckningsgraden som sjunker väsentligt.  

- Avdelningen för miljö- och hälsoskydd har haft sjukfrånvaro under året vilket har gett en positiv avvikelse  

mot budget för personalkostnaderna. Frånvaron påverkar dock intäkterna då tillsyn inte har kunnat utföras  

i den omfattning som planerats. En vikarie har anställts för att klara tillsynsplanen.  

- Räddningstjänsten har en fortsatt hög larmfrekvens. Verksamheten har problem att fylla vakanser på  

deltidsbrandmän i Skee och har även haft en vakant tjänst dagtid under året. Detta har medfört att det  

förebyggande arbetet och tillsyn inte har kunnat utföras i den omfattning som planerats. 

- Bygglovsverksamheten har haft en fulltalig personalstyrka under året och intäkterna har överstigit budget.  

Kostnadstäckningsgrad har prioriterats före tillsyn.  
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FINANSFÖRVALTNINGEN 
Utfallet per 31 augusti är 27,7 mnkr jämfört med budget varav 9,6 mnkr avser marknadsvärde finansi-

ella tillgångar. Årsprognosen uppgår till 24,6 mnkr jämfört med budget varav 10,0 mnkr avser mark-

nadsvärde finansiella tillgångar.  

  Utfall jan – aug 2019 Prognos 2019 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Pensionsutbetalningar -10,3 -9,5 -0,8 -14,2 -14,2 0,0 

Avstämning avtalspension -0,9 -1,4 0,5 -2,1 -2,1 0,0 

Avstämning arbetsgivaravgifter -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,4 

Lönerevision 0,0 -3,5 3,5 -0,5 -5,3 4,8 

Kapitalintäkter 6,2 8,6 -2,4 9,7 12,9 -3,2 

Övriga verksamhetsposter 7,4 -2,9 10,3 3,0 -4,3 7,3 

Summa verksamhetsposter 2,0 -8,7 10,7 -4,5 -13,0 8,5 

Skatt, bidrag och utjämning 518,4 518,9 -0,5 777,3 778,4 -1,1 

Pensionsfondsintäkter 1,4 0,3 1,1 1,4 1,0 0,4 

Finansnetto 15,5 -0,9 16,4 15,5 -1,3 16,8 

Summa 537,3 509,7 27,7 789,7 765,1 24,6 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

- Kapitalintäkterna förväntas understiga årsbudget med 3,2 mnkr då investeringarna aktiverats i 
lägre takt än förväntat. 

- Detaljplan för Myrensindustriområde har vunnit laga kraft vilket ger en intäkt med 6,5 mnkr. 
Denna har tidigare kostnadsförts som en avsättning år 2010-2011.  

- Budgetmedel finns reserverade för upptagande av externa lån. Under det första tertialet har lån 
upptagits via Kommuninvest till negativ ränta. Räntenivån är nu positiv men  till betydligt lägre 
procentsats än budgeterat vilket förväntas kvarstå under resterande del av året. Detta ger ett 
överskott med cirka 1,8 mnkr.  

- Utfallet för lönerörelsen och årsprognosen beräknas uppgå till ett överskott mot budget på 4,8 
mnkr på grund av lägre utfall än budgeterat. Samtliga förbund är dock inte klara med årets för-
handlingar. 

- Enligt den nya redovisningslagen 2019 ska finansiella tillgångar värderas till marknadsvärde. 
Detta ger en årsprognos på cirka 10, 0 mnkr i överskott. 

- Reavinster finansiella tillgångar visar 2,2 mnkr i överskott. 
- Skatt, bidrag och utjämning redovisar ett underskott per augusti med 0,5 mnkr. Årsprognosen 

är ett underskott med 0,4 mnkr för skatteintäkter samt 0,7 mnkr för statsbidrag. 

- Erhållen utdelning pensionsfond ger ett överskott med 0,4 mnkr. 

- I finansnetto ingår erhållen utdelning från Kommuninvest på 2,7 mnkr.  
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KOMMUNENS BOLAG 

Bolagen mnkr  Utfall jan-aug 2019, före skatt Prognos 2019, efter skatt 

  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget  Avvikelse 

Strömstadsbyggen kon-
cern 

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

Strömstadslokaler 7,9 2,5 5,4 7,5 3,7 3,8 

Strömstads Badanstalt -0,3 0,0 -0,3 -0,5 0,1 -0,6 

Resultat Bolagen 15,7 7,6 8,1 14,0 11,4 2,6 

 
AB Strömstadsbyggen 
Bolaget redovisar ett starkt resultat för perioden med 2,9 mnkr över budget. Räntekostnaderna är 
lägre än budget på grund av stängning av ränteswappar i december 2018. Reparationskostnaderna är 
1,8 mnkr lägre än budget. Underhållskostnaderna har varit högre för perioden då mer arbete på fas-
tigheterna har utförts under sommarperioden. Bolagets resultatnivå har höjts så att intjäningsför-
mågan är cirka 10,0 mnkr per år vilket förbättrar bolagets möjligheter att bygga fler hyresrätter. De 
åtgärder som vidtagits i bolagets ränteportfölj har medfört en positiv inverkan på resultatet för bola-

get. Färre lägenheter har reserverats för stamrenoveringarna vilket har ökat intäkterna.  
 
AB StrömstaNet 
AB StrömstaNet resultatet är något lägre än planerat. En högre byggtakt i utbyggnaden av fibernätet 
har medfört högre kostnader och därmed högre avskrivningskostnader än planerat. 
Kostnader för Radiolänksförbindelsen till Kosteröarna är gjorda men intresset för att ansluta sig till 
nätet är relativt lågt jämfört med fastlandet. 
 
AB Strömstadsgaragen 
Bolaget redovisar ett positivt resultat före skatt tom augusti på 0,1 mnkr. Årsprognosen är 0 mnkr 
vilket överensstämmer med budgeterat resultat.  
 

AB Strömstadslokaler 
Bolaget redovisar ett starkt resultat för perioden med 5,4 mnkr högre resultat än budget. 
Renoveringen av Badhuset har försenats och start av en del mindre åtgärder planeras under hösten i 
avvaktan på ett nytt beslut angående renoveringen. 
De åtgärder som vidtagits i bolagets ränteportfölj de två senaste åren har medfört en positiv inver-
kan på resultatet för bolaget. Underhållskostnaderna är 4,7 mnkr lägre än planerat på grund av att 
planerade renoveringen inte har startat.  
Räntekostnaderna är 1,6 mnkr lägre jämfört med budget på grund av åtgärder i slutet av förra året. 
Resultatet i bolaget ser ut att bli väsentligt högre jämfört med historiken i bolaget. 
Prognosen innehåller en osäkerhet för hur mycket underhåll som kommer att göras på Badhuset. Det 
är framförallt underhållskostnaderna som är svåra att bedöma beroende på arbetet med Badhuset. 
 
AB Strömstads Badanstalt 
Bolaget redovisar ett resultat för perioden med -0,3 mnkr. Intäkterna i simhallen viker på grund av 
att barnbassängen är stängd. Detta leder också till fler driftstopp i stora bassängen, när fler yngre 
barn använder den. Detta tillsammans med en vikande lönsamhet på styrketräningen gör att bolaget 
generar ett negativt resultat. Om inte barnbassängen öppnas igen så ser bolaget inte att det kan 
bryta nuvarande trend utan att säga upp personal och minska på öppettiderna. Bemanning av samt-
liga funktioner inom bolaget ligger på så låg nivå som möjligt, inom vissa verksamheter är bolaget un-
derbemannade.  
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Bilaga 1: Statistik för Tekniska nämnden avseende färjetrafiken och gästhamnen 
 
Färjetrafiken 

Aktiviteter 2019-08-31 2018-08-31 

Antal resande 1 019 313 993 461 

Antal fordon 339 194 334 752 

Summa intäkter jan-aug (tnkr) 17 185 16 762 

 

Antalet resande har ökat med 2,6 procent, och antalet fordon med 1,3 procent i jämförelse med 
samma period 2018. Intäkterna har ökat med 2,5 procent. Detta till trots ett något längre uppehåll 
under januari månad vidombyggnationen av färjeläget. Fortsatt ökad färjetrafik under 2019 och 16 
augusti togs Color Lines nya miljövänligare fartyg Color Hybrid i drift som tar fler passagerare och for-
don.  
 

Gästhamnen 

Gästhamnen 2019-08-31 2018-08-31 

Antal gästnätter 9 405* 10 543* 

Antal dagbesökande 4 900 4 880 

*Inkl. Rossö 853 nätter 2019 och 854 2018. 

Något minskat antal gästnätter mot 2018 dock ökar antalet dagsbesökare och Rossö gästhamn bibe-

håller de många gästnätter som de hade förra året.  
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Bilaga 2: Uppföljning av kommunfullmäktiges långsiktiga mål 
 
Långsiktigt mål Styrtal Status Trend Måluppfyllelse 

Övergripande mål 

2030 har 
Strömstads 
kommun 
15000 invånare 

Genomsnittlig 
befolkningsök-
ning.  
Mål: 1,5 % per år 
Utfall: -0,15% 

 

  
 

 

  
 

Jan-aug: Ej uppfyllt 
 
Enligt SCBs månadsstatiskt var Strömstads folkmängd 
13233 per siste juli 2019. Antalet invånare har därmed 
minskat med 20 personer sedan årsskiftet. 
 
Prognos: Ej uppfyllt 

2030 är Ström-
stad en fossilo-
beroende kom-
mun 

Andel fossilfria 
bilar i kommu-
nens organisat-
ion.  
Mål: 40% 
Utfall: 31% 
 
Antal ton 
CO²/årsarbetare 
beräknat utifrån 
tjänsteresor, 
Ekokommu-
nerna. 
Mål: 0,19 ton 
Utfall: följs upp 
vid helår 
 
Försäljning av 
fossila drivmedel 
per capita i 
Strömstads kom-
mun. 
Mål: 80 % minsk-
ning i perioden 
2016-2030 = 10 
% per år 
Utfall: följs upp 
vid helår 

 

  
 

 

  
 

Jan-aug: Ej uppfyllt 
 
Ett succesivt utbyte av kommunens fordonspark inklu-
sive entreprenadmaskiner till fossilfritt bränsle pågår. 
Andelen fossilfria fordon och maskiner är 31 %. Målet 
på 40 % fossilfria bilar bedöms inte kunna nås under 
2019 men vi kan se att andelen fossilfria fordon ökar. 
Antalet fordon i kommunen har minskat från 106 till 
103 från januari 2019 till augusti 2019. 
 
Färjeläget har anpassats till hybridfärjan som sedan au-
gusti trafikerar Sandefjord-Strömstad. 
 
Ytterligare två styrtal har knutits till målet. De två styrt-
alen kommer att följas upp vid bokslutet. 
 
Prognos: Ej uppfyllt 
 
Nämndmål: 
Tekniska nämnden: Succesivt utbyte av kommunens 
fordonspark inklusive entreprenadmaskiner till fossil-
fritt drivmedel. (delvis uppfyllt), Miljöanpassning av 
kommunens hamnar (Uppfyllt), Implementera antagen 
laddplan (delvis uppfyllt) 

Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan  
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2030 rankas 
Strömstads för-
skolor och sko-
lor bland lan-
dets bästa 

Andel elever i 
årskurs 6 och 9 
som når kun-
skapskraven i 
samtliga ämnen. 
Mål: 75% 
Utfall: 75,5% 
 
Andel behöriga 
lärare i grund-
skolan.  
Mål: 65% 
Utfall: 70% 
 
Andel legitime-
rade förskolelä-
rare.  
Mål: 40% 
Utfall: 28% 

 

  
 

 

  
 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Läsåret 2018-2019 visar ett kunskapsresultat som ligger 
i nivå med de två föregående läsåren. Andel elever som 
når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6 är 81% och 
i årskurs 9 är ca 70%, vilket innebär att årskurs 6 nått 
målsättningen, medan årskurs 9 inte nått målsätt-
ningen. 
 
Målmedvetet arbete med att rekrytera legitimerade lä-
rare till grundskolan samt att uppmuntra obehöriga lä-
rare att utbilda sig har gett resultat och andelen legiti-
merade lärare i grundskolan har ökat. 
 
Förskolan har under senare år byggts ut med nya avdel-
ningar, vilket lett till att kommunen i hög utsträckning 
kan erbjuda plats vid önskat startdatum och önskad 
förskola. I vårdnadshavarenkäten som genomfördes 
höstterminen 2018 ligger bedömningarna inom olika 
områden på värden mellan 4 och 5 på den 6-gradiga 
skalan. Andelen legitimerade förskolelärare är 28 % vil-
ket understiger målet för år 2019. En grupp förskollä-
rare som läser på distans mot Karlstadsuniversitet är 
snart klara med sin utbildning och välkomnas som per-
sonal i förskolan. 
 
Under 2019 har miljö och hälsa haft fortsatt fokus på 
tillsyn i skolor och förskolor. Räddningstjänsten har ut-
fört tillsyn på förskolor och skolor vad gäller utrym-
ningsstrategier och släckredskap. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
 
Nämndmål: 
Alla elever i årskurs 6 och 9 (100%) når kunskapskraven 
i samtliga ämnen (delvis uppfyllt), Alla elever i årskurs 9 
(100%) är behöriga att söka ett nationellt gymnasiepro-
gram (-), Alla elever i årskurs 3 och 6 (100%) når god-
kända resultat i nationella proven (-), Trygghet i skolan 
för alla oavsett skolform (uppfyllt), Kvalitets- och miljö-
mässigt bättre mat genom ökad andel ekologiska och 
närodlade livsmedel (-), Bibliotek/digitalisering för att 
öka läsandet. Komplettera skolbiblioteken med möjlig-
het till lån av digitala medier (e-böcker) (uppfyllt), Gift-
fria förskolor/skolor, planera för flexibel användning 
och anpassade till ny pedagogik (uppfyllt), Väderskydd 
på alla skolor/förskolor (uppfyllt) 
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2030 erbjuder 
Strömstad ett 
attraktivt ut-
bud av gymna-
sieutbildningar 
liksom efter-
gymnasiala 
högskole- samt 
universitetsut-
bildningar 

Andel gymnasie-
elever med exa-
men inom 3 år.  
Mål: 68% 
Utfall: 75% 
 
Andel behöriga 
lärare i gymna-
sieskolan.  
Mål: 73% 
Utfall: 75% 
 
Andelen nionde-
klassare från 
Strömstiernasko-
lan som söker till 
Strömstad Gym-
nasium.  
Mål: 80% 
Utfall: 74% 

 

  
 

 

  
 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Andelen elever från årskurs 9 på Strömstiernaskolan 
som söker Strömstad gymnasium ligger stabilt kring 70 
%, med några procentenheters variation mellan åren. 
År 2019 sökte 74 % av eleverna från Strömstiernasko-
lan till Strömstad Gymnasium. 
 
Andelen legitimerade lärare på Strömstad Gymnasium 
har ökat sedan föregående år och andelen elever som 
slutfört sina studier med examen inom tre år var 75 % 
vilken är en ökning med 1 % mot föregående år. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
 
Nämndmål: 
Strömstad Gymnasium erbjuder nationella gymnasie-
program för i första hand för 16-åriga i Strömstad, Ta-
num och Dals-Ed (delvis uppfyllt) 

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet 

2030 upplever 
Strömstads in-
vånare att de 
har en god till-
gång till vård i 
närmiljön 

Tillgänglighet, 
bemötande och 
trygghet inom 
hemtjänsten.  
Mål: 90% 
Utfall: följs upp 
vid helår 
 
Tillgänglighet, 
bemötande och 
trygghet inom 
särskilt boende.  
Mål: 90% 
Utfall: följs upp 
vid helår 
 
Kvalitetsaspekter 
LSS grupp- och 
serviceboende.  
Mål: 90% 
Utfall: följs upp 
vid helår 
 
Brukarbedöm-
ning Individ- och 
familjeomsorg 
totalt- helhets-
syn.  
Mål: 90% 
Utfall: följs upp 
vid helår 

 

  
 

 

  
 

Jan-aug: Ingen bedömning 
 
De styrtal som har knutits till målet bygger på brukar-
undersökningar som kommer att publiceras under hös-
ten. Någon utvärderingar har därför inte kunnat göras. 
 
Den gemensamma rutinen i Västragötalandsregionen 
för samordna vård- och omsorgsplanering fullföljs när 
det gäller hemtagning från sjukhus och inga betaldagar 
för kommunen har registrerats hittills under 2019. När 
det gäller Samordnad individuell plan(SIP) uppfyller 
kommunen inte målet. 
 
Prognos: Ingen bedömning 
 
Nämndmål: 
Socialnämnden: SAMSA- Samordnad vård- och om-
sorgsplanering mellan kommun, sjukhus, primärvård 
(delvis uppfyllt) 
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2030 erbjuder 
Strömstad ett 
varierat utbud 
av stöd- och 
serviceformer 
för att möta 
olika behov un-
der livet 

Nöjd Medborgar-
Index - Äldre-
omsorg. 
Mål 2018: 63 
Utfall 2018: 51 

 

  
 

 

  
 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Medborgarundersökningen genomförs vartannat år 
och nöjd medborgarindex för 2018 för Strömstads kom-
mun var 51 vilket understiger målet på 63. En ny med-
borgarundersökning kommer att genomföras år 2020. 
Socialnämnden har beslutat om två mål som är kopp-
lade till det långsiktiga målet, varav ett bedöms som 
uppfyllt och ett inte bedöms i delårsbokslutet. Vår be-
dömning av måluppfyllelsen utgår ifrån bedömningen 
av nämndmålen. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
 
Nämndmål: 
En trygg professionell och effektiv verksamhet för stöd 
och omsorg med utgångspunkt i individens behov 
(ingen bedömning), Snabb och effektiv integration för 
att motverka utanförskap och bidragsberoende (upp-
fyllt) 

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts 

2030 har 
Strömstad en 
levande stads-
kärna med ett 
stort och varie-
rat utbud av 
mötesplatser 

Nöjd medborgar-
index index kul-
tur (medborgar-
undersökning).  
Mål 2018: 70 
Utfall 2018: 55 
 
Nöjd-region-in-
dex fritidsmöjlig-
heter (medbor-
garundersök-
ning) 
Mål 2018: 65 
Utfall 2018: 56 

 

  
 

 

  
 

Jan-Aug: Ingen bedömning 
 
Till det långsiktiga målet har två styrtal knutits. Nöjd-
medborgar-index för kultur har i medborgarundersök-
ningen 2018 fått ett index på 55 vilket understeg målet. 
Även nöjd region index för fritidsmöjligheter understi-
ger uppsatt mål för 2018. Medborgarundersökningen 
visar dock på att kommunens medborgare är nöjda 
med kommunens idrotts- och motionsanläggningar 
som får ett nöjd medborgarindex över snittet. 
 
Arbetet med Strandpromenadens bryggor pågår 
och färjeläget färdigställs våren 2020. Det finns möjlig-
het att ansöka om torgplats för cykeluthyrning. En 
översyn av Strömstads kommuns Allmänna lokala före-
skrifter och Allmänna lokala föreskrifter för torghandel 
ska genomföras. 
 
Prognos: Ingen bedömning 
 
Nämndmål: 
Tekniska nämnden: Utveckla och förädla offentliga mil-
jöer och besöksmål (uppfyllt). Översyn av markanvänd-
ningen i centrum (regelverket) (uppfyllt) 
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2030 är Ström-
stad en välkänd 
arrangör av 
sport- och kul-
turarrange-
mang 

Antal arrange-
mang som kom-
munen bidrar till 
per år.  
Mål: Fritid: 31 
Kultur: Antal 
öppna (för all-
mänheten) eve-
nemang i kultur-
huset Skagerack: 
52  
Kultur: Antal 
öppna evene-
mang i kulturhu-
set Skagerack, 
för barn och 
unga: 12 
Utfall: Fritid: 19 
Kultur: 
Antalet arrange-
mang i kulturhu-
set: 
Antal öppna eve-
nemang för all-
mänheten 
(vuxna): 40 
stycken 
Antal öppna eve-
nemang för barn 
och unga: 17 
stycken. 

 

  
 

 

  
 

Jan-Aug: Uppfyllt 
 
Fram till augusti 2019 har totalt 76 arrangemang anord-
nats, både inom fritids- och kulturområdet. 
 
Prognos: Uppfyllt 

Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i hela kommunen 

2030 finns ett 
varierat utbud 
av bostäder i 
olika upplåtel-
seformer för 
alla åldrar 

Antal nya boen-
deenheter. Mål: 
100/år (genom-
snitt 3 år) 
Utfall: följs upp 
vid helår 
 
Antal nya bygg-
rätter för boen-
deenheter i de-
taljplan.  
Mål: 100/år (ge-
nomsnitt 3 år) 
Utfall: 100/år i 
genomsnitt 

 

  
 

 

  
 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Till det långsiktiga målet har två styrtal knutits. Ett styr-
tal mäter hur många nya boendeenheter som har till-
kommit under den senaste treårsperioden. Antal klara 
boendeenheter per 170101-190831 är 161 stycken. För 
att nå målet behöver ytterligare 139 boendeenheter 
tillkomma under resterande del av 2019. Prognosen pe-
kar på att målet inte kommer att nås år 2019. 
 
Det andra styrtalet avser hur många nya byggrätter 
som tillkommit under den senaste treårsperioden i de-
taljplaner som har beslutats av kommunfullmäktige. 
Under år 2017 antogs ingen detaljplan som gav nya 
byggrätter. Under 2018 antogs detaljplanen för Myren 
som gav mellan 250-300 nya bostäder. Under 2019 har 
inga ytterligare detaljplaner antagits av kommunfull-
mäktige. Genomsnitt över den senaste treårsperioden 
är därför 100 boendeenheter, vilket är i nivå med må-
let. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
 
Nämndmål: 
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Miljö- och byggnämnden: Byggrätter för nya boendeen-
heter ska tillskapas (ej uppfyllt), God planberedskap 
(uppfyllt) 
Tekniska nämnden: Kommunal mark (delvis uppfyllt), 
Ombyggnad avloppsreningsverk Österröd (uppfyllt), 
Säkra dricksvattnet för framtiden (delvis uppfyllt), Ökat 
samarbete med våra grannkommuner inom VA-verk-
samheten (delvis uppfyllt) 

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

Nöjd-medborgar-
index miljöar-
bete (medbor-
garundersök-
ning).  
Mål 2018: 70 
Utfall 2018:55 
 
Andel ekologisk 
mat i kommu-
nens verksam-
heter. 
Mål: 22% 
Utfall: 23% 

 

  
 

 

  
 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Till det långsiktiga målet har två styrtal knutits. Nöjd-
medborgar-index för miljöarbete mättes vid medbor-
garundersökningen som genomfördes år 2018. Utfallet 
blev då 55 vilket understeg målsättningen på 70. En ny 
undersökning kommer att genomföras år 2020. Det 
andra styrtalet avser andel ekologisk mat i kommunens 
verksamhet. Andelen ekologisk mat har ökat i jämfö-
relse med föregående år. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
 
Nämndmål: 
Tekniska nämnden: Införande av insamling av källsorte-
rat matavfall (delvis uppfyllt) 
Miljö- och byggnämnden: Skydda vår biologiskamång-
fald (delvis uppfyllt) 

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser 
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2030 är Ström-
stad ett lättill-
gängligt be-
söksmål och 
pendlingsmöj-
ligheterna till 
och från andra 
arbetsmark-
nader är goda 

Antal besökare 
(gästnätter).  
Mål: årlig ökning 
med 3% 
Utfall: följs upp 
vid helår 
 
Antal lokala kol-
lektivresor per 
invånare (Väst-
trafik). 
Mål: 30 
Utfall: följs upp 
vid helår 
 
Antal gästhamns-
besök.  
Mål: Årlig ökning 
om 3 % 
Utfall: ökning på 
2,7% 
 
Antal färjersenä-
rer (Strömstad-
Sandefjord). 
Mål: Årlig ökning 
om 3 % 
Utfall: ökning om 
2,6% 

 

  
 

 

  
 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Antalet gästhamnsbesök och antalet färjeresenärer har 
ökat i jämförelse med samma period föregående år. 
Dock något under den målsättning som satts i budget 
2019. Målet bedöms därför som delvis uppfyllt 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
 
Nämndmål: 
Miljö- och byggnämnden: Ett trivsammare centrum för 
gående och cyklister till stöd för handel, besöksnä-
ringoch kommunmedlemmar. (delvis uppfyllt) 
Tekniska nämnden: Verka för bra pendelparkeringsmöj-
ligheter (inklusive cykelparkering) vid tåg- och bussför-
bindelser.(delvis uppfyllt), Säkrare trafiklösningar och 
skolvägar inom Strömstads kommun (delvis uppfyllt), 
En trivsammare och trafiksäkrare stad/centrum för gå-
ende och cyklister till stöd för handel, besöksnäring och 
kommunmedlemmar (delvis uppfyllt) 

2030 erbjuder 
norra Bohusba-
nan effektiva 
persontrans-
porter. Banan 
är rustad med 
sikte på gods-
transporter till 
Norge. 

Antal avgångar 
per vecka Ström-
stad-Göteborg. 
Utgångspunkt 
höstens tidtabell. 
Mål: 130 
Utfall: 119 
 
Förkorta restiden 
Strömstad -Göte-
borg. Andel med 
restid under tre 
timmar. 
Mål: 85% 
Utfall: 83% 

 

  
 

 

  
 

Jan-Aug: Ej uppfyllt 
 
Antal avgångar per vecka mellan Strömstad och Göte-
borg uppgår till 119 liksom föregående årsbokslut. An-
delen av avgångarna där restiden understiger 3 timmar 
uppgår till 83 %. 
 
Prognos: Ej uppfyllt 

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum  
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2030 har 
Strömstad ett 
varierat nä-
ringsliv med en 
högre andel 
kunskapsföre-
tag 

Antal nyetable-
ringar utöver 
handel/turism. 
Mål: 64 (helår) 
Utfall: 41 (tom 
190831) 
 
Svenskt närings-
livs ranking - fö-
retagsklimat.  
Mål: ökat jäm-
fört med 2018. 
Utfal: tappat 
några place-
ringar 
 
Värde löpande 
insikt (SKL:s ser-
vicemätning). 
Mål: ökat jäm-
fört med 2018 
Utfall: följs upp 
vid helår 

 

  
 

 

  
 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Under perioden har totalt 70 företag startats och 41 av 
företagen har annan verksamhet än handel och besöks-
näring. Svenskt näringsliv utnämnde föregående år 
Strömstad till årets klättrarkommun. År 2019 tappade 
kommunen några placeringar i rankingen. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 

2030 är Ström-
stad en attrak-
tiv plats för in-
flyttning och 
företagsetable-
ringar som vill 
verka inom vår 
gränsregion. 

Antal arbetstill-
fällen. 
Mål: 7175 
Utfall: följs upp 
vid helår 

 

  
 

 

  
 

Jan-Aug: Ingen bedömning 
 
Ett styrtal har knutits till målet som avser antal arbets-
tillfällen. Statiskt rapporteras årsvis och uppföljning 
kommer därför att göras vid helårsbokslutet. 
 
Prognos: Ingen bedömning 

 


