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Kommunstyrelsen 2021-02-24 Ärende: KS/2021-0006

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 kallas till sammanträde

Datum: Onsdag 2021-03-03
Tid: 09.00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda 
dörrar.

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
09.00-10.00 Mats Brocker, Maria Kvarnbäck och Richard Holm
10.00-12.00 Omvärldsbevakning med Barn- och utbildningsnämnden
13.00-13.55 Terése Lomgård och Sara Olsson
14.00-15.00 Elin Solvang
15.10-15.40 Carsten Sörlie och William Lindahl
15.45-16.00 Helena Lilliebjelke
16.00- Roland Kindslätt och Kristin Ulfstad

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Övergripande information från förvaltningen - 
Ett attraktivare Strömstad, varumärket och 
näringslivsuteckling

Mats Brocker,  Maria 
Kvarnbäck och 
Richard Holm

2 Omvärldsbevakning - BUN 

3 Samverkansavtal Brottsofferjouren 2021 KS/2020-0608 Terése Lomgård

4 Brottsförebyggande arbete, uppföljning 2020 KS/2020-0080 Terése Lomgård, Sara 
Olsson

5 Brottsförebyggande arbete 2021 KS/2020-0650

6 Svar på - Motion om att Strömstads kommun 
genomför en återkommande fortbildning, till 
alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor 
och klimatomställning i Strömstad - från 
Centerpartiet

KS/2019-0507 Terése Lomgård
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

7 Svar på - Motion om avgiftsfri färjetrafik för 
Kosterbor från Feministiskt Initiativ

KS/2019-0564 Terése Lomgård

8 Planprioriteringar 2021 KS/2021-0145 Elin Solvang

9 Överföring av investeringsmedel för Pilen 5 i 
budget 2021 från Kommunstyrelsen till 
Tekniska Nämnden

KS/2021-0115 Carsten Sörlie

10 Överföring av investeringsmedel för 
investeringsprojekt för 2020-2021

KS/2021-0111 William Lindahl

11 Remiss av promemorian Frivillig skattskyldighet 
för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

KS/2020-0656 William Lindahl

12 Svar på - Motion om kampanjen "Våldet går 
inte i pension" från Feministiskt Initiativ

KS/2019-0647 Helena Lilliebjelke

13 Svar på - Motion om att utvärdera och 
systematisera integrationsarbetet i Strömstad 
från feministiskt initiativ

KS/2020-0241 Helena Lilliebjelke

14 Information om medfinansieringsavtalet 
gällande vägutbyggnad vid Nordby/Svinesund

KS/2021-0160 Kristin Ulfstad

15 Svar på - Motion om effektivare utnyttjande av 
lastzonerna och parkeringsplatserna i centrum 
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

KS/2020-0211 Roland Kindslätt

16 Svar på - Motion om central badplats i 
Strömstad från Liberalerna

KS/2020-0071 Roland Kindslätt

17 Information om VA - Koster Roland Kindslätt

18 Svar på - Motion om organisatorisk placering av 
enheten för måltid och städ från Liberalerna

KS/2019-0028 Mats Brocker

19 Svar på - Motion om översyn av kommunens 
politiska organisation från Moderaterna

KS/2019-0221 Mats Brocker

20 Svar på - Motion om översyn av organisation 
och ansvarsfördelning inom Strömstads 
kommun från Liberalerna

KS/2019-0515 Mats Brocker

21 Svar på - Motion om att ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta 
lunch i skolan från Kristdemokraterna

KS/2019-0377

22 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 KS/2020-0221 Mats Brocker

23 Initiativärende: Möjliggör fastanställningar utan 
provanställning för personer som omfattas av 
Gymnasielagen

KS/2021-0140

24 Anmälningsärenden KS/2018-0530
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Kent Hansson
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare

Ledamöter Ersättare
Kent Hansson (S), ordförande
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Leif Andersson (S)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Marielle Alvdal (FI)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Jörgen Molin (M)
Åsa Torstensson (C)
Bengt Bivrin (MP)

Pia Tysklind (S)
Lena Martinsson (S)
Peter Sövig (S)
Lars Åke Karlgren (V)
Anders Ekström (KD)
Fredrik Eriksson (SD)
Kerstin Karlsson (L)
Ola Persson (M)
Simone Fischer Cederbratt (M)
Anna-Lena Carlsson (C)
Andreas Nikkinen (MP)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

KS/2020-0608

KSau § 306 Samverkansavtal Brottsofferjouren 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att ingå som part om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med brottsofferjouren 
Fyrbodal för 2021 samt 

att bevilja brottsofferjouren Fyrbodal verksamhetsmedel för år 2021, 
motsvarande 2 kronor per kommuninvånare och år. Bidraget belastar 
kommunstyrelsens budget år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren Strömstad-Tanum har gått samman med brottsofferjourerna 
Bohus Norra Älvsborg samt Trollhättan Lilla Edet, och benämns numera som 
Brottsofferjouren Fyrbodal.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers 
rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka till ett tryggt liv. 
Brottsofferjouren Fyrbodal arbetar för att stödja brottsoffer, vittnen och anhöriga 
genom samtal och vägledning i rättsprocesser.

Brottsofferjouren Fyrbodal önskar ingå i ett IOP med Strömstads kommun. IOP 
står för Idéburet offentligt partnerskap och är en partnerskapsmodell mellan den 
idéburna och offentliga sektorn. Avsikten med partnerskapet är att under längre 
tid arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. 

Strömstads kommun arbetar aktivt för en ökad trygghet och minskad brottslighet. 
Att samarbeta med brottsofferjouren Fyrbodal ger en ökad samhällsnytta i en 
form som kommunen idag inte erbjuder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-25
IOP Brottsofferjouren Fyrbodal Strömstad 2021-2022
Sammanfattning av hittills genomförda aktiviteter 2020
Statistik Strömstad 2019

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att ingå som part om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med brottsofferjouren 
Fyrbodal för 2021 samt 

att bevilja brottsofferjouren Fyrbodal verksamhetsmedel för år 2021, 
motsvarande 2 kronor per kommuninvånare och år. Bidraget belastar 
kommunstyrelsens budget år 2021.
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Kommunledningsförvaltningen 2020-11-25 Ärende: KS/2020-0608
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

Samverkansavtal Brottsofferjouren 2021

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att ingå som part om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med brottsofferjouren 
Fyrbodal för 2021 samt 

att bevilja brottsofferjouren Fyrbodal verksamhetsmedel för år 2021, 
motsvarande 2 kronor per kommuninvånare och år. Bidraget belastar 
kommunstyrelsens budget år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren Strömstad-Tanum har gått samman med brottsofferjourerna 
Bohus Norra Älvsborg samt Trollhättan Lilla Edet, och benämns numera som 
Brottsofferjouren Fyrbodal.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers 
rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka till ett tryggt liv. 
Brottsofferjouren Fyrbodal arbetar för att stödja brottsoffer, vittnen och anhöriga 
genom samtal och vägledning i rättsprocesser. 

Brottsofferjouren Fyrbodal önskar ingå i ett IOP med Strömstads kommun. IOP 
står för Idéburet offentligt partnerskap och är en partnerskapsmodell mellan den 
idéburna och offentliga sektorn. Avsikten med partnerskapet är att under längre 
tid arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.  

Strömstads kommun arbetar aktivt för en ökad trygghet och minskad brottslighet. 
Att samarbeta med brottsofferjouren Fyrbodal ger en ökad samhällsnytta i en 
form som kommunen idag inte erbjuder.

Ärendet
Brottsofferjouren Strömstad-Tanum har gått samman med brottsofferjourerna 
Bohus Norra Älvsborg samt Trollhättan Lilla Edet, och benämns numera som 
Brottsofferjouren Fyrbodal.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers 
rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka till ett tryggt liv. 
Brottsofferjouren Fyrbodal arbetar för att stödja brottsoffer, vittnen och anhöriga 
genom samtal och vägledning i rättsprocesser. 

Brottsofferjouren Fyrbodal önskar ingå i ett IOP med Strömstads kommun. IOP 
står för Idéburet offentligt partnerskap och är en partnerskapsmodell mellan den 



2 (3)

2020-11-25 Ärende: KS/2020-0608

idéburna och offentliga sektorn. Avsikten med partnerskapet är att under längre 
tid arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.  

Strömstads kommun arbetar aktivt för en ökad trygghet och minskad brottslighet. 
Att samarbeta med brottsofferjouren Fyrbodal ger en ökad samhällsnytta i en 
form som kommunen idag inte erbjuder.

Överenskommelsen syftar till att Brottsofferjouren med utgångspunkt från 
tilldelade resurser möter upp kommuninnevånarnas behov utifrån en 
brottsofferkontext.  

För att möjliggöra genomförande av olika aktiviteter har jouren för 2021 hos 
Brottsoffermyndigheten ansökt om bidrag för att bidra till genomförande av en 
Samverkanskonferens tillsammans med Polismyndigheten och Strömstad 
kommun. Till Brottsoffermyndigheten har dessutom ansökts om verksamhets- och 
vittnesstöd. Brottsofferjouren Fyrbodal, där Strömstad ingår, får in 
medlemsavgifter från ca 500 medlemmar a 100 kr.

Brottsofferjouren Fyrbodal anhåller om bidrag motsvarande 2 kr per 
kommuninnevånare att utbetalas årsvis senast den 31 mars efter att 
Brottsofferjouren lämnat in redogörelse och årsmöteshandlingar. 

Perspektiv

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Barn är rättighetsbärare och alla barn har samma rättigheter. En av rättigheterna 
är barns rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykisk våld, enligt artikel 19 
i barnkonventionen. Brottsofferjouren arbetar aktivt med att försäkra att alla barn 
får rätt stöd och hjälp i utsatta situationer.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Brottsofferjouren Fyrbodal anhåller om bidrag motsvarande 2 kr per 
kommuninnevånare.

Folkhälsoperspektiv
Brottsofferjourens statistik visar att det är större andel kvinnor än män som söker 
stöd och det brott som de flesta kvinnorna blivit utsatta för är misshandel.
Våld i nära relation är i högsta grad en folkhälsofråga. Fysisk och psykisk ohälsa är 
betydligt vanligare bland personer som har utsatts för allvarligt våld. 
Kvinnojourer, brottsofferjourer och andra idéburna organisationer är ett mycket 
viktigt komplement till kommunernas ansvar för stöd till våldsutsatta personer.

Juridiskt perspektiv
IOP är en avtalsform som togs fram av organisationen Forum Idéburna 
organisationer med social inriktning år 2010. Det är ett avtal mellan en eller flera 
idéburna organisationer och den offentliga sektorn. En modell av partnerskap som 
kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en 
lämplig form. 

I kommunallagen (bl.a. i 2 kap. 1 §) och i praxis regleras vad en kommun får göra 
och inte göra. Det anses t.ex. vara en kommunal angelägenhet (kompetensenligt) 
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att ha verksamhet inom idrotts- och fritidsområdet, folkbildningsområdet och 
kulturområdet samt att ge bidrag till den typen av verksamhet. Det anses också 
tillåtet att ge bidrag till t.ex. kvinnojourer och annan liknande verksamhet där 
kommunen har ett ansvar. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-25 
IOP Brottsofferjouren Fyrbodal Strömstad 2021-2022
Sammanfattning av hittills genomförda aktiviteter 2020
Statistik Strömstad 2019

Terése Lomgård
folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Brottsofferjouren Fyrbodal
Diariet 



 

Ärende: KS/2020-0608

Parter Strömstads  kommun

Kommunledningskontoret

452 80 Strömstad

Org.nr: 212000-1405

Brottsofferjouren Fyrbodal

Kyrkogatan 29A

462 30 Vänersborg

Org.nr: 862501-1161

1. Målgrupp
Brottsutsatta unga och vuxna kommuninnevånare i Strömstads kommun, dess 
vittnen och anhöriga.  

2. Överenskommelsens syfte
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra Brottsofferjourens uppdrag.  
Brottsofferjouren ger årligen brottsofferstödjande samtal, råd och vägledning i 
rättsprocesser och arbetar förebyggande med att genomföra eller sponsra seminarier 
och samverkanskonferenser.
 

3. Överenskommelsens giltighet
Överenskommelsen gäller under perioden 2021-01-01 - 2021-12-31. 
Brottsofferjouren redovisar skriftligt genomförda aktiviteter och resultatet av dessa 
senast 2021-11-15 till Strömstad kommun som därefter meddelar jouren om 
eventuell förlängning av överenskommelsen.    

4. Ekonomiska villkor och ekonomi 
Överenskommelsen syftar till att Brottsofferjouren med utgångspunkt från tilldelade 
resurser möter upp kommuninnevånarnas behov utifrån en brottsofferkontext.  
För att möjliggöra genomförande av olika aktiviteter har jouren för 2021 hos 
Brottsoffermyndigheten ansökt om bidrag för att bidra till genomförande av en 
Samverkanskonferens tillsammans med Polismyndigheten och Strömstad kommun. 

Till Brottsoffermyndigheten har dessutom ansökts om verksamhets- och vittnesstöd. 

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap mellan 
Strömstads kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal  



Brottsofferjouren Fyrbodal, där Strömstad ingår, får in medlemsavgifters från ca 500 
medlemmar a 100 kr.

Brottsofferjouren Fyrbodal anhåller om bidrag motsvarande 2 kr per 
kommuninnevånare att utbetalas årsvis senast den 31 mars efter att 
Brottsofferjouren lämnat in redogörelse och årsmöteshandllingar 

 
5. Verksamhetsinnehåll

5.1 Brottsofferjouren ska erbjuda invånarna i Strömstads kommun samtalsstöd i en 
brottsutsatt situation. Stöd och vägledning ska ges till brottsutsatta, anhöriga och 
vittnen när det gäller polisanmälan, rättsprocess och försäkrings- och 
ersättningsfrågor samt i kontakter med vård, myndigheter och 
hjälporganisationer enligt intentionerna i 5 kap 11 § socialtjänstlagen samt EU-
direktivet ”Brottsoffren i centrum”. Stödsökande ska även erbjudas stöd inför, 
under och efter rättegång. Kommuninvånarna ska erbjudas seminarier och andra 
sammankomster i förebyggande och kunskapshöjande syfte ex inom våld i nära 
relation.  

5.2 Brottsofferjouren planerade insatser för 2021: Det brottsofferstödjande arbetet 
sker med i första hand med lokala stödpersoner.  Stödpersonernas insats har 
hittills initierats i samband med att brottsoffer vid polisanmälan tillfrågats om 
kontakt önskas med Brottsofferjouren. För att fånga upp fler brottsutsatta 
fortsätter jouren under året att verka för att Brottsofferjouren och dess arbete 
blir mer känt för allmänheten. Förutom det löpande arbetet av stödsamtal 
planerar Brottsofferjouren att genomföra/medverka i minst ett 
seminarier/sammankomst på aktuellt tema enligt överenskommelse med 
folkhälsostrategen.

5.3 Brottsofferjourens värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna med 
ledorden ”empati, engagemang, trovärdighet och ansvarskännande”. 
Värdegrunden anger det förhållningssätt som gäller gentemot såväl 
brottsutsatta, anhöriga och vittnen som externa samarbetspartner, allmänhet 
och internt i organisationen.

6. Överenskommelsens målsättning
Mål: Genom stödinsatser och information från Brottsofferjouren ska brottsdrabbade, 
anhöriga och vittnen få det stöd och den hjälp som de behöver i bearbetningen av 
den uppkomna situationen och hitta vägen tillbaka.



Indikator: Att stödsökande upplever att kontakten med Brottsofferjouren har lett till 
kunskap, information och stöd att ta sig vidare. Återkoppling av detta sker i den årliga 
redovisningen till kommunen. 

7. Samarbete och nätverk
Kontaktpersoner - en från vardera - utses av respektive organisation. 
Kontaktpersonerna följer upp arbetet och medverkar till kunskapsöverföring mellan 
parterna. Kontaktpersonerna ska också arbeta för en ökad kännedom om 
verksamheten hos invånarna i Strömstads kommun.

Brottsofferjouren deltar i de för verksamheten aktuella nätverk som verkar inom 
Strömstads kommun, kvinnojouren, POSOM, polis, m fl.  

Strömstads kommun ansvarar för att ställa ett rum till förfogande vid behov av enskilt 
samtal mellan stödsökande och stödperson, samt ansvarar för att informera via sin 
hemsida om Brottsofferjourens verksamhet och möjligheten till stöd till 
brottsdrabbade, anhöriga och vittnen. Kommunen ansvarar för att informera om 
Brottsofferjouren internt i sina förvaltningar.

8. Uppföljning och utvärdering
Kontaktpersonen vid Brottsofferjouren ansvarar för att följa upp och arbeta för 
utveckling av egen verksamheten samt att återkoppla till respektive nämnd/styrelse. 
Uppföljning sker minst en gång om året skriftligen enligt punkt 3 och två gånger om 
året muntligen en gång på våren och en gång på hösten däremellan tas kontakt vid 
behov.  

Kontaktpersonen vid Brottsofferjouren ska följa upp och utvärdera utifrån:
 antal stödsökande, uppdelat på kvinnor och män, samt brottsrubricering
 andel nöjda/hjälpta stödsökande
 Antal seminarier eller sammankomster som genomförts. 

En skriftlig sammanfattning av ovan tillsänds kommunens kontaktperson. Därutöver 
informerar jouren aktuell politisk nämnd/styrelse när så begärs av kommunen.

9. Arbetsgivaransvar
Brottsofferjouren Fyrbodal där Strömstad ingår har tre anställda 2 samordnare för 
brottsofferstödjarna och 1 för vittnesstödjarna. Tot. 1,75 % tjänst.

10. Sekretess



Det är Brottsofferjourens ansvar att informera volontärer om tystnadsplikt respektive 
tystnadslöfte för målgrupperna.

11. Omförhandling
Parterna äger rätt att när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar om
villkoren i denna överenskommelse.

Om någon av parterna vill säga upp överenskommelsen så gäller en uppsägningstid
om nio månader.

12. Tillägg
Tillägg till eller ändringar i denna överenskommelse ska upprättas i skriftlig form och
godkännas av parterna.

13. Tvist
Tvist avseende tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse ska primärt
lösas av parterna som vid förhandling ska visa god vilja att nå samförstånd. Sekundärt
ska tvist lösas av allmän domstol.

14. Utväxling av kontrakt
Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.

För Strömstads kommun

………………………………………………………….
Underskrift Strömstads kommuns företrädare

Namnförtydligande

För Brottsofferjouren

……………………………………………………………
Underskrift Brottsofferjourens företrädare

Namnförtydligande

ordförande
Brottsofferjouren Fyrbodal



2020-11-26

Sammanfattning av insatser hittills genomförda under 2020 för Strömstad 
kommun (20201126):

 Antal stödsökande kvinnor och män och brottsrubricering

Under året har totalt 42 personer, varav 26 kvinnor och 16 män, från Strömstads 
kommun sökt och fått stöd och hjälp från vår jour att jämföra med 44 personer, 33 
kvinnor och 21 män 2019.

78 % av dessa ärenden har förmedlats via Polisen. Övriga har kontaktat 
Brottsofferjouren direkt. Polisens förmedling till Brottsofferjouren polisen ligger dock 
fortsatt mycket lågt, ca 30 % av alla ärenden som gäller brott mot person i 
Strömstads kommun, har vidareförmedlats till oss.

 Brottsrubriceringarna har varit: 

Misshandel, ofredande, olaga hot, sexualbrott, stöld, olaga förföljelse, våldtäkt, 
bedrägeri, förtal, i princip samma rubriker som 2019.  

 Antal nöjda/hjälpta stödsökande 

 Samtliga ärenden som kommit till oss (42 stycken) är avslutade 

 Antal seminarier/sammankomster i Strömstads kommun

VI deltar i kommunens nätverksträffar Våld i nära relation och under året strax före 
sommarlovet genomfördes en hedersrelaterad kampanj under namnet  #Bortförd. 

Kampanjen var en samverkan mellan Strömstads och Tanums kommun med 
respektive Folkhälsostrateg, Integrationsansvarig från Strömstad kommun och 
Kvinnojouren Emelie. Syftet var att belysa ämnet Hedersvåld, stoppa bortförandet av 
barn och unga, informera om och förklara vad Hedersförtryck är och inte är och fånga 
unga som varit en längre tid i vårt land och som behöver hjälp att ta sig ur 
hedersförtryck ”tänket”. Den uppföljande enkäten visade att man haft nytta av 
kampanjen.  Brottsofferjouren sponsrade kampanjen med 40,000:- och Tanums 
kommun med 15,000:-

För 2021 har brottsofferjouren ansökt om medel hos Brottsoffermyndigheten att delta 
i och sponsra en Samverkanskonferens med Polismyndigheten Västra Fyrbodal och 
kommunerna Strömstad och Tanum. 

.    
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Brottsofferjouren Strömstad-Tanum 
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Kön Antal

Män 26

Kvinnor 66

Totalsumma 92  

 

 

 

 

 

 
 

    

Åldersgrupp Antal

12-17 år 5

18-25 år 12

26-64 år 68

65- år 7

Totalsumma 92

   

28%

72%

Hjälpsökande fördelat 

på kön

Män

Kvinnor

5%

13%

74%

8%

Hjälpsökande fördelat på 

åldersgrupp

12-17 år

18-25 år

26-64 år

65- år

Ärendemängd 2019 92 
Kontakter 277 
Åtgärder 263 
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■ 

■ 

■ 

■ 

■ 
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Brottstyper för hjälpsökande män och kvinnor 2019 

Brottstyp Män Kvinnor Totalt

Andra tillgreppsbrott 1 1 2

Ekonomisk brottslighet 1 4 5

Förtal, förolämpning 1 1 2

Grov (kvinno)fridskränkning 2 2

Identitetsstöld, förfalskning 2 1 3

Misshandel 7 20 27

Ofredande 3 14 17

Olaga hot 9 8 17

Rån 1 1

Skadegörelse 1 1

Stöld, väskryckning, fickstöld 3 3

Trafikbrott 2 2

Våldtäkt 1 1

Övergrepp i rättssak 1 2 3

Överträdelse av kontaktförbud 3 3

Övriga brott mot frihet och frid 1 1

Övriga sexualbrott 1 1 2

Totalt 26 66 92
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Vid varje brottstyp markerar jouren om det funnits särskilda omständigheter eller ej.  

De 6 omständigheterna som antecknas är:  
 

 Hatbrott 

 Hedersrelaterade bott 

 Internetrelaterade brott 

 Brott där gärningsmannen står i nära relation till brottsoffret 

 Brott som skett i samband med yrkesutövning  

 Skolrelaterade brott 

1

Hatbrott

Särskilda omständigheter fördelat på typ och kön

Män■ 



 

3

48

33

7

1

Lysekil Strömstad Tanum Uddevalla Uppgift saknas

Ärendemängd per kommun 2019 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-13

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

KS/2019-0507

KSau § 3 Svar på - Motion om att Strömstads kommun 
genomför en återkommande fortbildning, till 
alla förvaltningar, som belyser 
hållbarhetsfrågor och klimatomställning i 
Strömstad - från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen ska anses besvarad då det under 2020 genomförts utbildning för 
chefer avseende Agenda 2030 samt att vidare utbildningar ligger i plan kopplat till 
strategi för Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Carlsson och Åsa Torstensson, Centerpartiet, har inkommit med en 
motion där de förslår att Strömstads kommun genomför en återkommande 
fortbildning som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i Strömstad, och 
som vänder sig till alla förvaltningar. Motionen föreslås besvarad då utbildningar i 
hållbarhetsfrågor genomförts under 2020 som ett led i arbetet med att ta fram en 
strategi för Agenda 2030. I det fortsatta arbetet med Agenda 2030 kommer vidare 
utbildning av vissa nyckelfunktioner att genomföras kopplat till strategi för 
Agenda 2030. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24 av folkhälsostrategen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-09 § 233
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-19 § 198
Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning, till 
alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i 
Strömstad - från Centerpartiet

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

att motionen ska anses besvarad då det under 2020 genomförts utbildning för 
chefer avseende Agenda 2030 samt att vidare utbildningar ligger i plan kopplat till 
strategi för Agenda 2030.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-11-24 Ärende: KS/2019-0507
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

Motion om att Strömstads kommun genomför en 
återkommande fortbildning, till alla förvaltningar, som belyser 
hållbarhetsfrågor och klimatomställning i Strömstad - från 
Centerpartiet

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

 Att motionen ska anses besvarad då det under 2020 genomförts 
utbildning för chefer avseende Agenda 2030 samt att vidare utbildningar 
ligger i plan kopplat till strategi för Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Carlsson och Åsa Torstensson, Centerpartiet, har inkommit med en 
motion där de förslår att Strömstads kommun genomför en återkommande 
fortbildning som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i Strömstad, och 
som vänder sig till alla förvaltningar. Motionen föreslås besvarad då utbildningar i 
hållbarhetsfrågor genomförts under 2020 som ett led i arbetet med att ta fram en 
strategi för Agenda 2030. I det fortsatta arbetet med Agenda 2030 kommer vidare 
utbildning av vissa nyckelfunktioner att genomföras kopplat till strategi för 
Agenda 2030. 

Ärendet
Syftet med motionen är att öka omställningstakten så att de av 
kommunfullmäktige beslutade målen om Fossiloberoende 2030 och 
klimatambitioner i Agenda 2030 kan nås. Strömstads kommuns arbete med 
Agenda 2030 ligger i linje med motionens syfte. Chefer och ledamöter har under 
2020 genomgått utbildning i Agenda 2030. Det bedöms inte möjligt att genomföra 
denna utbildning för alla medarbetare däremot kan vissa nyckelfunktioner komma 
att utbildas. Strömstads kommuns deltagande i Glokala Sverige innefattar 
kommunikationssatsning samt kostnadsfri utbildning. 

Perspektiv

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Omfattas inte direkt av förslag till beslut, barnrättsperspektivet är en viktig del av 
Agenda 2030.
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2020-11-24 Ärende: KS/2019-0507

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Strömstads kommuns deltagande i Glokala Sverige innefattar kostnadsfria 
utbildningar. 

Folkhälsoperspektiv
Omfattas inte direkt av förslag till beslut, men folkhälsa är en viktig del av Agenda 
2030.

Juridiskt perspektiv
Kan innebära fördjupad kunskap om inköp av certifierade varor och tjänster inom 
befintliga avtal. 

Miljöperspektiv
Klimatpåverkan är en viktig framtidsfråga och står i centrum för förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 201124
Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning, till 
alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i 
Strömstad - från Centerpartiet

Terése Lomgård
folkhälsostrateg
0526-19121
terese.lomgard@stromstad.se

Mats Brocker
 kommundirektör
 0526-19010
 mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-10-09

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

KS/2019-0507

KSau § 233 Motion om att Strömstads kommun 
genomför en återkommande fortbildning, till 
alla förvaltningar, som belyser 
hållbarhetsfrågor och klimatomställning i 
Strömstad - från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till kommundirektören för yttrande senast 2020-02-28.

Sammanfattning av ärendet
Anna-Lena Carlsson och Åsa Torstensson, Centerpartiet, har inkommit med en 
motion där de förslår 
att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning som belyser 
hållbarhetsfrågor och klimatomställning i Strömstad, som vänder sig till alla 
förvaltningar, med syfte att öka omställningstakten så att de av 
kommunfullmäktige beslutade målen Fossiloberoende 2030 och Agenda 2030 ska 
nås.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Anna-Lena Carlsson och Åsa Torstensson (C)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 § 198

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

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

KS/2019-0440, KS/2019-0441, KS/2019-0482
KS/2019-0481, KS/2019-0507, KS/2019-0515

KF § 198 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet, KS/2019-0440

2. Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr från Vänsterpartiet, KS/2019-
0441

3. Motion om ängsmarker från Miljöpartiet, KS/2019-0482

4. Motion om att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i 
övrigt,  vid försäljning av delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav, 
KS/2019-0481

5. Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning, 
till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i 
Strömstad - från Centerpartiet, KS/2019-0507

6. Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom Strömstads 
kommun från Liberalerna, KS/2019-0515

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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STROMSTADS ,l{OMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -08- 2 3 

Dnr .KJ./�.t?.(1...�.e?.'.<?.1. 
Strömstad Handl.nr ............................ . 

20190822 

Till 

Kommunfullmäktige Strömstad 

Motion: Lyckad Klimatomställning i Strömstads kommun kräver återkommande kompetensuppbyggnad, 

samlat ansvar och mångas medverkan för att de av kommunfullmäktige uppsatta miljö och klimatmålen ska 

nås. 

Strömstads kommunfullmäktige har under våren 2019 beslutat att, det sedan förra mandatperioden uppsatta 

målet, Fossiloberoende 2030, fortsatt är det övergripande målet för Strömstads kommun. Visionen är styrande 

för både politikens prioriteringar och förvaltningars dagliga arbete. Därtill beslöt ett enigt kommunfullmäktige, i 

samband med översynen av kommunens mål och visioner, att tillföra målet -Agenda 2030 om Hållbar 

utveckling, vilket Centerpartiet föreslog. För att dessa målsättningar ska bli genomförda krävs både bred intern 

information, ökad kunskap, samverkan över förvaltningsgränser och tydligare delmål på nämndsnivå. Detta 

krävs för att alternativen, till dagens negativa miljö- och klimatpåverkande lösningar, undan för undan kan fasas 

ut. Hållbarhetsarbetet, konkreta åtgärder och tempot för dessa åtgärder inom kommunen är avgörande för att 

målet om omställning till ett hållbart samhälle ska uppfattas som trovärdigt och för att näringslivet såväl som 

enskilda personer, ska lägga eget engagemang och insatser i hållbarhetsarbetet. Att hänvisa till att 

miljö/klimatinsatser kan göras längre fram, om några år och av någon annan, när kommunen har redskapen att 

vidta åtgärder nu är inte acceptabelt eller hållbart. Studier i hur andra kommuner aktivt arbetar med 

klimatomställning kan vara en väg för att utbyta erfarenheter och minska rädslan och oron inför sådant som ej 

prövats inom de kommunala verksamheterna tidigare. Det handlar om kommunala fordon, krav på 

kollektivtrafiken, alternativa bränslen, byggnationer, teknik, avfall, upphandling, matspill, sociala aspekter, hela 

kommunens delaktighet mm. Det är avgörande att alla inom kommunens organisation, inklusive bolagen, har 

uppdaterad kunskap. Såväl förtroendevalda som anställda är de som ska driva på för att de kommunala 

hållbarhetsmålen ska uppnås och utvecklas fram till 2030 och då är det viktigt med en ständigt pågående 

kunskaps- och kompetensuppbyggnad. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning som belyser 

hållbarhetsfrågor och klimatomställning i Strömstad, som vänder sig till alla förvaltningar, 

med syfte att öka omställningstakten så att de av kommunfullmäktige beslutade målen 

Fossiloberoende 2030 och Agenda 2030 ska nås. 

Strömstad 2019-08-22 

Anna-Lena Carlsson ( C ) Åsa Torstensson ( C ) 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

KS/2019-0564

KSau § 308 Svar på - Motion om avgiftsfri färjetrafik för 
Kosterbor från Feministiskt Initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till likställighetsprincipen, 2 kap 3 § 
kommunallagen, det vill säga att kommunen inte får särbehandla 
kommuninvånare annat än på sakliga grunder.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där hon föreslår att samtliga 
kommunens skolungdomar (ålder 7-19) reser gratis året om med Kosterfärjorna, 
samt att alla bofasta på Koster reser gratis året om med Kosterfärjorna.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-24 § 216 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-13 att uppdra åt 
kommundirektören att utreda motionen och återkomma med förslag.

En översiktlig beräkning av kostnaden för gratis resor för skolungdomar och 
bofasta på Koster har gjort i tjänsteskrivelse 2020-11-20 av folkhälsostrateg 
Terése Lomgård.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-10 av folkhälsostrateg Terése Lomgård
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-13 § 260
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-24 § 216
Motion från Marielle Alvdal (FI)

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

att avslå motionen med hänvisning till likställighetsprincipen, 2 kap 3 § 
kommunallagen, det vill säga att kommunen inte får särbehandla 
kommuninvånare annat än på sakliga grunder.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3)

Kommunledningsförvaltningen 2020-11-10 Ärende: KS/2019-0564
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

Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor från Feministiskt 
Initiativ

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att avslå motionen med hänvisning till likställighetsprincipen, 2 kap 3 § 
kommunallagen, det vill säga att kommunen inte får särbehandla 
kommuninvånare annat än på sakliga grunder.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där hon föreslår att samtliga 
kommunens skolungdomar (ålder 7-19) reser gratis året om med Kosterfärjorna, 
samt att alla bofasta på Koster reser gratis året om med Kosterfärjorna.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-24 § 216 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-13 att uppdra åt 
kommundirektören att utreda motionen och återkomma med förslag.

En översiktlig beräkning av kostnaden för gratis resor för skolungdomar och 
bofasta på Koster bifogas nedan. 

Ärendet
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där hon föreslår att samtliga 
kommunens skolungdomar (ålder 7-19) reser gratis året om med Kosterfärjorna, 
samt att alla bofasta på Koster reser gratis året om med Kosterfärjorna.

Följande uppgifter har tagits fram för att undersöka vad detta skulle innebära för 
kostnad. 

Antal boende på Koster (2020-06-30)
193 på Sydkoster 
118 på Nordkoster
Totalt: 311 st.
Totalt antal i ålder 19 och äldre: 279 st.
Totalt antal elever i ålder 7-19 år i hela kommunen: 1524 st. 

Kostertrafiken, Västtrafik (år 2020):
Vuxen T/R 140: - (enkel 90: -)
Periodbiljett för zon C 365 dagar 7950 kr 
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2020-11-10 Ärende: KS/2019-0564

Ungdom (7-19 år) T/R 105: - (enkel 70: -)
Ungdom (7-19 år) periodbiljett för zon C 365 dagar 5950 kr
Barn 0-6 år reser gratis

Kostnad för periodbiljett 365 dagar (19 år och äldre)
279 * 7950 = 2 218 050 kr

Total kostnad för periodkort 365 dagar till alla skolungdomar under 20 år:
1534 * 5950 = 9 127 300

Enligt likställighetsprincipen i 2 kap 3 § kommunallagen är kommunen skyldig att 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Perspektiv

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Ett kostnadsfritt fritidskort skulle medföra att elever kan åka gratis med buss och 
tåg inom kommunen för att besöka vänner samt ta sig till aktiviteter. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc.)
Att erbjuda alla bofasta på Koster gratis resor varje dag, året runt skulle innebära 
en kostnad på 2 miljoner kronor. 
Att erbjuda alla skolungdomar under 20 år ett fritidskort för fria resor under 100 
dagar kostar 1,3 miljoner.  

Folkhälsoperspektiv
Ur ett jämlikhetsperspektiv skulle det innebära att alla elever kan resa gratis inom 
kommunen på eftermiddag, kvällar, helger och lov. 

Juridiskt perspektiv
Enligt likställighetsprincipen i 2 kap 3 § kommunallagen är kommunen skyldig att 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Att 
låta alla bofasta på Koster få åka gratis med Kostertrafiken året runt bedömer 
kommunledningsförvaltningen kan komma att strida mot likställighetsprincipen.

Miljöperspektiv
Att eleverna kan åka kollektivt minskar andel vårdnadshavare som behöver köra 
sina barn till kompisar och aktiviteter. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-13 § 260
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-24 § 216
Motion från Marielle Alvdal (FI)
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2020-11-10 Ärende: KS/2019-0564

Terése Lomgård
folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

KS/2019-0564

KSau § 260 Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor 
från Feministiskt Initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att uppdra åt kommundirektören att utreda motionen och återkomma med 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där hon föreslår att samtliga 
kommunens skolungdomar (ålder 7-19) reser gratis året om med Kosterfärjorna, 
samt att alla bofasta på Koster reser gratis året om med Kosterfärjorna.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-24 § 216 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Marielle Alvdal (FI)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-24 § 216

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-24

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

KS/2019-0564, KS/2019-0586

KF § 216 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor från Feministiskt Initiativ, 
KS/2019-0564

2. Motion om utveckling av skolutbildningen och besöksnäringen i Strömstads 
kommun från Moderaterna, KS/2019-0586

Beslutsunderlag
Motionerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Motion 

Datum: 2019-09-02 

Partinamn: Feministiskt initiativ 

Ledamotens namn: Marielle Alvdal 

 

Rubrik 

Avgiftsfria färjeförbindelser för bofasta Kosterbor, samt för 

skolungdomar i Strömstads kommun 

Motivering till motionen 

Föryngringen bland bofasta på Koster går långsamt. Strömstad måste arbeta för att göra 

Koster mer attraktivt.  

I många kommuner i Sverige reser skolungdomar gratis inom all lokal- och länstrafik. Detta 

är ett sätt att ge ungdomar trygg frihet, och gör att även de som saknar föräldrar som har tid 

och råd att skjutsa sina barn har möjlighet att delta i aktiviteter och umgås med sina vänner 

efter skolan. Någon som bor utanför det område där de flesta vännerna bor kan ändå få 

besök, då skolungdomarna kan ta bussen hem utan att behöva tänka på kostnaden - att bo 

utanför de stora bostadsområdena kan annars skapa utanförskap.  

Koster är ett lysande exempel på hur ett sådant utanförskap kan skapas. Barn väljer att inte 

bjuda till födelsedagskalas, då de vet att det finns klasskamrater som inte har råd med en 

biljett tur och retur. En mycket enkel början till lösning är att ge alla kommunens 

skolungdomar som ber om det fria resor på Kosterfärjorna, något som vi ser som ett 

närmast akut behov om vi vill att barnfamiljer ska vilja bosätta sig på öarna.  

De flesta personer på landsbygden måste betala för sin bussbiljett. Men Kosterborna är inte 

som de flesta. De har valt att bo på Koster, och därmed hålla Strömstads kanske vackraste 

och mest ikoniska plats vid liv. De bofasta är en förutsättning för att behålla denna unika 

form av landsbygd vid liv i den form den är idag. Kostnaden för färjorna - som i princip inte 

går att byta ut mot privat trafik, som då man bor på land - kan vara avskräckande för den 

som överväger att flytta till öarna. Vi tycker därför att det går motivera att även de som är 

bofasta på Koster ska beviljas fria överfarter med Kosterfärjorna året om. 



Ekonomiska effekter 

Tiotusentals personer per vecka åker med färjorna varje sommar. Den procentuella andelen 

som utgörs av skolungdomar på väg till kompisar är försvinnande liten. 

Även avgifterna som tas från de vuxna bofasta utgör en mindre andel av de totala intäkterna 

för Koster Marin.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

○ Att samtliga kommunens skolungdomar (ålder 7-19) reser gratis året om med 

Kosterfärjorna, samt  

○ Att alla bofasta på Koster reser gratis året om med Kosterfärjorna 

 

 

 

 

Undertecknat  

 

 

Marielle Alvdal, KF-ledamot för Feministiskt initiativ Strömstad 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

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

KS/2021-0145

KSau § 30 Planprioriteringar 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att under första halvåret 2021 prioritera detaljplanerna för SPA-hotellt och Pilen 9 
(inklusive studie av utökning av planområdet för att omfatta även Pilen 6 och 7)

att i övrigt lämna öppet för att kunna ta ställning att prioritera upp ytterligare 
något planarbete vid kommande ansökningar om planbesked.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
När beslut tas om att lämna positiva planbesked, tas samtidigt beslut, om det 
finns resurser, att starta planarbetet omgående eller om ärendet ska läggas i 
gruppen vilande, det vill säga i en kö varifrån det senare finns möjlighet att 
prioritera upp ärenden när resurser finns. Avsikten är att uppdrag inte ska ligga i 
gruppen vilande i mer än max 3 år. Ligger de längre finns risk för att 
förutsättningarna som låg till grund för att säga ja i ett tidigare skede har 
förändrats och ansökan inte längre är aktuell eller skulle behöva förändras.

Förvaltningen ser nu under första halvåret 2021 möjlighet att påbörja arbete med 
ytterligare 1-3 planer. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen anger en 
prioritetsordning för de högst prioriterade uppdragen från gruppen vilande så att 
förvaltningen kan arbeta utifrån detta när utrymme finns. 

Miljö- och byggförvaltningen har beskrivit de uppdrag som just nu ligger vilande. 
Utöver dessa finns två ansökningar om planbesked som ännu inte behandlats av 
kommunstyrelsen, Hjältsgård 6:139 (gamla skofabriken) och Kebal 1:120.

Exploatören för detaljplanen Pilen 9 har, tillsammans med ägaren till Pilen 6 och 
7, inkommit med skrivelse till kommunen i vilken de förklarar att de önskar starta 
sitt planarbete och utöka detta för att inkludera Pilen 6 och 7.

Förvaltningen föreslår uppstart av detaljplanen för Spa-hotellet och Pilen 9 
(inklusive studie av utökning av planområdet) under första halvåret 2021 samt att 
lämna öppet för att starta någon ytterligare plan vid kommande ansökningar om 
planbesked.

Plan- och byggchef Elin Solvang redogör för status i pågående detaljplaner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-15
Utdrag ur plan- och byggavdelningens aktivitetsplan 2021
Skrivelse från exploatörerna till Pilen 6, 7 och 9, daterad 2021-02-15

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

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

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att under första halvåret 2021 prioritera detaljplanerna för SPA-hotellt och Pilen 9 
(inklusive studie av utökning av planområdet för att omfatta även Pilen 6 och 7)

att i övrigt lämna öppet för att kunna ta ställning att prioritera upp ytterligare 
något planarbete vid kommande ansökningar om planbesked.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Miljö- och byggförvaltningen 2021-02-15 Ärende: KS/2021-0145
Plan- och byggavdelningen

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

Planprioriteringar 2021

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att under första halvåret 2021 prioritera detaljplanerna för SPA-hotellt och Pilen 9 
(inklusive studie av utökning av planområdet för att omfatta även Pilen 6 och 7)

att i övrigt lämna öppet för att kunna ta ställning att prioritera upp ytterligare 
något planarbete vid kommande ansökningar om planbesked.

Sammanfattning av ärendet
När beslut tas om att lämna positiva planbesked, tas samtidigt beslut, om det 
finns resurser, att starta planarbetet omgående eller om ärendet ska läggas i 
gruppen vilande, d v s i en kö varifrån det senare finns möjlighet att prioritera upp 
ärenden när resurser finns. Avsikten är att uppdrag inte ska ligga i gruppen vilande 
i mer än max 3 år. Ligger de längre finns risk för att förutsättningarna som låg till 
grund för att säga ja i ett tidigare skede har förändrats och ansökan inte längre är 
aktuell eller skulle behöva förändras.

Förvaltningen ser nu under första halvåret 2021 möjlighet att påbörja arbete med 
ytterligare 1-3 planer. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen anger en 
prioritetsordning för de högst prioriterade uppdragen från gruppen vilande så att 
förvaltningen kan arbeta utifrån detta när utrymme finns. 

I bifogat underlag beskrivs de uppdragen som just nu ligger vilande. Utöver dessa 
finns två ansökningar om planbesked som ännu inte behandlats av 
kommunstyrelsen, Hjältsgård 6:139 (gamla skofabriken) och Kebal 1:120.

Exploatören för detaljplanen Pilen 9 har, tillsammans med ägaren till Pilen 6 och 
7, inkommit med skrivelse till kommunen i vilken de förklarar att de önskar starta 
sitt planarbete och utöka detta för att inkludera Pilen 6 och 7.

Förvaltningen föreslår uppstart av detaljplanen för Spa-hotellet och Pilen 9 
(inklusive studie av utökning av planområdet) under första halvåret 2021 samt att 
lämna öppet för att starta någon ytterligare plan vid kommande ansökningar om 
planbesked.



2 (2)

2021-02-15 Ärende: KS/2021-0145

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv, Miljöperspektiv
Förvaltningen anser inte att nu aktuellt beslut har någon direkt påverkan på 
ovanstående perspektiv. Samtliga perspektiv berörs i respektive planarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-15
Utdrag ur plan- och byggavdelningens aktivitetsplan 2021
Skrivelse från exploatörerna till Pilen 6, 7 och 9, daterad 2021-02-15

Elin Solvang
plan- och byggchef
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Sökanden till de planer som prioriteras upp
Akten



Utdrag ur Plan- och byggavdelningens aktivitetsplan 2021

Vilande planarbeten
I denna grupp finns planarbeten som har fått ett positivt planbesked men som ännu inte startats. När 
det finns kapacitet på avdelningen att starta fler planarbeten är det ur denna grupp som 
kommunstyrelsen kan prioritera något uppdrag.

Del av Ylseröd 1:40 – Ylseröds camping, MBN‐2015‐1147
Planarbetet syftar till att reglera campingverksamheten samt att medge viss utveckling på ytor längre 
från stranden. När det positiva planbeskedet lämnades bedömdes planen kunna antas senast 2017‐
06‐30. Datumet har sedan länge passerat och förvaltningen bedömer inte att det är rimligt att
påbörja planarbetet innan regeringen avgjort ett överklagande kring reglering av Kungsviks camping 
som kan komma att ge vägledning till hur även denna detaljplan ska hanteras.

Rådhusberget 1 m fl, MBN‐2015‐1920
Under 2017 genomfördes ett programsamråd för ett större exploatering på Rådhusberget. Senare 
har planarbete inletts för en första etapp med komplettering med bostäder på de parkeringsdäck 
som finns inom området. Detta planarbete pågår. Den större planen för hela Rådhusberget är för 
närvarande vilande tills planen med den första etappen är slutförd då ny ställning kan tas till den 
större exploateringen.

Bastekärr 1:18 m fl, MBN‐2018‐1222
Kommunstyrelsen beslutade 2018 att ge planavdelningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för
området för att kunna erbjuda fler verksamheter på Bastekärr. Planarbetet har inte inletts då 
genomförandetiden för den gällande detaljplanen inte gått ut ännu. Genomförandetiden går ut 2025.

Del av Sillen 9, MBN‐2019‐744
Ett positivt planbesked lämnades 2019 och planen placerades i gruppen vilande. I beslutet bedömdes
planen kunna antas senast 2022‐06‐30. Syftet med planen är att riva befintliga hus på fastigheten 
och bygga ett nytt flerbostadshus inklusive parkeringsgarage. Avvaktar för att sökanden inte önskar 
starta upp planarbetet för närvarande.

Pilen 9, MBN‐2019‐746
Ett positivt planbesked lämnades 2018 och planen placerades i gruppen vilande. I beslutet bedömdes
planen kunna antas senast 2022‐06‐30. Syftet med planen är att riva befintligt hus på fastigheten och 
bygga ett nytt flerbostadshus. Planläggningen hade en stark koppling till kommunens tidigare
planläggning av Canning‐området.

Spa‐hotellet
Ett positivt planbesked lämnades 2021 och planen bedömdes kunna antas senast 2022‐06‐30. Syftet
med planarbetet är att förändra den outnyttjade byggrätten för bostäder på parkeringsgaraget till
hotell.

Kapacitet under 2021
Utifrån ovan beskrivna uppdrag och den bemanning som enheten planerar att ha så bör möjlighet
finnas att starta något ytterligare uppdrag under våren 2021. Hur utrymmet ser ut under hösten får 
tas ny ställning till vid halvårsskiftet.
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Elin Solvang

Från:
Skickat: den 15 februari 2021 10:52
Till: Elin Solvang
Kopia:
Ämne: Förfrågan ny detaljplan Pilen 6, 7 och 9 i Strömstad
Bifogade filer: A-01.1-103 Situationsplan planbesked 210212.pdf

Hej! 

Strömstad Exploatering AB (ägare till Pilen 6 & 7), genom Peab Bostad AB, samt Pilen 9 i Strömstad AB (ägare till 
Pilen 9) önskar  
ta fram en ny detaljplan som innefattar fastigheterna Pilen 6, 7 och 9 i Strömstad avseende byggnation av bostäder. 
Fastigheterna Pilen 6 & 7 fanns med i det planarbete som gjordes för Canning‐området men som stoppades under 
2020.  
För Pilen 9 finns en inskickad planansökan gällande ändring av planutformning, men där inget arbete påbörjats. 
Alla fastigheterna har idag gamla detaljplaner som inte är optimala för dagens önskade byggnation. 
Pilen 6 & 7 har tidigare sökt bygglov utifrån gällande detaljplan men man har nekats m.a.a. att kommunen önskade 
invänta Canningplanen. 
Som vi förstår det är arbetet med Canning‐planen avbrutet och inga planer finns inom överskådlig tid. 
Våra tre fastigheter gränsar till ett gemensamt intresse i tillfartsväg som också gör att fastigheterna lämpar sig för en 
gemensam detaljplan. 
Önskad utformning av detaljplan för Pilen 6 & 7 följer i stort det förslag för fastigheterna som finns framtaget i 
arbetet med Canning‐planen.  
Mindre justeringar kan behöva göras. 
Önskad utformning av detaljplan för Pilen 9 är enligt tidigare inskickad planansökan. 
Vår önskan är att kunna starta ett planarbete så snart som möjligt. 
Bifogas en enkel skiss på förslag till planområde där vi gärna har en dialog med kommunen om avgränsning och 
utformning av ett planarbete. 

Med vänlig hälsning 

Peab Bostad AB 
Region Väst/ Distrikt Norr 
Telefon 0522-64 24 02, mobil 0733-33 92 38 

Edingsvägen 2 
451 52 Uddevalla 

 

peabbostad.se 

________________________________________________ 

Följ Peab och Peab Bostad  på: 

   i fffl 'roll 
om 
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UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-01.1-103

2021.02.12

1837 J.Emterling

Emterling Arkitektur & Design AB Tel: +46 708 399297A

Pilen 9, 6 & 7
Ansökningshandling
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-17

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

KS/2021-0115

KSau § 26 Överföring av investeringsmedel för Pilen 5 i 
budget 2021 från Kommunstyrelsen till 
Tekniska Nämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att överföra 55 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för 
2021 till Tekniska nämnden projekt 80021.

2. att överföra 10 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för 
2021 till Tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
I budgetbeslutet från 26 november 2020 för budgetåret 2021 beslöt 
Kommunfullmäktige att investeringsramen för kommunstyrelsen utökas med 55 
Mnkr, vilket avser förvärvet av fastigheten Pilen 5 enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2020-06-16 § 55 och att utöka kommunstyrelsens 
investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta investeringsbehovet för Pilen 5.

Enligt Tekniska nämndens reglemente ska kommunens fastigheter förvaltas av 
Tekniska nämnden och därför bör investeringsmedlen för Pilen 5 tilläggas 
nämndens investeringsbudget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

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

1. att överföra 55 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för 
2021 till Tekniska nämnden projekt 80021.

2. att överföra 10 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för 
2021 till Tekniska nämnden.

Beslutet skickas till
KS-diarie

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-02-02 Ärende: KS/2021-0115
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

Överföring av investeringsmedel för Pilen 5 i budget 2021 från 
Kommunstyrelsen till Tekniska Nämnden

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

Att överföra 55 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för 
2021 till Tekniska Nämnden projekt 80021.

Att överföra 10 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för 
2021 till Tekniska Nämnden .

Sammanfattning av ärendet
I budgetbeslutet från 26, november 2020 för budgetåret 2021 beslöt 
Kommunfullmäktige att investeringsramen för kommunstyrelsen utökas med 55 
Mnkr, vilket avser förvärvet av fastigheten Pilen 5 enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2020-06-16 § 55 och att utöka kommunstyrelsens 
investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta investeringsbehovet för Pilen 5.

Enligt Tekniska nämndens reglemente ska kommunens fastigheter förvaltas av 
Tekniska nämnden och därför bör investeringsmedlen för Pilen 5 tilläggas 
nämndens investeringsbudget. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

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

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se
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2021-02-02 Ärende: KS/2021-0115

Beslutet skickas till
KS-diarie
Tekniska Nämnden
Carina Dalenius
Charlotta Björkman



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-17

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

KS/2021-0111

KSau § 27 Överföring av investeringsmedel för 
investeringsprojekt för 2020-2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 66 958 tkr till 2021 års 
investeringsbudget samt ytterligare 1 200 tkr under förutsättning att Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar om föreslagna överföring av investeringsmedel 
2021-02-23. 

Sammanfattning av ärendet
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 68158 
tkr med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2021, att läggas som 
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget. 

Nämnd Belopp tkr

Kommunstyrelsen 1296

Socialnämnden 462

Miljö- och byggnämnden 2400

Barn- och utbildningsnämnden 1200

Tekniska nämnden, taxekollektiven 37200

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh 25600

Summa 68158

Beslutsunderlag
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2021 samt 
nämndernas och Kommunstyrelsens beslut i frågan.
Tjänsteskrivelse 2021-02-02

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

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 66 958 tkr till 2021 års 
investeringsbudget samt ytterligare 1 200 tkr under förutsättning att Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar om föreslagna överföring av investeringsmedel 
2021-02-23. 

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2021-02-02 Ärende: KS/2021-0111
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

Överföring investeringsbudget 2020-2021

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

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 66 958 tkr till 2021 års 
investeringsbudget samt ytterligare 1 200 tkr under förutsättning att Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar om föreslagna överföring av investeringsmedel 
2021-02-23. 

Sammanfattning av ärendet
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 68158 tkr 
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2021, att läggas som 
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget. 

Nämnd Belopp tkr

Kommunstyrelsen 1296

Socialnämnden 462

Miljö- och byggnämnden 2400

Barn- och utbildningsnämnden 1200

Tekniska nämnden, taxekollektiven 37200

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh 25600

Summa 68158

Beslutsunderlag
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2021 samt 
nämndernas och Kommunstyrelsens beslut i frågan.
Tjänsteskrivelse 2021-02-02
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2021-02-02 Ärende: KS/2021-0111

William Lindahl
Redovisningsekonom
0526-192 28
William.lindahl@stromstad.se

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

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar 
Diariet



Investeringsprojekt

Utfall Jan - Dec 2020 Tot Budget 2020 Återstår 2020
Överflytt av
investeringsmedel

70 Adm.kont/Kom.ledn.kont, invest

70120 KS Metakatalog 0 500 000 500 000 500
70320 KS Akutservicebil IT 0 300 000 300 000 300
70520 KS Förbrukningsinv o utv IT 75 391 200 000 124 609 125
71220 KS Integrationsmotor e-tjänst 0 200 000 200 000 200
70720 KS Integr försystem RD o HG 1 329 097 1 500 000 170 903 171
70 Adm.kont/Kom.ledn.kont, invest 1 404 488 2 700 000 1 295 512 1 296

74 Socialförv, investering
74120 SF Takliftar 352 888 400 000 47 112

74220 SF Inventarier 78 949 500 000 421 051 172
74418 SF Ombyggnation Vård/omsorg 0 1 700 000 1 700 000
74419 SF Takliftar 141 080 200 000 58 920
74320 SF Bostadsanpassningar LSS 35 369 200 000 164 631
74420 SF Medicinskåp 450 000 500 000 50 000

74520 SF Digitala lösningar 410 269 700 000 289 731 290
74620 SF Omställning bostäder m stöd 0 500 000 500 000
74 Omsorgsförv, investering 1 468 555 4 700 000 3 231 445 462

76 Barn- och utb.förv,investering
76920 BUF Nybyggnation 0 1 200 000 1 200 000 1 200
76 Barn- och utb.förv,investering 0 1 200 000 1 200 000 1 200

78 Miljö- o byggnämnd,investering
78120 6-hjuling 0 400 000 400 000 400
78220 Befälsbil 0 1 100 000 1 100 000 1 100
78320 Servicebil 90 859 1 600 000 1 509 141 900
78 Miljö- o byggnämnd,investering 3 009 141 2 400

8 Teknisk nämnd
80320 Havsnära stråk centrum 235 898 250 000 14 102 14
80419 Reinvestering lekplatser 1 426 709 1 491 650 64 941 65
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80420 Elfordon 128 400 250 000 121 600 122
80620 Saltspridare/snöblad 500 000 500 000 500
80717 Proj/utredn/uppgr Torskholmen 442 699 2 372 834 2 346 835 2 347
80718 Utbyte lastbil, krokbil m kran 3 000 000 3 000 000 3 000
80819 Strandpromenaden 2 212 238 2 498 995 123 373 123
80917 Fendrar Skeppsbropiren 10 062 541 200 531 137 531
81217 Kaj Kustbevakning 734 548 2 922 446 2 202 898 2 203
81320 Ångbåtskajen 3 357 664 6 730 000 3 372 336 3 372
81420 Stationskajen 5 500 000 5 500 000 5 500
81618 Färjeläget 27 795 738 31 853 677 4 057 940 4 058
81620 Ombyggnation Ringv/Prästängsv 172 453 1 270 000 1 097 547 1 098
81820 Starekilens småbåtshamn 2 400 000 1 417 024 1 417
85814 Grålösvägen Skee, proj GC-väg 435 315 435 315 435
86413 HA Utbyggnad Rossö hamn 813 219 813 219 813
Summa skatt 36 516 409 62 829 336 25 598 267 25 598

25 600

80114 Vatten- och avlopp Flöghult 15 405 541 475 1 595 924 1 596
85317 Avloppsledn till/från Österröd 55 254 068 75 129 685 19 878 617 19 879
85320 Mätbrunnar/flödesmätare 2 000 000 2 000 000 1 000
85419 Beredskapförråd VV 1 663 772 3 195 255 1 531 482 1 531
85420 Projektering Lilla Åseröd 1 500 000 1 500 000 1 500
85520 Projektering BojarAP/Lökholmen 355 207 1 500 000 1 144 793 1 145
88218 Utbyte sopbil D30 2 000 000 2 000 000 2 000
88219 Om/nybyggnad ÅVC 2 950 533 7 500 000 4 549 467 4 549
88319 Behållare/utrustn matavfallins 333 087 1 866 941 1 533 853 1 534
88320 Utbyte sopbil D90 2 000 000 2 000 000 2 000
88417 ID-reg utrustning sopbilar 121 873 82 653 78 127 78
88418 Personalbyggn Långagärde ÅVC 200 000 200 000 200
88518 ÅVS Koster 4 352 250 000 245 648 246
Summa tax 60 698 297 97 766 009 38 257 911 37 258

37 200

8 Teknisk nämnd 97 214 706 160 595 345 63 856 178 62 856
62 800

. . . 
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Kommentar

Projektet är i en tidig fas men beräknas kosta cirka 1 mnkr. Ytterligare 500 tkr har beslutats i
investeringsbugeten för 2021.
Leveransen har försenats hos leverantören.
Inköp av förbrukningsinventarier har gjorts som levereras 2021.
Projektet är pågående.
Projektet är pågående.

Större beställningar under december månad har tyvärr inte ännu levererats. Motsvarande medel
föreslås därför att flyttas över till nästkommande år.

4,7

En större beställning har lagts under den senare delen av året men leverans har ännu inte skett.
Resterande investeringsmedel föreslåd flyttas över till nästkommande år.

Upphandlas 2021 tillsammans med Tanums kommun och Sotenäs kommun.
Upphandlas 2021 efter behovsutredning.
Sen leverans.

Pågår även 2021, erhålla nya medel
Pågår även 2021, erhålla nya medel
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Leverans av andra elmopeden sker 2021
Ska köpas in 2021
Pågår, färdigställs 2021
Upphandling pågår, inköp 2021
Pågår, färdigställs 2021
Pågår, färdigställs 2021
Pågår, färdigställs 2021
Pågår, färdigställs 2021
Ska påbörjas 2021
Pågår, färdigställs 2021
Pågår även 2021, erhålla nya medel
Pågår även 2021, erhålla nya medel
Eventuellt övertagande av väg från Trafikverket
Överförs, utredning toalett/septiktank

Avrundat till

Pågår, slutbesiktning augusti 2021
Pågår, nya medel 2021 och kommer slutförs 2021
Ska genomföras 2021, överför endast 1 mnkr
Pågår, slutförs 2021
Ska påbörjas 2021
Pågår även 2021
Avtal påskrivet, leverans under 2021
Pågår, ny medel 2021
Pågår, ny medel 2021
Avtal påskrivet, leverans under 2021
Pågår även 2021
Ska påbörjas 2021
Ska påbörjas 2021

Avrundat till

Avrundat till
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-26

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2021-0002

TN § 10 Överföring investeringsmedel 2020-2021

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 25,6 mnkr förs över till 2021 som 
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget.

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
taxefinansierade verksamheten om 37,2 mnkr förs över till 2021 som 
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har överlämnat förslag till överföring av investeringsmedel 
för pågående projekt 2020 till 2021 den för skattefinansierad verksamhet, vatten- 
och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten.

Överföring investeringsmedel pågående projekt 2020-2021:

Belopp (mnkr) Skatt VA Avfall

Investeringar 25,6 26,7 10,5

Skatt   VA

- Färjeläget   - Avloppsledningar till och från Österröd
- Kaj Kustbevakning   - VA Flöghult
- Ångbåtskajen   - Projektering Lilla Åseröd, Bojar/Lökholmen
- Strandpromenaden, bryggor - Beredskapsförråd VA
- Lekplatser
- Stationskaj Avfall
- Lastbil - Sophall Österröd

- Sopbilar
- Matavfallsinsamling

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 
Bilaga överföring investeringsmedel 2020-2021

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 25,6 mnkr förs över till 2021 som 
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget.

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-26

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
taxefinansierade verksamheten om 37,2 mnkr förs över till 2021 som 
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Redovisningsansvarig Diana Johansson
Akten

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2021-01-13 Ärende: TN/2021-0002
Administrativa avdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Överföring investeringsmedel 2020-2021

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 25,6 mnkr förs över till 2021 som 
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget. 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
taxefinansierade verksamheten om 37,2 mnkr förs över till 2021 som 
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har överlämnat förslag till överföring av investeringsmedel 
för pågående projekt 2020 till 2021 den för skattefinansierad verksamhet, vatten- 
och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten.

Överföring investeringsmedel pågående projekt 2020-2021:

Belopp (mnkr) Skatt VA Avfall

Investeringar 25,6 26,7 10,5

Skatt   VA

- Färjeläget   - Avloppsledningar till och från Österröd
- Kaj Kustbevakning   - VA Flöghult
- Ångbåtskajen   - Projektering Lilla Åseröd, Bojar/Lökholmen
- Strandpromenaden, bryggor - Beredskapsförråd VA
- Lekplatser
- Stationskaj Avfall
- Lastbil - Sophall Österröd

- Sopbilar
- Matavfallsinsamling



2 (2)

2021-01-13 Ärende: TN/2021-0002

Perspektiv

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

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Tilläggsbudget för tekniska nämndens investeringsbudget för 2021 om totalt 62,8 
mnkr.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-01-13 
Överföring investeringsmedel 2020-2021

Charlotta Björkman
controller
0526-194 72
charlotta.bjorkman@stromstad.se

Roland Kindslätt
förvaltningschef
0526-191 70
roland.kindslatt@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten
KS
Ekonomichef, Carsten Sörlie
Redovisningsansvarig, Diana Johansson



Sammanställning överföring av investeringsmedel TN 2020 till 2021

Överföring 2021
Skatt 25 598 267
VA 26 650 816
AVF 10 559 395
Totalt 62 808 478



Investeringsprojekt
År: 2020 | Månad: December | Projektstatus: Pågående | Konto: Årets resultat

Beslutad budget projstart Tot Utf samtliga år Återstår samtliga år Utfall Jan - Dec 2020  Tot Budget 2020  Överföring 2021
80320 Havsnära stråk centrum 250 000 235 898 14 102 235 898 250 000 14 102
80419 Reinvestering lekplatser 1 600 000 1 535 059 64 941 1 426 709 1 491 650 64 941
80420 Elfordon 250 000 128 400 121 600 128 400 250 000 121 600
80620 Saltspridare/snöblad 500 000 500 000 500 000 500 000
80717 Proj/utredn/uppgr Torskholmen 5 000 000 2 653 165 2 346 835 442 699 2 372 834 2 346 835
80718 Utbyte lastbil, krokbil m kran 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
80819 Strandpromenaden 7 000 000 6 876 627 123 373 2 212 238 2 498 995 123 373
80917 Fendrar Skeppsbropiren 600 000 68 863 531 137 10 062 541 200 531 137
81217 Kaj Kustbevakning 66 000 000 63 797 102 2 202 898 734 548 2 922 446 2 202 898
81320 Ångbåtskajen 6 730 000 3 357 664 3 372 336 3 357 664 6 730 000 3 372 336
81420 Stationskajen 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000
81618 Färjeläget 170 500 000 166 442 060 4 057 940 27 795 738 31 853 677 4 057 940
81620 Ombyggnation Ringv/Prästängsv 1 270 000 172 453 1 097 547 172 453 1 270 000 1 097 547
81820 Starekilens småbåtshamn 2 400 000 1 417 024 2 400 000 1 417 024
85814 Grålösvägen Skee, proj GC-väg 1 200 000 764 685 435 315 435 315 435 315
86413 HA Utbyggnad Rossö hamn 3 000 000 2 186 781 813 219 813 219 813 219
Total Summa 274 800 000 248 218 757 25 598 267 36 516 409 62 829 336 25 598 267



Kommentar
Pågår även 2021, erhålla nya medel
Pågår även 2021, erhålla nya medel
Leverans av andra elmopeden sker 2021
Ska köpas in 2021
Pågår, färdigställs 2021
Upphandling pågår, inköp 2021
Pågår, färdigställs 2021
Pågår, färdigställs 2021
Pågår, färdigställs 2021
Pågår, färdigställs 2021
Ska påbörjas 2021
Pågår, färdigställs 2021
Pågår även 2021, erhålla nya medel
Pågår även 2021, erhålla nya medel
Eventuellt övertagande av väg från Trafikverket
Överförs, utredning toalett/septiktank



Investeringsprojekt
År: 2020 | Månad: December | Projektstatus: Pågående | Konto: Årets resultat

Beslutad budget projstart Tot Utf samtliga år Återstår samtliga år Utfall Jan - Dec 2020  Tot Budget 2020  Överföring 2021
80114 Vatten- och avlopp Flöghult 16 613 000 15 017 076 1 595 924 15 405 541 475 1 595 924
85317 Avloppsledn till/från Österröd 82 500 000 62 621 383 19 878 617 55 254 068 75 129 685 19 878 617
85320 Mätbrunnar/flödesmätare 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000
85419 Beredskapförråd VV 3 300 000 1 768 518 1 531 482 1 663 772 3 195 255 1 531 482
85420 Projektering Lilla Åseröd 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
85520 Projektering BojarAP/Lökholmen 1 500 000 355 207 1 144 793 355 207 1 500 000 1 144 793
Total Summa 107 413 000 79 762 184 27 650 816 57 288 452 83 866 415 26 650 816

-



Kommentar
Pågår, slutbesiktning augusti 2021
Pågår, nya medel 2021 och kommer slutförs 2021
Ska genomföras 2021, överför endast 1 mnkr
Pågår, slutförs 2021
Ska påbörjas 2021
Pågår även 2021



Investeringsprojekt
År: 2020 | Månad: December | Projektstatus: Pågående | Konto: Årets resultat

Beslutad budget projstart Tot Utf samtliga år Återstår samtliga år Utfall Jan - Dec 2020  Tot Budget 2020  Överföring 2021
88218 Utbyte sopbil D30 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
88219 Om/nybyggnad ÅVC 25 000 000 20 450 533 4 549 467 2 950 533 7 500 000 4 549 467
88319 Behållare/utrustn matavfallins 2 500 000 966 147 1 533 853 333 087 1 866 941 1 533 853
88320 Utbyte sopbil D90 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
88417 ID-reg utrustning sopbilar 250 000 121 873 78 127 121 873 82 653 30 427
88418 Personalbyggn Långagärde ÅVC 200 000 200 000 200 000 200 000
88518 ÅVS Koster 250 000 4 352 245 648 4 352 250 000 245 648
Total Summa 32 200 000 21 542 905 10 607 095 3 409 845 13 899 594 10 559 395

-



Kommentar
Avtal påskrivet, leverans under 2021
Pågår, ny medel 2021
Pågår, ny medel 2021
Avtal påskrivet, leverans under 2021
Pågår även 2021
Ska påbörjas 2021
Ska påbörjas 2021
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Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

SN § 5  Dnr SN/2021-0025 
 
 
Överflyttning av investeringsmedel  
 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
att godkänna överflyttning till 2021 av: 
 

1) 290 tkr gällande investeringsprojekt 74520 

2) 172 tkr gällande investeringsprojekt 74220 
 
Sammanfattning av ärendet 
Överflyttning av investeringsmedel från 2020 till 2021. 
 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21 signerad av controller Dennis 
Arvidsson. 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna överflyttning till 2021 av: 
 

1) 290 tkr gällande investeringsprojekt 74520 

2) 2) 172 tkr gällande investeringsprojekt 74220 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till 
SN diarie, KS diarie 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

http://www.stromstad.se/


STRÖMSTADS KOMMUNSTRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)
Socialnämnden 2021-01-21 Dnr SN/2021-0025 
Dennis Arvidsson
Tel. 0526-190 41

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: on@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Socialnämnden

Överflyttning av investeringsmedel 2020
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna överflyttning till 2021 av;

1) 290 tkr gällande investeringsprojekt 74520

2) 172 tkr gällande investeringsprojekt 74220

Sammanfattning av ärendet

Gällande projektet 74220 Inventarier som avser större inköp av inventarier 
till verksamheten så har beställningar gjorts under december månad men 
som dessvärre ännu inte levererats. Av denna anledning föreslås medel 
motsvarande beställningen flyttas över till nästkommande år. 

Vidare så har investeringsprojekt 74520 avseende Digitala lösningar 
fortgått löpande under året. Dock har en större beställning lagts under den 
senare delen varför leverans ännu ej skett. Även här föreslås resterande 
investeringsmedel flyttas över till nästkommande år.  

Se nedanstående bild för ekonomisk redovisning: 

Investeringsredovisning 2020

Belopp i mnkr Budget Utfall
74120 SF Takliftar, sängar SÄBO 0,4 0,4
74220 SF Inventarier 0,5 0,1
74320 SF Bostadsanpassningar LSS 0,2 0,0
74418 SF Ombyggnation Vård/omsorg 1,7 0,0
74419 SF Takliftar, sängar SÄBO 0,2 0,1
74420 SF Medicinskåp steg 2 0,5 0,5
74520 SF Digitala lösningar 0,7 0,4
74620 SF Omställnig bostäder m stöd 0,5 0,0
Summa 4,6 1,5



bilaga 2 (2)
2020-01-22 Dnr 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: kommun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Underlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21 signerad av controller Dennis 
Arvidsson och förvaltningschef Helena Lilliebjelke

Dennis Arvidsson
Controller

Helena Lilliebjelke
Förvaltningschef

Expedieras SN-diarie
Expedieras KS-diarie
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 Miljö- och byggnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-01-28  
   
    

 

    

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-2020-765 

MBN § 6 Överföring av investeringsmedel från 2020 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att överföra 2 400 000 kronor av 2020 års 
beviljade investeringsmedel till 2021 års budget. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden gör en begäran om att flytta över investeringsmedel för  

Investering Projektnummer Belopp 

6-hjuling 78120 400 000 

Befälsbil 78220 1 100 000 

Servicebil 78320 900 000 

 
Investeringen av 6-hjulingen på 400 000 kronor sker i samupphandling med 
Sotenäs och Tanum i början av 2021. 
Befälsbilen på 1 100 000 kronor kommer att upphandlas under 2021 då 
räddningstjänsten måste avvakta och se vilka behov som finns pga. samverkan 
med Göteborgsregionen och deras ledningssystem. 
Servicebilen är försenad och levereras i början av 2021. Cirka 100 000 kronor av 
investeringen har fakturerats år 2020 och investeringen är krympt till 1 000 000 
kronor istället för 1 600 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-04 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att överföra 2 400 000 kronor av 2020 års 
beviljade investeringsmedel till 2021 års budget. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-02-03

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

KS/2021-0068

KS § 5 Kommunstyrelsens överföring av 
investeringar 2020-2021

Kommunstyrelsens beslut
att överföra 1 295 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 till 
investeringsbudgeten 2021 för pågående projekt. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar nedanstående förslag till överföring av 
investeringsmedel från 2020 till 2021. 

Projekt

Utfall 
Jan - 
Dec 

2020 

Tot 
Budget 

2020 
Överföra 
till 2021 Kommentar

70120 KS Metakatalog 0 500 000 500 000

Projektet är i en tidig fas med beräknas kosta 
cirka 1 mnkr. Ytterligare 500 tkr har beslutats i 
investeringsbudgeten för 2021. 

70320 KS Akutservicebil 
IT 0 300 000 300 000 Leveransen har försenats hos leverantören. 
70520 KS Förbrukningsinv 
o utv IT 75 391 200 000 124 609

Inköp av förbrukningsinventarier har gjorts som 
levereras 2021

71220 KS 
Integrationsmotor e-
tjänst  200 000 200 000 Projektet är pågående. 
70720 KS integr 
försystem RD o HG

1 329 
097 1 500 000 170 903 Projektet är pågående. 

Summa:   1 295 512  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-08 av controller Carina Dalenius
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att överföra 1 295 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 till 
investeringsbudgeten 2021 för pågående projekt. 

Beslutet skickas till
Lenita Tengström
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 







STRÖMSTADS KOMMUN
Tjänsteskrivelse 1 (2)

Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-02-09 Dnr: BUN/2021-0024
BUN - Administrativ avdelning
Linnéa Jungmarker, 0526-19224

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Mål och budget 2020 - Årsredovisning och bokslut

Barn- och utbildningsförvaltningen

1. att godkänna förvaltningschefens förslag till barn- och utbildningsnämndens 
bokslut och årsredovisning för 2020

2. att föreslå kommunfullmäktige att 1,2 mnkr överförs från investeringsbudgeten 
2020 till 2021 års investeringsbudget

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen har färdigställt förslag till barn- och utbildningsnämndens 
bokslut och årsredovisning för 2020. Förslaget innehåller dels en ekonomisk 
redogörelse och dels en verksamhetsredogörelse. 

Det ekonomiska resultatet för barn- och utbildningsnämnden, före 
semesterlöneskulden, ligger på + 0,9 mnkr. Nettoeffekten av 
semesterlöneskuldsökningen är - 1,9 mnkr och är högre än förväntat. Detta ger att 
barn- och utbildningsnämnden totalt sett redovisar ett underskott jämfört med 
budget för 2020 med - 1,0 mnkr, det finns budgetavvikelser som både är positiva 
och negativa inom verksamheterna.   

Budgetavvikelsen motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Nettobudgeten 
uppgick för 2020 till 363,8 mnkr för nämndens verksamhetsområde och totalt sett 
uppvisar verksamheten en god budgetföljsamhet.

Barn- och utbildningsnämnden har inte nyttjat 1,2 mnkr i investering för 
nybyggnationen på Bojarskolan och äskar att överföra 1,2 mnkr från 
investeringsbudgeten 2020 till 2021.
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OMVÄRLDSANALYS
De senaste årens trender som Sveriges kommuner och regioner (www.skr.se) har sammanställt för kommunala 
verksamheter, är fortfarande aktuella att beakta för barn- och utbildningsförvaltningen och det finns ytterligare 
förändringsfaktorer att ta hänsyn till, som kommer att påverka förvaltningens verksamheter under de kommande 
åren.

Ny lagstiftning och statliga utredningar kommer att ställa nya krav
Inför 2021 har grundskola, gymnasium och vuxenutbildning fått nya kursplaner inom ett stort antal ämnesområden. 
Det är, genom ny lagstiftning, nu möjligt att i större utsträckning använda fjärrundervisning och distansundervisning 
i grundskola och gymnasium. Regeringen har tillsatt ett antal utredningar, som kommer att presenteras under de 
två kommande åren. Det blir viktigt att följa denna utveckling och förbereda för förändringar av resursbehov samt 
verksamheternas innehåll och organisation. 

 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).

 Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan (SOU 2020:07)

 Utredningen om en tioårig grundskola (U 2020:02)

 Utredningen om mer tid till undervisning (U 2020:01)

 Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (SOU 2019:04)

 Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (SOU 2017:07)

 Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

Det kompensatoriska uppdraget står i fokus
Det finns ett ökat krav på att skolverksamheter ska kompensera barn och ungdomars olika förutsättningar för 
lärande. Skolans huvudman har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnader mellan elevers 
olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Flera studier visar att familjebakgrund har en ökad betydelse 
för elevernas studieresultat. Elevernas socioekonomiska bakgrund har blivit en faktor som fått allt större fokus inom 
skolverksamheternas resursfördelning. För att eleverna oavsett bakgrund ska få likvärdiga förutsättningar att nå 
skolframgång, först i grundskolan och därefter i gymnasiet, är det avgörande att huvudmannen arbetar för att 
kompensera för elevers sämre förutsättningar. 
Utifrån ovanstående faktum har förvaltningen under 2020 planerat för att inför 2021 implementera nya 
resursfördelningsmodeller inom Strömstads kommuns förskolor och grundskolor. Socioekonomiska faktorer (kön, 
utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå) har fått en ökad betydelse för resurstilldelningen till 
skolenheterna. Under kommande år planeras socioekonomiska faktorer påverka resursfördelningen även inom 
förskolan och gymnasieskolan.

Fortsatt hård konkurrens om kompetens 
Under kommande år kommer strategisk kompetensförsörjning bli än mer viktigt att arbeta aktivt med. Syftet är 
tvådelat, dels att få fler anställda inom organisationen att studera vidare för ökad behörighet, dels att inspirera 
kommunens invånare att studera vidare, specifikt inom de yrkesområden där det råder nationell, regional och lokal 
brist på utbildad personal (lärare fritidshem, förskolelärare, behöriga grundskolelärare, sjuksköterskor mfl). 
Under 2020 har samtliga utbildningsverksamheter i Strömstad lyckats rekrytera personal med rätt kompetens. Men 
svårigheter att rekrytera utbildad förskolelärare, lärare till fritidshem och lärare i vissa ämnen kvarstår både 
nationellt och lokalt. Förvaltningen samverkan närmast med Karlstads Universitet och Högskolan Väst, för att 
erbjuda fler lokalt placerade distansutbildningar inom lärarutbildningen.

http://www.skr.se/
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/11/SOU-2020_67_webb.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/11/SOU-2020_67_webb.pdf
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Strömstad förväntas att under 2021 erbjuda alla anställda en heltidstjänst (Rätten till heltid). Det kommer leda till 
behov av att organisera arbetet på andra sätt inom förvaltningens verksamheter där det nu finns många 
deltidsanställda.

Det ekonomiska läget i Sverige
 Den demografiska strukturen i Sverige med en åldrande befolkning och en minskad andel förvärvsarbetande som 
ska försörja den yngre och den äldre generationen spås att medföra ekonomisk påverkan på det ekonomiska 
utjämningssystemet. Det riskerar långsiktigt att bidra till minskade skattemedel till kommunerna.
Detta kommer att kräva att kommuner kontinuerligt arbetar med effektiviseringar, prioriteringar och effektiv 
resurshantering för att få de mer begränsade resurserna att räcka till för en god, kvalitativ verksamhet. I Strömstads 
kommuns organisation och inom barn- och utbildningsförvaltningen specifikt arbetar verksamheterna kontinuerligt 
med verksamhetsutveckling och har nu ökat fokus på systematisk uppföljning med fördjupade analyser inom såväl 
pedagogiken för elever och personal, ekonomi, bemanning och sjukfrånvaron. Nya rutiner har införts för att 
verksamheterna snabbt kunna genomföra och sätta in behövliga åtgärder som följd av analysernas resultat, tex 
uppföljning av korttidsfrånvaro, månatliga ekonomiska analyser etc. Dessa insatser förväntas bidra till en bättre 
ekonomisk uppföljning samt ökad kvalitet under de kommande åren. 

Samhällets ökade förväntningar
Barn, elever och vårdnadshavare har generellt stora förväntningar och krav på skolan och dess verksamhet. Detta 
medför ökade krav på individualisering, extra anpassningar, specialkost etcetera. 
Idag finns också ett ökat fokus på individens rättigheter, det är synbart på inkomna ärenden som överklagar, 
anmäler eller begär omprövning, inom skolans verksamhet. Detta leder ofta till frågor kring vems behov går före, 
gruppens eller individens, och var går gränsen för när och hur man får särskilja elever? Pedagoger, skolledare och 
rektorer får allt oftare väga in det rättsligt rätta mot det pedagogiskt rätta. Ett ämne som David Ryffé har utforskat 
grundligt i sin avhandling “Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska 
uppdrag”(www.skolportalen.se). Han pekar på svårigheter i att pedagoger och ansvariga lärare måste ha mer och 
mer juridiska kunskaper för att kunna navigera rätt. Samhällets ökade förväntningar ställer större krav på 
pedagogers kompetens, och inte minst på vilka ekonomiska och personella resurser som verksamheterna behöver 
ha tillgång till för att möta krav från omvärlden på individualiseringar och valfrihet. 

Ny teknik kräver nya förhållningssätt och andra arbetssätt
Ny teknik skapar möjligheter, men också nya utmaningar. Digital teknik och nya hjälpmedel kan skapa ännu bättre 
pedagogiska förutsättningar för fler elever och bidra till en högre kvalitet i våra verksamheter.  Men det genererar 
också nya kostnader. Verksamheten måste lära sig att hantera ny teknik, skapa tid för att utbilda personal och 
elever, köpa in behövlig mjuk- och hårdvara, ha tillgång till individer med specifik kompetens för att ombesörja 
inköp, samordning, planering för en långsiktig utveckling m.m.
Kommunen och dess verksamheter måste de kommande åren arbeta fram konkreta planer, kort- och långsiktiga, 
kring minimininivå på teknikparken och genomförande av kontinuerlig kompetensutveckling för personalen. Dessa 
båda faktorer behöver vara på plats för att verksamheterna ska kunna tillgodogöra sig de pedagogiska och 
administrativa fördelar som den nya digitala tekniken erbjuder. 

VERKSAMHETSANALYS 
Pandemin Covid-19 är den händelse som har haft stor påverkan på verksamheten 2020. Pandemin har trots alla 
utmaningar bidragit positivt till snabbt utvecklad kompetens hos elever och lärare i att använda digitala verktyg i 
undervisningen. Verksamheterna har med kort framförhållning ställt om till distansundervisning i gymnasieskola, 
vuxenutbildning och under 2021 även grundskola. Användningen av digitala verktyg är en förutsättning för att 
distansundervisning ska fungera. Biblioteket och kulturskolan har anpassat sin verksamhet till kraven på säkra 
avstånd. I förskolan har bemanningsplaneringen fått ökat fokus. Städverksamheten har ökat och 
måltidsorganisationen har ställt om så att grundskolans elever med distansundervisning kan beställa och hämta 

http://www.skolportalen.se/
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dagens lunch. Samtidigt har skolledningen säkerställt att vi kan erbjuda en trygg arbetsmiljö för såväl barn och 
elever som för vår personal. Erfarenheter från året har visat att förvaltningens organisation har varit oerhörd 
flexibel och lösningsorienterad när pandemin ställt nya utmaningar för verksamheterna att lösa.

En hållbar organisation med närvarande ledare för personalen
En ny skolorganisation har arbetats fram inom förvaltningen i syfte att skapa en mer hållbar organisation. Från 1 
januari anställdes tre nya verksamhetschefer med ansvar för förvaltningens utbildningsverksamheter. Förskolan har 
under året gått från fyra till fem rektorer och därmed har en ny områdesindelning skapats. Funktionen biträdande 
rektor i grundskolan och gymnasieskolan gjordes om till ordinarie rektorstjänster.  

Den nya organisationen har som syfte att möjliggöra att varje rektor får ansvar för färre medarbetare och elever 
vilket i sin tur möjliggör ett mer nära ledarskap. Organisationsförändringen ska också ge rektorerna större möjlighet 
att verka som pedagogisk ledare.  

Projekt för effektiv användning av digital teknik - Get to know your own device 
Under 2020 startades utvecklingsprojektet Get to know your own device (GYD) genom ekonomiskt stöd från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Både förskola, vuxenutbildning och elevhälsan har varit delaktiga i projektet 
som fortlöper även under 2021. Projektet syftet till att öka personalens kompetens kring verksamhetens digitala 
verktyg. Digitaliseringspedagoger, chefer och övriga pedagoger har under året systematiskt arbetat med 
digitaliseringen i allt från hur och vilket digitalt verktyg som används var och varför, till vad som är möjligheterna 
med en digitaliserad och hur vi skall undervisa barn i att närma sig denna på ett säkert men också nyfiket sätt.

Ökad service i förskolan 
Förskolan i Strömstad har en tillräcklig kapacitet för att bereda plats för barnen som behöver och har rätt till 
förskola. Förskolans resursfördelning har följt samma principer under många år. Under året har en ny ekonomisk 
modell framarbetats som lever upp till skollagens krav på likvärdighet samt att resurserna fördelas utifrån barnens 
behov.
För att möta vårdnadshavares behov av flexibilitet i vardagen så har vårdnadshavare getts möjlighet att välja 
vistelsetid på förskolan vid 15h-placering. Många gjort förändringar av barnens vistelsetid.
Strömstad har ett stort behov av sommarförskola, behovet av lika stort 2020 som tidigare år. Sommarförskolan 
hade för första gången en digital ansökan via E-tjänst, och fler E-tjänster har börjat framarbetas för förskolan. 
Enkelhet och säkerhet har varit ledstjärnan i arbetet och den digitala tjänsten har ökat tillgängligheten för 
vårdnadshavare samt minskat förskolans administration. 
Förskolan har haft ett turbulent år med stora variationer av antalet barn i grupperna främst beroende på en ökad 
andel permitteringar pga. Covid-19. Permitteringarna har också lett till bortfall i förskolans intäkters utifrån 
avgiftsbortfall. Många barn har också varit hemma i långa perioder vilket kan komma att påverka barnens 
måluppfyllelse utifrån förskolans läroplan. Effekten av detta kan komma att bli kunskaps- och socialt svagare elever 
i grundskolans tidigare år.

Fokus på undervisningsmetodik och uppföljning i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan
Slutbetygen för åk 9 2020 visade det högsta meritvärdet sedan den nya läroplanen Lgr11 infördes. Meritvärdet 
ligger nu nära rikets meritvärde. Mellan 2019 och 2020 ökade andelen elever med gymnasieexamen från 68% till 
69%. Andelen elever som når examen på högskoleförberedande program ökar från 66% till 78%, medan resultaten 
för yrkesprogrammen sänks från 81% till 60%.
Under ett par år har skolorna i Strömstad arbetat med att utveckla sin undervisningsmetodik genom 
kompetensutveckling kring Kooperativt lärande, som är ett arbetssätt att strukturera samarbete mellan elever när 
de lär sig. När eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar deras måluppfyllelse 
och sociala sammanhållning. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och 
är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet. För att ytterligare 
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utveckla undervisningen och elevernas måluppfyllelse har kommunens förstelärare fått ett treårigt uppdrag med 
fokus på Tydliggörande pedagogik och Tillgänglig lärmiljö med hjälp av Skolverkets digitala utbildning 
Specialpedagogik för lärande. Utbildningen är en breddning och fördjupning av Kooperativt lärande som när den 
når ut till alla lärare och implementeras i samtliga klassrum leder till att fler elever får möjlighet att nå högre 
måluppfyllelse.
Ny rutin utifrån de nya allmänna råden för mottagande i grundsärskolan är framtagen. Rutinen innehåller bl.a. 
frågemallar för respektive profession vilket medför en sabbare beslutsprocess gällande elevens skolform.
Det systematiska kvalitetsarbetet har omarbetats och omfattar nu tre fokusperioder: mål och resultat, normer och 
värden samt elevernas ansvar och inflytande. Kvalitetsarbetet har kompletterats med kvalitetsdialoger på enhets 
och verksamhetsnivå vilket utvecklar analysen av skolverksamheterna och därmed ett stöd hur skolenheterna ska 
gå vidare i sitt kvalitetsarbete för att alla elever ska nå så långt de har möjlighet till i sin kunskapsutveckling.

Övergång till distansutbildning, fler aktiva inom vuxenutbildning och stort fokus på 
kompetensutveckling för våra invånare
Covid- 19 har under året haft en stor påverkan på verksamheterna. Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
gick över till fjärr- och distansundervisning i mars 2020 och gick inte över till närundervisning förrän i augusti. Under 
hösten har stora delar av vuxenutbildningens verksamhet bedrivits på distans. Omställningen har gått bra och 
digitaliseringen av verksamheterna har ökat. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har gjort att verksamheten 
har utarbetat en ny strategi för marknadsföringen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen, där till exempel Öppet 
hus genomfördes digitalt med hjälp av elever, lärare och professionell filmning.
Den ökade arbetslösheten i spår av Covid-19 har gjort att ansökningarna till vuxenutbildningen har ökat. Strömstads 
vuxenutbildning är nu den vuxenutbildningen i norra Bohuslän som har flest elever. Det ökade intresset för 
utbildning har inneburit en ökad arbetsbelastning för medarbetarna i organisationen. Under hösten beslutades det 
därför att en rektor skulle anställas på heltid likt de andra kommunerna i norra Bohuslän har bemannat. 

Strömstads vuxenutbildning har ingått i ett nytt avtal om samverkan kring regionalt yrkesvux. Ny samverkansnod är 
norra Bohuslän där Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil ingår. Samverkan möjliggör ett fritt sök i alla 
kommuner vilket har ökat utbudet markant för kommunens invånare. 

I våras var Strömstads kommun genom Strömstads vuxenutbildning med och ansökte om pengar för att arbeta med 
strategisk kompetensutveckling. Kommunen blev beviljade 2,8 miljoner från VGR och Fyrbodal, Strömstad kommun 
har bidragit med medel i form av bland annat arbetstid från medarbetare. En projektmedarbetare har anställts för 
att projektet mål ska uppnås. Målen är bland annat att utöka utbildningsutbudet i norra Bohuslän, att säkerställa en 
infrastruktur för vuxnas lärande och att attrahera fler människor, i synnerhet de som förlorat sina arbeten pga. 
Covid-1, att studera. De förväntade effekterna med projektet är att kunna skapa förutsättningar för att höja 
invånarnas utbildningsnivå, att skapa ett mer differentierat näringsliv och att förse arbetslivet med rätt kompetens. 

Ett år med digital biblioteksverksamhet 
Trots ett år med stor påverkan av Covid-19 så har biblioteksverksamheten fortsatt och utvecklats.  Fysiska kontakter 
i ett öppet bibliotek har i allt högre grad ersatts med digitala kontakter och distans. Under årets första månader 
bedrev biblioteket kurser, dels för äldre medborgare i form av Seniorsurfskola, dels Bokkompisar med deltagare 
inom daglig verksamhet. Boken kommer, en service bl.a.  till våra äldreboenden , att hitta nya vägar för att nå fram. 
En ny “biblioteksfilial” öppnade i samarbete med Strömstad Shopping i form av ett återvinningsbibliotek. Det 
öppnades också ett flertal bokbytarkiosker i gamla telefonkiosker på flera platser. Ett samarbete inom projektet 
Stärkta bibliotek som Strömstads kultur och biblioteket driver. Under sommaren skapade biblioteket bokpåsar till 
låntagare i riskgrupper, påsarna kunde hämtas utanför biblioteket. När biblioteket fysiskt stängdes under december 
månad gick utlåningsverksamheten helt över till bokpåsar för att upprätthålla servicen. 
Ett ökat antal vuxenstuderande har också gett en ökad efterfrågan på kurslitteratur. 
Biblioteket har också under året utökat samarbetet med biblioteken i norra Bohuslän.
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Kultur, dans och musik trots pandemi 

Kulturskolans verksamhetsår har påverkats av Covid-19 och många planerade aktiviteter har fått ställas in. 
Undervisning har fått lämna det fysiska mötet och övergått till ett möte i det digitala. Kulturskolans danselever har 
genomfört en föreställning ”2030” – vilken visades för gymnasiets och högstadiets elever under våren. 
Dansverksamheten har också samverkat med Haldens kulturskola genom t.ex. Dans på gränsen. Utifrån påverkan av 
Covid-19 förändrades dansundervisningen under hösten till att skapa en dansfilm istället för en dansföreställning. 
Med bidrag från kulturrådet har en kurs i Bild och Form kunnat genomföras. 
Kulturskolan har lyckats behålla en positiv verksamhet för sina elever. Alla kurser kunnat genomföras för barn och 
unga. Totalt har Kulturskolan haft över 450 elever under året. Kulturskolans lärare genomför också 
musikundervisning i grundsärskolan och för elever i särskilda undervisningsgrupper. 

Ökad andel ekologisk mat inom måltidsverksamheten
Under året har måltidsorganisationen arbetat med projektering för att bygga om mottagningskök på särskilda 
boenden. Köken utrustas för att kunna laga mat på respektive äldreboende och det beräknas vara klart 2021. 
Verksamheten har även arbetat med planeringen för framtidens tillagningskök gällande lunch till förskola, 
grundskola samt gymnasieskola. Det planeringsarbetet beräknas vara klart under 2021. 
På grund av Covid-19 och distansundervisning har måltidsverksamheten lagat färre portioner, framför allt till 
gymnasieskolan. Som ett led i att minska trängsel och smittspridning av Covid-19 har ett par klasser på grundskolan 
ätit sin skollunch i sina klassrum. 
Andelen ekologiska inköp har under 2020 ökat till 24,24%, en ökning med 6% jämfört med 2019.
Under året har måltidsorganisationen påbörjat åtgärder för att minska matsvinnet, t.ex. vägning av tallrikssvinn i 
grundskolans matsalar.

Utökad städverksamhet som effekt av Covid-19
Under året när det att Covid-19 fick en stor spridning har städuppdraget ökat inom Barn- och 
utbildningsförvaltningens lokaler och på kommunens särskilda boenden. Det gäller i första hand de allmänna ytorna 
där många rör sig. Städverksamheten  har försökt arbeta med samma personal och vikarier på respektive 
städområden för att minska smittspridningen. Städpersonalen använder sedan november månad skyddsutrustning, 
munskydd samt visir. En säkerhetsåtgärd eftersom städpersonalen vistas mycket bland olika grupper av elever, 
brukare och personal. Behovet av ett utökat städ har lett till ett ökat behov av personal inom verksamheten. 
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VOLYMFÖRÄNDRINGAR
Antalet barn som är inskrivna i förskolan är stabilt.
Elevantalet i grundskola och grundsärskola fortsätter att öka, medan elevantalet på Strömstad Gymnasium har 
minskat. Minskningen beror dels på att antalet elever i gymnasieålder har minskat, dels på att antalet elever som 
läser språkintroduktion har minskat. 

Läsåret 
17/18

Läsåret 
18/19

Läsåret 
19/20

Läsåret 
20/21

ELEVANTAL:

GRUNDSKOLA OCH 
GRUNDSÄRSKOLAN 1441 1524 1542 1571

STRÖMSTAD 
GYMNASIUM 406 416 409 358

SUMMA: 1847 1940 1951 1929

Vuxenutbildningen
Under våren minskade antal elever som läste SFI som efter analys har kunnat konstaterats vara en följd av 
distansundervisningen som bedrevs. Under hösten när verksamheten startade upp med närundervisning igen steg 
antalet elever på SFI markant. 
Andelen elever som läser på en grundläggande nivå är oförändrat, men andelen elever som läser kurser på 
gymnasial nivå har ökat till följd av effekter kopplade till Covid-19. 
När det gäller den regionala yrkesutbildningen så har antalet elever som läser inom formen ökat kraftigt under de 
senaste åren. Idag är Strömstads vuxenutbildning den utbildningen i norra Bohuslän som har flest elever. 
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MÅLUPPFYLLELSE 
Måluppfyllelsen gällande kunskapsresultaten ligger totalt sett på en liknande nivå som 2019.
Resultaten i årskurs 6 fortsätter att minska och var 2020 på en mycket låg nivå. Resultaten minskar för både flickor 
och pojkar. Resultaten i svenska som andraspråk, engelska och i matematik är oroande. Resultaten varierar starkt 
mellan skolorna och samband finns med elevgruppernas socioekonomiska bakgrund.

Resultaten i årskurs 9 har förbättrats och närmar sig resultatet i riket. Andelen elever som är behöriga till ett 
nationellt gymnasieprogram har ökat och har stor betydelse för elevernas möjligheter till fortsatta studier.
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Resultatet för avgångseleverna i gymnasieskolan visar på ett liknande resultat som 2019, men variationen mellan 
åren är stor i resultaten på de yrkesförberedande programmen respektive de högskoleförberedande programmen.
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Måluppfyllelsen gällande trygghet och trivsel fortsätter att öka sedan 2018. Verksamheten har under 2019 och 2020 
gjort insatser för att öka elevernas studiero. Alla lärare har ökat sin kompetens i Kooperativt lärande och skolorna 
arbetar aktivt för att klassrumsmiljön ska stödja elevernas lärande. Insatser för att utveckla elevernas sociala miljö 
har t.ex. varit organiserad rastverksamhet utomhus och att lära eleverna konfliktlösningsmetoder.
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Verksamheten i siffror

Verksamhet 2018 2019 2020
Bibliotek
Antal besökare (fysiska) 46 782 48 337 38 665
Antal digitala besökare 8 833 10 671 15 142
Antal medialån 83 037 85 112 86 158
Grundskola
Antal elever, skolår F-9 (snitt vår/höst) 1464 1510 1539
Antal elever per lärare, skolår 1-9 11,7 11,4 *
Elever i grundskolans årskurs 9 som når 
målen i alla ämnen

73 %       71 % 72 %

Andelen elever behöriga till 
gymnasieskolan

80 % 83 % 85 %

Andelen elever från Strömstiernaskolan 
som söker till Strömstad gymnasium

74 % 72 % 59%

Gymnasieskola
Antal elever (snitt vår/höst) 406 413 384
Antal elever per lärare 10,5 10,8 *
Andel elever från annan kommun 19 % * 23%
Andel gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 4 år

75 % 80 % 71%

Förskoleverksamheten
Antal inskrivna barn i förskola 1-5 år 644 644 638
Antal inskrivna barn i Annan pedagogisk 
verksamhet 1-5 år

18 18 16

Antal inskrivna barn i kooperativ 1-5 år 53 52 41
Totalt antal inskrivna förskolebarn 1-5 år 715 714 695
Antal inskrivna barn i fritidshem 604 627 538
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 5,1 5,0 *

*  Uppgift saknas i Kolada.
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NÄMNDMÅL 2020
Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
2030 är Strömstad 
en förebild inom 
utbildning

Utbildningen utformas så 
att alla elever tillförsäkras 
en skolmiljö som präglas 
av trygghet och studiero.

Höstens trivselenkät visar att eleverna 
känner sig trygga i stor utsträckning, de 
senaste åren har värdet legat kring 90%. 
Värdet för studieron har ökat från 69% 
till 72%. Åtgärder för att nå större 
studierro är t.ex. satsningen på 
Kooperativt lärande som genomförs i all 
skolutbildning. Syftet med Kooperativt 
lärande är ökad måluppfyllelse genom 
att de tränar in metoder för samarbete i 
lärandet.
I elevenkäten svarar eleverna även på 
om de upplevt kränkningar. Tyvärr 
upplever ca 25% av eleverna att de blivit 
kränkta. Vilket är en liten minskning 
jämfört med tidigare år. I huvuddelen av 
fallen sker kränkningen av andra elever, 
men det förekommer även upplevelser 
av att vuxna beter sig kränkande.

2030 är Strömstad 
en förebild inom 
utbildning

Likvärdigheten i utbildning 
och bedömning ska öka 
inom och mellan 
kommunens skolor.

En viktig åtgärd under läsåret har varit 
att anpassa miljön i klassrummen till 
elevernas behov . Intryckssanering, 
genom att skapa en mer avskalad miljö, 
gynnar elever som lätt tappar 
koncentrationen. Olika personliga 
hjälpmedel för att skapa studiero och 
koncentration finns tillgängliga för 
eleverna.                                            Inför 
2021 har resurs-fördelningen till 
kommunens skolor förändrats. I 
grundskolans modell finns en 
socioekonomisk faktor tillförd utifrån 
Skolverkets statistik. Förvaltningens 
analys av måluppfyllelsen 2020 visade 
ett tydligt samband mellan enhetens 
resultat och elevernas socioekonomiska 
bakgrund. I modellen finns e 
resurstilldelning till undervisning i 
Svenska som andraspråk utifrån antal 
elever på respektive enhet som läser 
ämnet. Det finns även tilldelning av 
speciallärare utifrån enhetens elevantal.
Åtgärderna för en likvärdig bedömning 
har påverkats av att årets nationella 
prov ställdes in pga Corona-pandemin. 
Lärarnas jämförelse av den egna 
bedömningen av elevernas 
måluppfyllelse med de nationella 
proven och kollegers bedömning av 
elevernas prov är viktiga förutsättningar 
för en likvärdig bedömning. Så i år har 
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utvecklingen inom likvärdig bedömning 
stannat av .

2030 är Strömstad 
en förebild inom 
utbildning

Barn och elever ska ges 
utökat inflytande över 
utbildningen.

På alla skolor genomförs åtgärder för att 
eleverna ska uppleva att de har 
inflytande över sin utbildning. Utöver de 
mer traditionella aktiviteterna med 
klassråd och elevråd har läsårets 
satsning på Kooperativt lärande gynnat 
elevernas inflytande.

Lärarnas kontinuerliga återkoppling på 
elevernas skolarbete, formativ 
bedömning, är en viktig arena där 
elevernas syn på sitt skolarbete tas 
tillvara.

2030 är Strömstad 
en förebild inom 
utbildning

Lärmiljön som "Den tredje 
pedagogen" - att skapa ett 
lustfyllt lärande i 
förskolan..

Förskolan har uppnått förväntad effekt 
på många åtgärder och aktiviteter för 
att utveckla den fysiska lärmiljön och att 
öka pedagogernas kompetens att 
använda den fysiska lärmiljön, både 
inomhus och utomhus. Arbetet 
fortsätter under 2021 för att säkerställa 
en likvärdighet i vår måluppfyllelse över 
alla våra enheter, eftersom olika 
enheter har kommit olika långt.

2030 är Strömstad 
en förebild inom 
utbildning

Värdegrunden - Att ge 
förutsättningar för att 
utveckla barnens 
förståelse för vårt 
samhälles gemensamma 
värderingar och låta dem 
komma till uttryck i 
praktisk handling i olika 
sammanhang

En av åtgärderna var att utveckla 
förskolans samarbete med barnens 
vårdnadshavare. Förutsättningarna för 
samarbete har ökat genom att 
personalen har deltagit i en 
kompetensutveckling kring föräldraskap 
och normer i olika kulturer. Tydlig 
kommunikation och förmågan till ett 
respektfullt bemötande har ökat\. 
Under året har Covid-19 påverkat 
relationen till vårdnadshavarna på olika 
sätt, dels har de fysiska mötena minskat 
i omfattning för att kunna hålla ett 
smittsäkert avstånd till vårdnadshavare, 
dels har det funnit många tillfällen till 
samtal utifrån de frågor som berört 
förskolan och hanteringen av Covid-19.

En stor del av tiden på personalmötena 
har upptagits av samtal om hur 
förskolan ska hantera den pågående 
pandemin\. Samtalen har därmed haft 
ett begränsat fokus på andra områden 
där bemötande och respekt är viktiga.

Nya material och läromedel har 
introducerats i verksamheten men vi ser 
ett behov att under 2021 ytterligare 
tydliggöra hur de kan användas över alla 
våra enheter.
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2030 är Strömstad 
en förebild inom 
utbildning

Tema/projekt som metod 
för att nå läroplanens mål - 
Att öka verksamhetens 
förmåga att arbeta 
ämnesöverskridande i  
tema/projekt.

Tema/projekt har varit en del av 
pedagog-/organisationsmöten som sker 
veckovis på våra olika enheter. 
Förskollärarna har fått mandat att 
besluta om hur verksamheten förs 
framåt i det ämnesöverskridande 
arbetet.

EKONOMISK REDOVISNING 
Driftsredovisning
Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott jämfört med budget för 2020 med - 1,0 mnkr. Utfallet per 31 
december är + 0,9 mnkr jämförelse med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. Inklusive förändring av 
semesterlöneskuld är resultatet per 31 december - 1,0 mnkr i jämförelse med budget.

Belopp i mnkr 2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 69,3 66,6 62,8 55,9 50,5
Personalkostnader -302,4 -291,9 -284,9 -275,0 -259,3
Lokalkostnader -53,0 -53,0 -46,1 -44,2 -42,3
Övriga driftskostnader -72,7 -70,0 -67,2 -62,8 -60,2
Verksamhetens kostnader -428,1 -414,9 -398,1 -382,0 -361,8
Avskrivningar -3,9 -3,9 -4,0 -4,0 -3,4
Verksamhetens nettokostnad -362,6 -352,2 -339,3 -330,0 -314,8
Finansnetto -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,6
Resultat exkl. förändring av 
semesterlöneskuld -362,9 -352,5 -339,5 -330,3 -314,1
Förändringar av semesterlöneskuld -1,9 -0,5 -0,7 -2,1 0,2
Resultat inkl. förändring av 
semesterlöneskuld -364,7 -352,9 -340,2 -332,4 -313,9

Nettokostnadsutveckling
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för 2020 uppgick till 364,7 mnkr jämfört med nettobudgeten på 
363,8 mnkr. 
Nettokostnaderna har ökat med 11,8 mnkr eller cirka 3,4 procent mellan åren 2019 och 2020. De största 
nettokostnadsökningarna utgörs av lönekostnadsökningar som uppgår till 7,3 mnkr och volymökningar i 
verksamheterna. De verksamheter som har de största nettokostnadsökningarna är grundskolan och 
interkommunala ersättningar på gymnasiet.

Nedan presenteras budgetavvikelser som både är positiva och negativa inom barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter:

Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse
Förvaltningskontor -15,1 -17,3 2,3
Skolskjutsar -10,7 -10,0 -0,7
Måltid -35,6 -35,5 -0,1
Städ -11,1 -11,2 0,0
Förskoleverksamhet -77,3 -76,6 -0,7
Bibliotek -5,9 -6,1 0,2
Kulturskola -3,1 -3,2 0,1
Grundskola + förskoleklass -117,9 -117,2 -0,7
Fritidshem -12,2 -13,0 0,8
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Grundsärskola -5,0 -5,6 0,6
Särgymnasium IKE -3,0 -2,6 -0,4
Samlad barn- o elevhälsa -17,2 -18,8 1,6
Gymnasium -37,0 -36,8 -0,2
Gymnasium IKE -4,5 -2,8 -1,7
Vuxenutbildningen -7,1 -7,1 0,0
Semesterlöneskuld -1,9 0,0 -1,9
Summa -364,7 -363,8 -1,0

Budgetavvikelse
Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott jämfört med budget för 2020 med – 1,0 mnkr. Detta beror på 
att semesterlöneskulden 2020 är högre än förväntat. Barn- och utbildningsnämndens totala resultat är negativt 
jämfört med budget, men det finns budgetavvikelser som både är positiva och negativa inom verksamheterna. 
Budgetavvikelsen motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Nettoeffekten av semesterlöneskuldsökningen sänker 
nämndens resultat med 1,9 mnkr. Nettobudgeten uppgick för 2020 till 363,8 mnkr för nämndens 
verksamhetsområde och totalt sett uppvisar verksamheten en god budgetföljsamhet.
Den största positiva avvikelsen finns inom förvaltningsgemensam verksamhet och inom den samlade barn- och 
elevhälsan. Negativ budgetavvikelse finns inom skolskjutsar, förskolan och Gymnasium interkommunala 
ersättningar

Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott på 2,3 mnkr. Överskottet är huvudsakligen kopplat till den 
kompensation nämnden årligen får för lönerevisionen. Ny lön gäller från 1 april vilket genererar ökade 
lönekostnader för verksamheterna från april månad till och med december månad innevarande år. 
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 
2020 har den heller inte budgeterats till någon verksamhet.
Utöver detta påverkar också en vakant tjänst resultatet samt att fortbildningsbudgeten ej använts i lika stor 
utsträckning som budget pga. av Covid-19.

Skolskjutsar visar ett underskott på 0,7 mnkr. Budgeten för skolskjutsar har legat på samma nivå i flera år utan att 
kompenseras för elevökningen i grundskolan. Under 2021 har antalet resor för växelvis boende barn ökat, liksom 
att individuellt anpassade skoltider (särskilt stöd) ökar. Båda dessa förändringar leder till fler taxiresor vilket 
genererar en högre kostnad.  

Måltid visar ett underskott på 0,1 mnkr. Till viss del påverkas måltidsenheten av Covid-19 då det är en 
personalkänslig verksamhet. Vid frånvaro av ordinarie personal behöver det oftast tas in vikarier. Andel ekologiska 
livsmedel i förvaltningen2020ligger på 24,24%.

Städverksamhet visar en budget i balans. Till viss del har städverksamheten haft ökade kostnader under året för 
utförande av extra städinsatser inom flera förvaltningar. Kostnaderna täcks upp till viss del av intäkter samt god 
kontroll på vikarieanskaffning vid frånvaro.

Förskola visar ett underskott på 0,7 mnkr. Underskottet avser främst 0,5 mnkr på grund av minskade intäkter för 
förskoleavgifter och 0,2 mnkr avser av Tjärnö förskola. 

Biblioteket och Kulturskola visar ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet är hänförbart till vakanta tjänster som är 
tillsatta framöver.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritids visar ett överskott på 0,1 mnkr, varav grundskolan har ett negativ 
resultat på - 0,7 mnkr och fritidshemmet ett positiv resultat på 0,8 mnkr. Anledningen av differensen mellan 
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verksamhetsformerna är att det har varit få elever i fritidshemsverksamheten p.g.a. den rådande pandemin och i 
grundskolan beror underskottet främst på vikariekostnader p.g.a. sjukfrånvaro bl.a. i väntan på Covid-provsvar.
Under 2020 tog resursfördelningen inte hänsyn till grundskolans kompensatoriska uppdrag. Inför 2021 har en ny 
resursfördelningsmodell utarbetats. Detta kommer bl.a. att påverka kommunens högstadieskolas tilldelning av 
medel negativt, vilket medför att rektor behöver se över sin inre organisation för att anpassa sig utifrån gällande 
budgetram.

Grundsärskola som helhet går med ett positivt resultat på 0,2 mnkr, varav grundsärskolan går med ett positiv 
resultat på 0,66 mnkr medan de interkommunala ersättningarna till gymnasiesärskolan går med ett negativt 
resultat på -0,4 mnkr och dessa kostnader är svåra att påverka Anledningen till det positiva budgetresultatet i 
grundsärskolan beror på att verksamheten inte har kunnat rekrytera behörig personal. 
Under 2021 kommer grundsärskolan även fortsättningsvis arbeta för att kunna rekrytera specialpedagoger med 
inriktning utvecklingsstörning. Troligtvis kommer kostnaderna för de interkommunala ersättningarna att minska 
2021 p.g.a. att inga nya elever kommer att börja på gymnasiesärskolan.

Barn och elevhälsa visar ett överskott på 1,6 mnkr. Överskottet avser främst vakanser och olika tjänsteledigheter. 
Ny elevhälsochef får inför 2021 i uppdrag att se över verksamheten. Under hösten 2020 har rekryteringsstrategi 
utarbetats för att minska antalet vakanser. 

Gymnasium interkommunala ersättningar (IKE) visar ett underskott på 1,7 mnkr. Resultatet visar högre kostnader 
under våren än hösten. Under 2021 kommer ytterligare insatser göras för att få en mer tillförlitlig prognos. 
Aktiviteter har under året gjorts för att rekrytera fler elever till gymnasiet, från den egna kommunen och från 
närliggande kommuner.

Gymnasium visar på ett underskott på 0,2 mnkr. Mellan 2019 och 2020 minskade statsbidraget för asylelever på IM 
SPRINT från 2,5 mnkr till 1,3 mnkr. Inför det nya läsåret sågs organisationen över och flera tjänster togs bort. Trots 
effektiviseringar klarar inte gymnasiet att möta de minskade intäkterna fullt ut.

Vuxenutbildningen visar en budget i balans. Antalet etableringselever inom SFI har minskat avsevärt mellan år 2019 
och 2020 vilket påverkat verksamhetens resultat negativt. Under 2020 påbörjades ett arbete med att se över 
strukturen för hur budgeten läggs upp. Under 2021 kommer verksamheten arbeta för att säkerställa att enheten 
når upp till krav som gäller för medfinansiering av statsbidraget för den regionala vuxenutbildningen. 

Investeringsredovisning
Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme för 2020 uppgick till 4,9 mnkr uppdelat på flera 
investeringsobjekt. 2020 användes 3,2 mnkr. Inköp av skolmöbler är den enskilt största investeringen på 1,7 mnkr. 
Barn- och utbildningsnämnden har inte nyttjat 1,2 mnkr i investering för nybyggnationen på Bojarskolan och äskar 
att överföra 1,2 mnkr från investeringsbudgeten 2020 till 2021.

Belopp i mnkr Budget Utfall Avvikelse

Utemiljö -0,7 -0,4 0,3
Kök/städ -0,4 -0,4 0
Möbler/inventarier klassrum -1,5 -1,7 -0,2
Data/el nätutbyggnad -0,2 -0,2 0
Skrivare/kopiatorer/IT -0,3 -0,1 0,2
Kulturskola -0,2 0,0 0,2
Inventarier bibliotek -0,2 -0,1 0,1
Giftfria förskolor -0,3 -0,3 0
Nybyggnation -1,2 0,0 1,2
Summa -4,9 -3,2 1,7
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
År  2020 2019 2018
Antal anställda * kv 512 526 505
 män 127 119 116
 totalt 639 645 621
Antal årsarbetare  606 603 584
Antal årsarbetare, tillsvidare ** 475 449 444
Medelålder (1)  47,8 47,4 46,4
Andel heltids- kv 87 86 82
Anställda (2) män 91 92 80
 totalt 88 87 82
Sjukfrånvaro (3) kv 7,88 6,82 7,04
 män 4,49 2,97 3,79
 totalt 7,22 6,11 6,43
Långtidssjukfrånvaro (4) 60 68 67

Samtlig personal i redovisningen är anställd enligt AB (Allmänna bestämmelser) och 
månadsanställda om inget annat anges.  

*      Totalt antal anställda, tillsvidare och visstid, skiljt från vilande anställning  

**     Alla tillsvidareanställda, även vilande och tjänstlediga med annan tjänst  
1) avser medelåldern bland tillsvidareanställd 
personal resp år      

2) avser andelen heltidsanställda i % av totalt antal tillsvidareanställd personal 1 november resp år  

3) avser sjukfrånvarotimmar i % av avtalad arbetstid, alla anställda. Helår    
4) antal kalendersjukdagar överstigande 59 i % av totala antalet kalendersjukdagar, alla anställda. Helår  

RESULTAT AV UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS INTERNA 
KONTROLL
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter inte uppvisar några allvarliga 
eller akuta brister avseende den interna kontrollen.
Sju av de nio granskningsområdena kommer dock att överföras till intern kontrollplanen för år 2021 då genomförda 
kontroller visar att rutiner fortsatt behöver förbättras. De områden som kommer att överföras är:

 Särskilt stöd
 Effektiv personalplanering utifrån lärarlegitimation och ämnesbehörighet
 Inköp och upphandling
 Resursfördelning inom samtliga skolformer
 Garanterad undervisningstid
 Kompetensförsörjning
 Kompetensutveckling

 
Områdena Måluppfyllelse kunskapsresultat och Sjukskrivningar följs i fortsättningen upp av nämnden via 
redovisningar i nämnden enligt Årshjulet.
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter visar på förbättring inom de 
kontrollerade områdena, men att de kvarvarande områdena behöver en fortsatt och fördjupad kontroll 2021.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING 

Volymökning i antal barn kan förväntas stanna av de närmaste åren, frånsett för vuxenutbildningen som ökat under 
2020. Kopplingen till den förändrade arbetsmarknaden under Covid -19 är tydlig.

Investeringsbehov för digitalisering
Det finns ett fortsatt stort investeringsbehov i digital teknik. Förvaltningen behöver resurser för att kunna planera 
och tillse att våra verksamheter kan erbjuda en jämlik tillgång till digital utrustning och en kontinuerlig 
kompetensutveckling inom området. Målet är att utöka användningen av teknik som verktyg för ökad inlärning och 
högre måluppfyllelse bland våra barn och elever. 

Optimerad lokalanvändning 
Barn- och utbildningsförvaltningen ska i samråd med kommunens nya lokalstrateg se över sina lokaler och dess 
användning, med syfte att optimera lokalanvändningen och samnyttja lokaler. Volymförändringar i verksamheterna 
är starkt beroende av vilka bostadsbyggnationer som kommer att ske i kommunen de närmaste åren. Beroende på 
utvecklingen på lång sikt kan nya behov av lokaler uppstå. Verksamheterna förändras  och utvecklas, därmed 
förändras lokalbehovet. Flexibla lokaler och långsiktig planering är ledstjärnor.  Det finns, trots de senaste årens 
nybyggnation, några äldre och slitna lokaler t.ex. Valemyrsskolan och tillagningsköken till skola och förskola, som 
kommer att behöva renoveras de kommande åren. 
Under 2021-2022 kommer Strömstiernaskolan att byggas om för att möjliggöra för ytterligare 100 elever att få 
utbildning på högstadiet. Det påverkar grundsärskolan och kulturskolan. Omställningen av Bojarskolan till en 
tvåparallellig skola fortsätter med en ny idrottshall, kök och matsal som beräknas vara klar 2022.
Grundsärskolan kommer att få fler elever de kommande åren och under 2021 planeras lokaler som ska möta de 
ökade behoven. 
Kulturskolans dansverksamhet har nya och ändamålsenliga lokaler i Strömstad Shopping och planering för 
musikverksamheten lokaler är påbörjad.

Framtidens skola: Fokus på tillgänglig lärmiljö för ökad måluppfyllelse
Framtidens skola som begrepp spänner över en rad perspektiv: en god, kvalitativ och inspirerande lärmiljö för våra 
barn och elever där vi nyttjar digitala samt nya pedagogiska verktyg, en attraktiv arbetsplats för verksamhetens 
personal och pedagoger, ändamålsenliga lokaler som bidrar och skapar förutsättningar till god måluppfyllelse samt 
en skolstruktur som på mest effektiva sätt tar tillvara befintliga resurser inom organisationen. Förvaltningen har 
startat ett arbete med att utveckla arbetet inom samtliga ovan nämnda perspektiv. Detta arbete kommer att fortgå 
och utvecklas vidare de närmaste åren och presenteras i kommande budgetskrivelser och verksamhetsplaner. I 
praktiken handlar det om lokalplanering- och försörjning, fortsatt arbete med strategiskt kompetensförsörjning och 
ett arbete för att tillskapa fler utbildningsmöjligheter för vår befintliga personal samt för kommunens invånare.

Ett stort fokus ligger på att utveckla pedagogiken med digital teknik som verktyg, men också att i större utsträckning 
få hela skolverksamheten att anpassa undervisningen genom fokus på Tydliggörande pedagogik och Tillgänglig 
lärmiljö. Huvudsyftet med detta arbete är att stärka barn och elevers studieresultat. Tillgänglighet innebär att 
”verksamheteten utvecklar kunskap om förutsättningar för lärande och hur det hänger samman med 
verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. I det arbetet ligger att identifiera och undanröja hinder och 
aktivt arbeta för att utveckla och förbättra hela verksamhetens lärmiljö, med fokus på omgivningsfaktorer. 
Verksamhetens förmåga att skapa tillgängliga lärmiljöer påverkar möjligheterna för barn och elever att vara 
delaktiga i såväl sitt lärande som i den sociala gemenskapen” (källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten). 
 

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/
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 Finansdepartementet

Remissvar (Fi2020/05159) på promemorian Frivillig 
skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

1. Bör reglerna om frivillig skattskyldighet ändras så att det blir möjligt att bli
frivilligt skattskyldig även för uthyrning av lokaler som inte stadigvarande
används i en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till
återbetalning?

Svar: Nej. Av PM Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid
uthyrning av lokaler analyseras inte fullt ut vilka risker för
kostnadsökningar (se svar under pkt 3 nedan) som skulle kunna bli
resultatet av en ändring av reglerna.

2. Vilka fördelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan t ex redogöra
för ekonomiska och administrativa problem som finns med dagens regler
men som skulle åtgärdas av förändringen.

Svar: Administrativt skulle det underlätta genom att man inte måste
hålla ordning på vilka objekt som är ”momsade” och inte. Även
administrationen för att hålla koll på investeringsmomsen skulle då
upphöra och inte behöva föras. Ekonomiskt skulle man inte behöva ta
hänsyn till om hyresgäst bedriver momspliktig verksamhet eller inte.
Man skulle kunna få en bättre blandning av utbud i fastigheten. Fler
verksamheter skulle kunna komplettera varandra. Är det stora
investeringar tagna i fastigheten så som tak, fönster, värmesystem,
nybyggnation eller stora investeringar i det direkta objektet så kan det
inte alltid kompenseras på hyran fullt ut eftersom avdragen för moms är
en så stor post. Detta problem skulle upphöra. Likviditeten skulle
stärkas hos fastighetsbolaget. Fastigheterna kommer också att få bättre
värderingar då driftnettot kommer att påverkas positivt. När det gäller
de lokaler där kommunen är ägare skulle det bara underlätta
administrativt i bokföring av investeringar och dess moms som idag
måste bokföras ifall fastigheten skulle säljas till bolag.

3. Vilka nackdelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan t ex
redogöra för ekonomiska eller administrativa problem som förändringen
skulle orsaka.
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Svar: I PM redogörs inte för de finansiella effekterna för kommuner som 
med skattemedel finansierar välfärdsverksamhet. Om det blir möjligt för 
fastighetsägare att debitera moms (med 25 %) på lokalhyror vid 
uthyrning till skattefinansierad privat välfärdsverksamhet (vård, skola 
och omsorg) ökar kostnaderna för hyresgästerna. Oavsett storleken på 
kostnadsökningen så finansieras privata aktörers verksamhet inom vård, 
skola och omsorg av kommunala skattemedel. Ett införande av en 
hyresmoms på lokaler till aktörer som saknar avdragsrätt för den 
debiterade momsen kan leda till kostnadsökningar. Kommunala 
skattemedel kan vid krav på höjda ersättningsnivåer komma att 
finansiera ett eventuellt införande av en statlig skatt på idag momsfria 
hyror. Även vid uthyrning av lokaler till ideella föreningar och 
organisationer kan förslaget medföra finansiella effekter för kommuner. 
Om ideella föreningar och organisationer får moms på sin hyra som de 
inte kan göra avdrag för kan det få effekter för deras verksamhet och 
medföra höjda medlemsavgifter och/eller krav på höjda kommunala 
bidrag. 

William Lindahl
Redovisningsekonom
0526-192 28
william.lindahl@stromstad.se
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Fornm - Ideburna organisationer med social inriktning 

Folkets Hus och Parker 

Friskis & Svett.is riks 

Friskolornas riksförbund 

Funktionsrätt i Sverige 
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F örsvarsutbildarna 
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Ideburna skolors riksförbund 
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Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd 

Konstnärsnämnden 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 

KRO 

Kulturrådet 

Landsorganisationen i Sverige 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Leksands kommun 

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 

Luleå kommun 

Malmö kommun 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Nordanstigs kommun 

Näringslivets Skattedelegation 

Näringslivets Regelnämnd 

Pensionärernas riksorganisation, PRO 

Piteå kommun 

Privattandläkarna 

Region Blekinge 

Region Dalarna 
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Region Västerbotten 

Riksförbundet Sveriges museer 

Riksidrotts förbundet 

Riksteatern 

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation 

Scouterna 

Skatteverket 

Småföretagarnas Riksförbund 

Sollentuna kommun 

Sparbankernas Riksförbund 

Srf konsulterna 

Statens fastighetsverk 

Statistiska centralbyrån 

Stockholms kommun 

Strömstads kommun 

Studiefrämjandet 

Studieförbunden 

Svenska Bankföreningen 

Svenska Bilsportförbundet 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Svenska Fotbollförbundet 
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Svenska Golfförbundet 

Svenska Ishockeyförbundet 

Svenska Jägareförbundet 

Svenska Kennelklubben 

Svenska Kyrkan 

Svenska Motorsportförbundet 

Svenska Orienteringsförbundet 

Svenska Ridsportförbundet 

Svenska Röda Korset 

Svenska Skidförbundet 

Svenska Styrkelyftförbundet 

Svenska Tyngdlyftningsförbundet 

Svensk Försäkring 

Svenskt Friluftsliv 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges Allmännytta 

Sveriges Hembygdsförbund 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sverok - spelhobbyförbundet 

TCO 

Tjörns kommun 
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Vara kommun 

Varbergs kommun 

Vellinge kommun 

Vilhelmina kommun 

Vimmerby kommun 

Våra gårdar 

Vårdföretagarna 

Vännäs kommun 

Västra Götalandsregionen 

Ängelholms kommun 

Övertorneå kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 21 mars 
2021. Svaren bör lämnas i bearbet:ningsbar form (tex. Wordformat) per 

e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

johan.westlund@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2020/05159 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Remissinst:ansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemoria. När det gäller utl1yrning av lokaler är 

forntsättningarna i storstäderna i många fall annorlunda än i mindre orter. 

En särskild målsättning med promemorian är att få in synpunkter från alla 

delar av landet. Remissinstanserna uppmanas därför särskilt att 
inhämta synpunkter från eventuella medlemsföretag, 
underorganisationer, lokalkontor eller liknande i olika delar av landet i 
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så stor utsträckning som möjligt. Om en remissinstans får olika svar från 

olika delar av landet bör detta redovisas. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter. 

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regenngen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regenngen.se. 

Anna Sundblad Stahre 

Kansliråd 
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Promemorians huvudsakliga innehåll 

I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell 

förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet blir 

möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte bedriver 

mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning. Det 

anges även vissa avgränsningar avseende en sådan förändring. Slutligen 

ställs vissa frågor till remissinstanserna att besvara. Den beskrivna 

förändringen är i nuläget inte något förslag från Finansdepartementet. 

Syftet med promemorian är att ersätta en s.k. hearing och att ge 

departementet ett så brett beslutsunderlag som möjligt genom att i ett tidigt 

skede få in synpunkter från berörda parter kring den möjliga förändringen.  
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1 Syftet med promemorian 

Den 24 oktober 2018 inkom Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna med 

en hemställan, ”Modernisera hyresmomsen för verksamhetslokaler”. I 

hemställan beskrivs ett antal problem som enligt Svenskt Näringsliv och 

Fastighetsägarna orsakas av dagens regler om frivillig skattskyldighet för 

mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler. Några av skälen som nämns är 

att fastighetsägarna vill lägga mervärdesskatt på sin uthyrning för att 

kunna få avdrag och för att få en enklare mervärdesskattehantering samt 

att kravet medför att förskolor, vårdcentraler, ideell sektor m.fl har svårt 

att få tag i lokaler, eftersom hyresvärdar inte vill hyra ut till hyresgäster 

som inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet. Det föreslås 

förändringar av reglerna varav den första är ett slopande av kravet på att 

verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning bedrivs 

i lokalen, alltså att det ska vara möjligt för en hyresvärd att bli frivilligt 

skattskyldig även om hyresgästen inte bedriver mervärdesskattepliktig 

verksamhet eller har rätt till återbetalning. Det föreslås vidare en rad andra 

förändringar, exempelvis att begränsningen av mervärdesskatteplikt för 

det som har karaktär av stadigvarande bostad slopas och att det införs en 

möjlighet till utträde från frivillig skattskyldighet. 

SABO har i en skrivelse den 7 december 2018 anslutit sig till hemställan. 

Under våren 2020 planerades en hearing för att inhämta synpunkter 

kring möjligheterna till frivillig skattskyldighet och ge olika intressenter 

möjlighet att uttrycka sina åsikter. Spridningen av sjukdomen covid-19 har 

dock gjort det omöjligt att hålla större möten. Den planerade hearingen 

ersätts därför av en ”skriftlig hearing”, dvs. denna promemoria.  

I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell 

förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet 

skulle bli möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte 

bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet (inklusive ideella 

verksamheter) eller har rätt till återbetalning. I avsnitt 6 finns sedan frågor 

för remissinstanserna att besvara. Den beskrivna förändringen är i nuläget 

inte något förslag från Finansdepartementet. Syftet med promemorian är 

att ge departementet ett så brett beslutsunderlag som möjligt genom att i 

ett tidigt skede få in synpunkter från berörda parter kring den möjliga 

förändringen. Finansdepartementet vill få information om parternas 

åsikter om vilka för- och nackdelar förändringen skulle innebära och vilka 

eventuella problem förändringen skulle orsaka eller åtgärda. Finns det 

problem i dag och skulle den beskrivna förändringen åtgärda dem? Om 

Finansdepartementet efter att ha tagit del av synpunkterna skulle besluta 

att gå vidare med ett konkret förslag kommer en ny promemoria om detta 

att tas fram. 
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      2 Gällande rätt 

2.1 EU-rätt 

Reglerna för mervärdesskatt är harmoniserade inom EU och återfinns 

främst i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 

gemensamt system för mervärdesskatt, nedan kallat 

mervärdesskattedirektivet. Enligt artikel 135.1 l ska medlemsstaterna 

undanta utarrendering och uthyrning av fast egendom från 

mervärdesskatteplikt. I andra punkten i samma artikel anges vissa 

transaktioner som inte omfattas av undantaget, exempelvis uthyrning av 

hotellrum eller parkeringsplatser. I artikeln finns även en generell regel om 

att medlemsstaterna får besluta om ytterligare begränsningar av 

tillämpningsområdet för undantaget i punkt 1 l. Enligt artikel 137 får 

medlemsstaterna medge beskattningsbara personer rätt till valfrihet för 

beskattning avseende bl.a. utarrendering och uthyrning av fast egendom. 

Medlemsstaterna ska fastställa de närmare villkoren för utövande av sådan 

rätt till valfrihet och får även inskränka räckvidden av den rätten. 

Enligt artikel 98 får medlemsstaterna tillämpa en eller två reducerade 

skattesatser. De reducerade skattesatserna får dock endast tillämpas på 

leverans av varor och tillhandahållande av tjänster i de kategorier som 

anges i bilaga III. I bilagan anges bl.a. utnyttjande av sportanläggningar 

samt logi som tillhandahålls av hotell och liknande anläggningar. 

2.2 Svensk rätt 

Mervärdesskattedirektivet är i svensk rätt genomfört i huvudsak genom 

mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Enligt 3 kap. 2 § ML undantas 

omsättning av fastigheter samt överlåtelse och upplåtelse av arrenden, 

hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter 

till fastigheter från skatteplikt. I 3 kap. 3 § första stycket ML räknas vissa 

situationer upp då undantaget i 2 § inte är tillämpligt, bl.a. uthyrning av 

hotellrum eller parkeringsplatser. Enligt andra stycket i samma paragraf 

gäller undantaget enligt 2 § inte heller när en fastighetsägare, ett konkursbo 

eller en mervärdesskattegrupp för stadigvarande användning i en 

verksamhet som medför skattskyldighet eller som medför rätt till 

återbetalning enligt vissa regler helt eller delvis hyr ut en sådan byggnad 

eller annan anläggning, som utgör fastighet. Skatteplikt gäller dock inte 

om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Uthyrning till staten, en 

kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund är 

skattepliktig även om uthyrningen sker för en verksamhet som inte medför 

skattskyldighet eller rätt till återbetalning, såvida inte fastigheten 

vidareuthyrs för användning i en verksamhet som bedrivs av någon annan 

än staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund 

och som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning. I 1 kap. 

16 § ML jämställs regioner med kommuner. 

Enligt 9 kap. 1 § ML gäller skyldigheten att betala skatt för sådan 

skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i 
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3 kap. 3 § andra stycket endast för fastighetsägare, hyresgäster, 

bostadsrättshavare, konkursbon och mervärdesskattegrupper som har 

angett utgående skatt i en faktura för uthyrningen eller upplåtelsen 

(frivillig skattskyldighet). 

Frivillig skattskyldighet upphör enligt 9 kap. 6 § ML när 

fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten för annat ändamål än 

för skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse eller när fastigheten inte 

längre kan hyras ut eller på annat sätt upplåtas på grund av brand eller av 

annan orsak som fastighetsägaren inte råder över eller på grund av rivning. 

Om skattskyldigheten upphör finns i 8 a kap. ML regler om jämkning som, 

något förenklat, innebär att tidigare gjorda avdrag för ingående 

mervärdesskatt på större investeringar i vissa fall kan behöva betalas 

tillbaka.  

Enligt 7 kap. 1 § första stycket ML tas mervärdesskatt ut med 25 procent 

av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. 

Enligt andra stycket tas skatten ut med 12 procent av 

beskattningsunderlaget för bl.a. rumsuthyrning i hotellrörelse eller 

liknande verksamhet. Enligt tredje stycket jämförd med 3 kap. 11 a § ML 

tas skatten ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för bl.a. vissa 

tjänster varigenom någon bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller 

tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. 

2.3 Sammanfattning av reglerna och nationellt 

handlingsutrymme 

Något förenklat innebär de svenska reglerna att uthyrning av fastigheter 

som huvudregel inte är mervärdesskattepliktigt. Den som hyr ut en lokal 

för stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet 

(eller rätt till återbetalning) kan dock välja att bli frivilligt skattskyldig 

genom att ange utgående mervärdesskatt i fakturan. Detsamma gäller vid 

uthyrning till stat, kommun eller region. För annan uthyrning av lokaler 

finns i dag ingen möjlighet att bli frivilligt skattskyldig. Det är inte heller 

möjligt att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av en stadigvarande 

bostad. Den frivilliga skattskyldigheten upphör normalt när fastigheten 

används till något annat än skattepliktig uthyrning. Med dagens regler får 

alltså hyresvärden enbart bli frivilligt skattskyldig i situationer då 

hyresgästen antingen har avdragsrätt för mervärdesskatten eller kan få den 

återbetald. Syftet med den begränsningen är främst att skydda 

hyresgästerna från kostnadsökningar. 

De EU-rättsliga reglerna ger medlemsstaterna en relativt stor frihet att 

anpassa reglerna för uthyrning av fastigheter. En medlemsstat kan välja att 

låta uthyrning av fastigheter undantas från mervärdesskatt, ha möjligheter 

till frivillig skattskyldighet eller låta uthyrningen vara obligatoriskt 

mervärdesskattepliktig. Det är också möjligt att ha olika regler för olika 

typer av fastigheter, såsom bostäder eller lokaler som används för 

mervärdesskattepliktig verksamhet. I den mån en medlemsstat väljer att 

göra uthyrningen mervärdesskattepliktig måste dock skatt i princip tas ut 

enligt den ordinarie skattesatsen. De möjligheter som finns att tillämpa en 

lägre skattesats är begränsade till vissa korttidsupplåtelser, såsom 
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      hotellrum eller nyttjande av en sportanläggning. Att generellt införa en 

lägre mervärdesskattesats för uthyrning av fastigheter är inte möjligt. 

3 Juridiska och praktiska effekter av 

frivillig skattskyldighet för 

mervärdesskatt 

3.1 Hyran beläggs med mervärdesskatt 

Om en hyresvärd väljer att bli skattskyldig får det flera juridiska effekter. 

Den mest direkta effekten är att hyran ska beläggas med mervärdesskatt. 

Som nämnts i avsnitt 2.3 ovan kommer sådan mervärdesskatt att tas ut med 

den normala skattesatsen, vilken i dag är 25 procent av 

beskattningsunderlaget (hyran). Det är alltså inte möjligt att ha en lägre 

mervärdesskattesats för uthyrning av lokaler.  

Hur detta påverkar hyresgästerna beror på om de bedriver 

mervärdesskattepliktig verksamhet eller ej. För verksamheter som är 

skattskyldiga för mervärdesskatt utgör den ingående mervärdesskatten på 

inköpta varor eller tjänster normalt inte en kostnad eftersom den 

skattskyldige får göra avdrag för den. Med dagens regler är det i princip 

enbart möjligt att bli frivilligt skattskyldig vid uthyrning till verksamheter 

som är skattskyldiga för mervärdesskatt. I de få fall då det är möjligt att 

bli frivilligt skattskyldig för uthyrning även till icke-skattepliktig 

verksamhet, exempelvis vid uthyrning till kommuner, finns system för 

ersättning eller återbetalning av mervärdesskatten. Med dagens regler 

utgör den mervärdesskatt som läggs på hyran vid frivillig skattskyldighet 

alltså inte någon kostnad för hyresgästen. 

För verksamheter som inte är skattskyldiga för mervärdesskatt och inte 

heller kan få mervärdesskatten ersatt eller återbetald utgör dock 

mervärdesskatten på inköpta varor och tjänster en kostnad på samma sätt 

som övriga delar av priset på varorna eller tjänsterna. Om reglerna skulle 

ändras så att det blev möjligt för hyresvärden att bli frivilligt skattskyldig 

även vid uthyrning till icke skattskyldig verksamhet skulle 

mervärdesskatten på hyran i dessa fall bli en kostnad för hyresgästen (se 

vidare avsnitt 5.2 nedan). 

3.2 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt och 

jämkning av avdrag 

En annan effekt är att hyresvärden, om den väljer att bli skattskyldig, får 

rätt att göra avdrag för den ingående mervärdesskatten på kostnader som 

är knutna till uthyrningen, exempelvis renovering av lokalen, inventarier, 

elektricitet eller inhyrda tjänster.  
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För verksamheter som är skattskyldiga för mervärdesskatt utgör den 

ingående mervärdesskatten på inköpta varor eller tjänster normalt inte en 

kostnad eftersom den skattskyldige får göra avdrag för den. För 

verksamheter som inte är skattskyldiga för mervärdesskatt utgör dock 

mervärdesskatten på inköpta varor och tjänster normalt en kostnad på 

samma sätt som övriga delar av priset på varorna eller tjänsterna. För en 

hyresvärd som inte är skattskyldig för mervärdesskatt innebär det normalt 

att hyrorna justeras för att täcka dessa kostnader (se vidare avsnitt 5 nedan 

om effekterna för olika aktörer). Detta brukar ibland benämnas ”dold 

mervärdesskatt”, eftersom mervärdesskatt i tidigare led påverkar 

hyresnivån även om uthyrningen som sådan inte är mervärdesskattepliktig. 

Vid frivillig skattskyldighet utgör den ingående mervärdesskatten inte 

längre någon kostnad och det finns därför inte något behov av att justera 

hyresnivån för att täcka en sådan kostnad. Hur nivån på den ”dolda 

mervärdesskatten” förhåller sig till en faktisk mervärdesskatt om 

25 procent varierar beroende på vilka kostnader hyresvärden har och har 

haft, se avsnitt 5 nedan. 

Förutom effekter på hyresvärdens avdragsrätt uppkommer även effekter 

på jämkning av redan gjorda avdrag. En hyresvärd som är frivilligt 

skattskyldig har rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som är hänförlig 

till ny-, till- eller ombyggnation av byggnaden. Om hyresvärden efter 

åtgärden hyr ut en lokal till en icke mervärdesskattepliktig verksamhet 

upphör med dagens regler den frivilliga skattskyldigheten för den lokalen. 

Om detta sker inom tio år från ny-, till- eller ombyggnationen blir 

hyresvärden skyldig att jämka tillbaka avdraget. Jämkning sker i så fall 

med en tiondel av det ursprungliga avdraget för varje år som lokalen hyrs 

ut utan mervärdesskatt. På grund av detta förekommer det att hyresvärdar 

som kan bli jämkningsskyldiga antingen inte vill hyra ut till icke 

mervärdesskattepliktiga verksamheter eller har som villkor vid sådan 

uthyrning att hyresgästen ska betala ersättning för den mervärdesskatt som 

ska jämkas. I dessa situationer kan hyran påverkas betydligt av om 

hyresgästen bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller inte. Om en 

möjlighet till frivillig skattskyldighet även vid uthyrning till icke 

mervärdesskattepliktig verksamhet skulle införas skulle det dock inte 

längre finnas något behov av denna typ av jämkning. Även om en frivilligt 

skattskyldig hyresvärd skulle hyra ut till en icke mervärdesskattepliktig 

verksamhet inom tio år från en ny-, till- eller ombyggnation skulle någon 

jämkning inte behöva ske. 

3.3 Valmöjligheter och administration 

Om reglerna skulle ändras så att det blir möjligt för en hyresvärd att bli 

skattskyldig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte 

bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning 

skulle det innebära att fler hyresvärdar kan välja att bli skattskyldiga. Det 

mest uppenbara exemplet är hyresvärdar som enbart hyr ut sina lokaler till 

icke mervärdesskattepliktiga verksamheter. De har i dag inte möjlighet att 

bli frivilligt skattskyldiga men skulle efter en sådan ändring ha denna 

möjlighet. Det innebär att de behöver redovisa och deklarera 
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      mervärdesskatt, men även att de får avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt (se avsnitt 3.2 ovan).  

En typ av hyresvärd som påverkas särskilt av förändringen är sådana 

som hyr ut lokaler både till skattepliktiga och icke skattepliktiga 

verksamheter. Om en hyresvärd exempelvis har två lokaler i samma 

byggnad och den ena (lokal A) hyrs av en verksamhet som är skattskyldig 

och den andra (lokal B) av en verksamhet som inte är det kan hyresvärden 

med dagens regler bli frivilligt skattskyldig för lokal A, men inte B. Det 

innebär att hyresvärden har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt på 

sådana kostnader som avser lokal A, men inte sådana som avser lokal B. 

Detta innebär att kostnaderna behandlas olika beroende på vilken lokal de 

hänför sig till. För kostnader som inte kan hänföras till någon viss lokal, 

exempelvis på grund av att de avser byggnaden som helhet eller 

verksamheten i stort, måste en fördelning mellan de två lokalerna ske. 

Administrationen för att särskilja kostnaderna kan påverka hyran. Det 

finns även uppgifter som tyder på att hyresvärdar som hyr ut de flesta av 

sina lokaler till verksamheter som medför skattskyldighet för 

mervärdesskatt i vissa fall avstår från att hyra ut till icke skattskyldiga 

verksamheter för att undvika den extra administrationen eller gör ett påslag 

på hyran som överstiger de faktiska kostnaderna. Frivillig skattskyldighet 

även vid uthyrning till icke mervärdesskattepliktig verksamhet skulle 

innebära att hyresvärden i exemplet ovan får möjlighet att bli skattskyldig 

även för uthyrningen av lokal B. Det skulle i sin tur innebära att en 

uppdelning av kostnaderna mellan de olika hyresgästerna inte längre är 

nödvändig eftersom hyresvärden har avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt för kostnaderna hänförliga till båda lokalerna. 

Administrationen för uppdelningen skulle därmed försvinna, samtidigt 

som det tillkommer administration för att redovisa och deklarera 

mervärdesskatt även avseende lokal B. För en närmare genomgång av hur 

detta kan påverka hyresvärdarna, se avsnitt 5.3. 

3.4 Om hyressättning 

Den frivilliga skattskyldigheten innebär alltså att hyran beläggs med 

25 procent mervärdesskatt, att hyresvärden får minskade kostnader på 

grund av att den kan göra avdrag för ingående mervärdesskatt avseende 

kostnader relaterade till lokalen och i vissa fall även minskade 

administrativa kostnader för hyresvärden. Hyresvärden kan använda 

minskningen i sina kostnader till att sänka hyran. Detta är dock upp till den 

enskilda hyresvärden. Vid uthyrning av lokaler råder i princip fri 

hyressättning. Om en hyresvärd under en pågående uthyrning säger upp 

avtalet för att ändra villkoren, exempelvis hyrans storlek, kan dock 

hyresvärden bli skyldig att betala ersättning till hyresgästen bl.a. om de 

hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängning inte är skäliga och 

överensstämmer med god sed i hyresförhållanden. En krävd hyra anses 

inte som skälig om den överstiger den hyra som lokalen vid hyrestidens 

utgång kan antas betinga på öppna marknaden (marknadshyra). 

Marknadshyran skall i första hand bestämmas med utgångspunkt i en 

jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten (se 12 kap. 
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57 och 57a §§ jordabalken). Det går inte att koppla den frivilliga 

skattskyldigheten direkt till att de minskade kostnaderna ska komma 

hyresgästen till godo i form av sänkt hyra.  

4 Avgränsning 

Promemorians bedömning: Om kravet på att hyresgästen ska bedriva 

mervärdesskattepliktig verksamhet eller ha rätt till återbetalning 

avskaffas bör det ändå inte vara möjligt för hyresvärden att bli frivilligt 

skattskyldig avseende uthyrning av lokaler som används som 

stadigvarande bostad. Möjligheten att bli frivilligt skattskyldig bör även 

fortsatt kombineras med någon form av begränsningar av möjligheterna 

att lämna systemet och med jämkningsregler. 
 

Skälen för promemorians bedömning: För uthyrning av bostäder 

finns ett generellt undantag från skatteplikt i 3 kap. 3 § andra stycket ML. 

Det är alltså i dag inte möjligt att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning 

av en stadigvarande bostad även om den används i en verksamhet som 

medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning. I 8 kap. 9 § ML finns 

dessutom en regel om att avdrag, med vissa undantag, inte får göras för 

ingående mervärdesskatt som hänför sig till en stadigvarande bostad.  

Skälen till avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt på kostnader 

hänförliga till en stadigvarande bostad är att sådana kostnader normalt 

anses utgöra privata levnadskostnader (se prop. 1989/90:111 s 127 och 

prop. 1993/94:99 s 212). Att det inte är möjligt att bli frivilligt skattskyldig 

för uthyrning av en stadigvarande bostad är kopplat till detta. Det har 

bedömts olämpligt att en fastighetsägare som är frivilligt skattskyldig och 

ska lägga mervärdesskatt på hyran helt saknar rätt till avdrag för 

uthyrningen (se prop. 2013/14:1 s 476). Dessa skäl är fortfarande aktuella 

även om kravet på att hyresgästen ska bedriva mervärdesskattepliktig 

verksamhet eller ha rätt till återbetalning avskaffas avseende frivillig 

skattskyldighet. Att generellt möjliggöra avdragsrätt för stadigvarande 

bostäder skulle också medföra en ökad risk för missbruk av reglerna. 

Regler för att hindra den typen av kringgåenden riskerar att bli mycket 

komplexa och svåradministrerade. Det bedöms därför inte vara lämpligt 

att generellt tillåta avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till 

stadigvarande bostäder och därmed inte heller att möjliggöra frivillig 

skattskyldighet för stadigvarande bostäder. Frågan om en avdragsrätt kan 

tillåtas i mer specifika situationer omfattas inte av denna promemoria. 

Om reglerna skulle ändras så att det blir möjligt att bli frivilligt 

skattskyldig även om hyresgästen inte bedriver en mervärdesskattepliktig 

verksamhet eller har rätt till återbetalning behöver även reglerna för den 

frivilliga skattskyldighetens upphörande ses över. I prop. 2013/14:1 

angavs följande om utträde från den frivilliga skattskyldigheten (s 471). 

Det finns klara fördelar med ett regelverk som främjar kontinuitet i 

skattskyldigheten. Det ger färre problem med avdragsrätt och jämkning. 

En möjlighet till utträde ger upphov till fler jämkningssituationer vilket 

är komplicerat och medför en administration för företagen. En generell 
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      utträdesmöjlighet ger också en ökad risk för missbruk, särskilt som det 

inte längre finns något krav på ansökan eller anmälan till Skatteverket. 

Dessa skäl är fortfarande aktuella. Det bedöms därför inte vara lämpligt 

med en generell, obegränsad möjlighet till utträde. Möjligheterna till 

utträde behöver vara begränsade. Även om avsaknaden av en generell 

utträdesregel minskar antalet situationer då jämkning blir aktuellt bedöms 

det även fortsatt vara nödvändigt med någon form av jämkningsregler för 

att förhindra missbruk. Som nämnts i avsnitt 3.2 ovan blir det, om reglerna 

skulle ändras, inte aktuellt med jämkning när en frivilligt skattskyldig 

hyresvärd hyr ut en lokal till en hyresgäst som inte bedriver 

mervärdesskattepliktig verksamhet, eftersom hyresvärden då fortsätter att 

vara frivilligt skattskyldig. Det kan dock ändå uppkomma situationer då 

avdrag för ingående mervärdesskatt görs för en ny-, till- eller ombyggnad 

och lokalen hyrs ut utan mervärdesskatt inom en tioårsperiod, exempelvis 

om byggnaden under perioden säljs till en ny hyresvärd som inte är 

frivilligt skattskyldig. I dessa situationer behöver jämkning fortsatt kunna 

ske. Att avskaffa jämkningsreglerna skulle inte heller vara förenligt med 

EU-rätten. 

5 Effekter för aktörerna och staten 

I detta avsnitt redovisas en bedömning av effekterna för de offentliga 

finanserna, hyresgäster, hyresvärdar och för hyresmarknaden av ett 

införande av frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning. Normalt sett 

skulle en utökad beskattning av en sektor leda till ökade skatteintäkter, 

högre priser (i detta fallet hyror) och/eller lägre vinster (för hyresvärdarna) 

och därmed lägre kvantitet av berörd vara (i detta fall uthyrd lokalyta). 

Effekterna av förslaget om frivillig skattskyldighet är dock mycket 

svårbedömda. Svårigheten består dels i att skattskyldigheten är frivillig, 

dels i att effekterna beror på utformningen av reglerna rörande utträde ur 

mervärdesskattesystemet. Det har också betydelse vilka utgifter och 

kostnader hyresvärden har för den lokal som hyrs ut, t.ex. om det finns 

stora utgifter för reparationer och andra byggnationer. Det kan också 

uppstå en påverkan på hyresmarknaden vilket medför att effekterna för de 

olika aktörerna skiljer sig åt mellan exempelvis storstäder och landsbygd. 

Anledningen till att frivilligheten har betydelse för effekterna är att det 

endast är hyresvärdar som bedömer att det är tillräckligt lönsamt som 

kommer att välja att bli skattskyldiga. Det blir med andra ord en 

självselektion av skattskyldiga. Anledningen till att utträdesreglerna har 

betydelse är att det måste finnas säkerhetsmekanismer som gör att det inte 

går att få avdrag för ingående mervärdesskatt avseende utgifter som inte 

kommer att generera några mervärdesskattepliktiga intäkter, se avsnitt 4 

ovan. Ett exempel som visar nödvändigheten av sådana 

säkerhetsmekanismer är om en hyresvärd gör en större renovering av 

lokalerna, drar av den mervärdesskatt som belöper på denna renovering 

och sedan går ur mervärdesskattesystemet innan det börjar komma in 

hyresintäkter som ska täcka kostnaderna för renoveringen.  
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De säkerhetsmekanismer som finns för att förhindra utnyttjande av 

mervärdesskattesystemet är dels gränser för utträde ur 

mervärdesskattesystemet, dels regler om återföring av tidigare avdragen 

ingående mervärdesskatt. Beroende på hur säkerhetsmekanismerna 

utformas blir effekterna av frivillig skattskyldighet olika.  

Det finns ytterligare en aspekt att beakta när effekterna av 

skattskyldighet analyseras. Denna aspekt handlar om tidsskillnaden 

mellan å ena sidan intäkter och kostnader i bokföringen och å andra sidan 

redovisningen av utgående och ingående mervärdesskatt. I vissa 

situationer, till exempel vid större renoveringar eller nybyggnationer av 

lokaler, uppstår en missmatchning mellan de bokföringsmässiga 

kostnaderna och avdraget för den därpå belöpande mervärdesskatten. 

Anledningen till denna missmatchning är att kostnaderna för byggnationen 

ur ett företagsekonomiskt perspektiv har en utsträckning i tiden som 

sträcker sig längre än avdraget för mervärdesskatt. Bakgrunden är att den 

värdehöjning som byggnationen medför, bokförs som en tillgång i 

hyresvärdens balansräkning. Värdet på denna tillgång minskar därefter 

med en årlig avskrivning. Med andra ord så kostnadsförs byggnationen 

successivt under en tidsperiod som sträcker sig över många år. Enligt 

grundläggande företagsekonomiska principer bör den årliga kostnaden för 

värdeminskningen läggas på hyran och därmed betalas av hyresgästen, 

vilket följaktligen sker under en lång tidsperiod.  

Den beskrivna missmatchningen mellan bokföringsmässiga kostnader 

och avdrag för mervärdesskatt vid värdehöjande byggnationer medför att 

det får stor betydelse om en hyresvärd är skattskyldig eller inte. Om 

hyresvärden är skattskyldig så dras den mervärdesskatt som får betalas på 

renoveringskostnaderna av när renoveringen görs samtidigt som 

kostnaderna för renoveringen redovisas under en tidsperiod om många år, 

vilket i regel innebär att även renoveringskostnaderna läggs på hyran under 

samma tidsperiod. Med andra ord uppstår en förskjutning i tiden mellan 

den ingående mervärdesskatten för renoveringen och den utgående skatten 

på kompensationen för renoveringskostnaden. Om hyresvärden däremot 

inte är skattskyldig bör mervärdesskatten på renoveringen rent principiellt 

betraktas som en utgift som aktiveras i balansräkningen som en tillgång. 

Denna utgift bör sedan täckas genom påslag på hyran enligt 

avskrivningsplanen. Detta innebär att en hyresvärd som inte är 

skattskyldig får betala mervärdesskatt på utgifterna för renoveringen i 

samband med renoveringen, men kompensationen för denna 

mervärdesskatt kan i normalfallet inte tas ut omedelbart utan måste ske 

under en längre tidsperiod.  

Sammanfattningsvis drar en hyresvärd som är skattskyldig av 

mervärdesskatten i samband med renoveringen, samtidigt som 

mervärdesskatten för kompensationen kommer att betalas in till staten 

under en längre tidsperiod, medan en hyresvärd som inte är skattskyldig 

får betala mervärdesskatten i samband med byggnationen samtidigt som 

denna, i normalfallet, kan ta ut kompensation för mervärdesskatt i takt med 

värdeminskningen. 

I delavsnitten nedan görs en bedömning av effekterna i olika avseenden 

av ett införande av frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt. De olika 

effekterna är: den offentligfinansiella effekten, effekten på uthyrd 

lokalyta, effekter för hyresvärdar, hyresgäster och likformighet samt 
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      övriga effekter. För respektive effekt beaktas om det finns en skillnad 

beroende på hur säkerhetsmekanismerna vid utträde ser ut och hur stor 

missmatchningen mellan bokföringsmässiga kostnader och avdragsrätten 

för mervärdesskatt är, dvs. om det finns stora utgifter som aktiveras i 

bokföringen samtidigt som den därpå belöpande mervärdesskatten dras av 

omedelbart. 

5.1 Effekter på skatteintäkterna 

Den offentligfinansiella effekten av ett införande av skattskyldighet för 

uthyrning av lokaler bedöms vara positiv. Bedömningen är dock osäker. 

Det står dock klart att den genomsnittliga mervärdesskatten på hyror på 

lokaler kommer att vara större än den genomsnittliga dolda 

mervärdesskatten, eftersom även mervärdet i sista ledet (hyresvärdens 

mervärde) kommer att beläggas med mervärdesskatt. 

Det finns dock ett antal osäkra faktorer. En sådan är hur mycket den 

totala uthyrda lokalytan kommer att påverkas. Om ett ökat skatteuttag till 

fullo övervältras på hyresgästerna, innebär det höjda hyror. Om ett ökat 

skatteuttag istället helt eller delvis bärs av hyresvärden, medför det 

minskade vinster för denne. Oavsett torde den uthyrda lokalytan totalt 

minska, men inte i sådan utsträckning att också skatteintäkterna minskar. 

Det finns dock motverkande faktorer som kan dämpa minskningen i 

utbudet av lokaler. En sådan faktor är kostnader för renoveringar och 

nybyggnation som blir lägre vid skattskyldighet. Detta innebär minskade 

kostnader för renoveringar av lokaler som hyrs av verksamheter som inte 

är skattskyldiga, något som i sin tur medför en ökning av utbudet. Den 

totala nettoeffekten på den totala uthyrda lokalytan bedöms därför bli mer 

begränsad än den stiliserade analysen ger vid handen. En annan 

motverkande faktor på minskningen av utbudet på lokalyta är den 

eventuella sänkningen av administrativa kostnader som systemet kan 

innebära.  

En viktig förutsättning för en positiv offentligfinansiell effekt är att det 

finns skyddsmekanismer som förhindrar möjligheten att finansiera 

renoveringar genom mervärdesskattesystemet, dvs. möjligheten att gå in 

och ut ur mervärdesskattesystemet måste begränsas och avdragen 

ingående mervärdesskatt måste återbetalas om så sker, se vidare avsnitt 4 

ovan. 

5.2 Effekter på kvantiteten uthyrd lokalyta 

I en generell analys kan effekterna beskrivas i termer av både utbuds- och 

efterfrågeeffekter. Utbudet av lokaler kan tänkas öka i den mån 

skattskyldighet medför att hyresvärdarnas mervärdesskattekostnader 

minskar. Efterfrågan på lokaler kan på motsvarande sätt tänkas minska då 

den hyra som hyresgästen får betala ökar. Ett införande av skattskyldighet 

medför således att utbudet av lokaler ökar samtidigt som efterfrågan 

minskar. Den sammantagna effekten, dvs. hur mycket den totala 

uthyrningen av lokaler skulle förändras av ett införande av skattskyldighet 
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går inte att fastställa säkert eftersom den beror på en mängd faktorer, 

såsom utbuds- och efterfrågeelasticiteter. I avsnitt 5.1 konstaterades att 

den genomsnittliga mervärdesskatten på hyror på lokaler kommer att vara 

större än den genomsnittliga dolda mervärdesskatten. Individuella fall kan 

dock skilja sig från genomsnittet. Om den mervärdesskatt som utgår på 

den hyra som hyresgästen får betala är större än den dolda mervärdesskatt 

som ingår i den hyra som får betalas till en hyresvärd som inte är 

skattskyldig, kommer den totalt uthyrda lokalytan att minska. Annorlunda 

uttryckt, i den mån mervärdesskatteuttaget från sektorn ökar kommer, allt 

annat lika, den uthyrda lokalytan att minska totalt sett. 

Resonemanget gäller under följande förutsättningar. 

• Hyresvärden tar alltid ut en hyra som täcker de löpande kostnaderna 

beräknade enligt normala företagsekonomiska principer (därmed kommer 

mervärdesskatten på hyran alltid att vara minst lika stor som den dolda 

mervärdesskatten som finns i hyran) 

• Det finns skyddsmekanismer som förhindrar möjligheten att genom 

in- och utträde ur mervärdesskattesystemet övervältra renoverings-

kostnader på övriga skattebetalare. 

En aspekt som har betydelse för kvantiteten uthyrd total yta är 

frivilligheten. I och med att skattskyldigheten skulle vara frivillig kan det 

förväntas att en selektiv grupp hyresvärdar kommer att välja att bli 

skattskyldiga. Detta val beror i sin tur på en mängd faktorer, såsom 

hyresvärdens kostnader för lokalen och hur hyresmarknaden ser ut. 

Exempelvis är det troligt att det idag är mindre attraktivt att hyra ut lokaler 

till verksamheter som inte är skattskyldiga till mervärdesskatt om det finns 

en stor efterfrågan på lokaler generellt. Om frivillig skattskyldighet skulle 

införas är det troligt att sådana verksamheter skulle möta ett större utbud 

av lokaler. Det är troligt att situationen med avseende på detta varierar 

beroende på exempelvis var i landet lokalerna finns eller vilken typ av 

lokal som hyrs ut. 

5.3 Effekter för hyresvärdar 

Hur hyresvärdarnas vinst påverkas beror på i vilken grad de får betala för 

det ökade skatteuttaget genom att anpassa priserna. Det beror i sin tur på 

hur hyresmarknaden och på hur känsligt utbud och efterfrågan är, vilket 

sannolikt skiljer sig mellan olika orter och typer av lokaler. Det är 

emellertid sannolikt att hyresvärdar som kan förvänta sig att deras vinst 

påverkas negativt inte väljer den frivilliga skattskyldigheten. 

Då skattskyldighet införs får hyresvärden möjlighet att dra av ingående 

mervärdesskatt i sin verksamhet. Detta förväntas emellertid inte innebära 

en förändring av hyresvärdens mervärdesskattekostnader. För en 

hyresvärd som hyr ut en lokal till en hyresgäst som inte är skattskyldig för 

mervärdesskatt, är den mervärdesskatt som belöper på utgifterna för 

lokalen att betrakta som en extra kostnad. Normalt sett lägger hyresvärden 

på en summa som motsvarar denna mervärdesskatt på hyran, dvs. den 

övervältras på hyresgästen genom s.k. dold mervärdesskatt.  

Normalt sett förändras inte mervärdesskatteutgifterna heller om 

renoveringar beaktas. Detta gäller under förutsättning att hyresvärden tar 
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      ut en hyra som kompenserar för den årliga kostnaden för renoveringen 

inklusive mervärdesskatt. En förutsättning är också att det finns 

skyddsmekanismer som gör att mervärdesskattesystemet inte kan 

användas för övervältring av renoveringskostnader på andra 

skattebetalare. 

Ett införande av skattskyldighet medför i många fall även en påverkan 

på de administrativa kostnaderna. För många hyresvärdar tillkommer en 

administrativ kostnad genom redovisningen av mervärdesskatt. Samtidigt 

torde redovisningen bli enklare i andra avseenden, t.ex. genom att utgifter 

för inte avdragsgill mervärdesskatt inte längre behöver hanteras i 

bokföringen. Det blir även enklare för hyresvärdar som inte längre behöver 

ha olika hantering av skattskyldiga hyresgäster och inte skattskyldiga 

hyresgäster. Oavsett om de bedriver en skattepliktig verksamhet eller inte 

så kan de behandlas på samma sätt ur mervärdesskattesynpunkt. De 

ekonomiska kalkylerna för renoveringar påverkas inte heller av 

skatteplikten. På grund av att effekterna skiljer sig åt mellan olika 

hyresvärdar är det svårt att göra någon bedömning av den samlade effekten 

på de administrativa kostnaderna. 

5.4 Effekter för hyresgäster 

Som beskrivs ovan betalar hyresgästen normalt sett den mervärdesskatt 

som läggs på hyresvärdens kostnader genom s.k. dold mervärdesskatt, som 

ingår i hyran. Om hyresvärden väljer att bli skattskyldig får hyresgästen 

istället betala mervärdesskatt på den hyra som hyresvärden tar ut. Eftersom 

den mervärdesskatt som ingår i hyresvärdens kostnader får dras av som 

ingående mervärdesskatt utgör den inte längre en kostnad för hyresvärden. 

Skillnaden för hyresgästen blir att ytterligare hyra får betalas med ett 

belopp som motsvarar skillnaden mellan den tidigare dolda 

mervärdesskatten och den mervärdesskatt som utgår på hyran. Sett på ett 

annat sätt motsvarar detta belopp den mervärdesskatt som belöper på ej 

mervärdesskatteskattepliktiga kostnader och hyresvärdens vinst. Effekten 

för hyresgästen, av ett införande av skattskyldighet, beror på hur stor del 

av mervärdesskatten som hyresvärden lägger på hyran, vilket i sin tur beror 

på hur hyresmarknaden ser ut och på hur känsligt utbud och efterfrågan är. 

Som tidigare nämnts skiljer sig detta sannolikt mellan olika orter och typer 

av lokaler, men det är sannolikt så att hyresvärden endast väljer 

skattskyldighet om kostnaden kan övervältras på hyresgästen, som alltså 

får betala en högre hyra. 

Samma logik gäller effekten av den sänkning av hyresvärdens kostnader 

för renovering som uppstår om hyresvärden blir skattskyldig. Om 

hyresvärden följer normala företagsekonomiska principer borde 

mervärdesskatten betraktas som en del av värdehöjningen för 

renoveringen och läggas på hyran i takt med värdeminskningen. En 

skillnad för den hyresvärd som inte är skattskyldig är att mervärdesskatten 

inte återfås omedelbart. Den utestående mervärdesskatten måste därför 

rent principiellt finansieras. Kostnaden för denna finansiering motsvarar 

marknadsräntan. Om hyresvärden väljer att lägga denna räntekostnad på 

hyran blir skillnaden för hyresgästen, om hyresvärden blir skattskyldig, att 
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hyran minskar med ett belopp motsvarande räntan på den mervärdesskatt 

som belöper på hyresvärdens renoveringsutgifter.  

En annan aspekt för hyresgäster som inte är skattskyldiga för 

mervärdesskatt är att denna omständighet i sig, med dagens regler, kan 

begränsa utbudet av möjliga lokaler att hyra. Så kan vara fallet eftersom 

kostnaderna för att renovera lokalerna blir högre för hyresvärden. Frivillig 

skattskyldighet skulle därför i vissa fall kunna leda till att hyrorna blir lägre 

för hyresgäster som inte är skattskyldiga. 

5.5 Likformighet 

Ett införande av frivillig skattskyldighet skulle medföra en ökad 

olikformighet mellan alternativen att hyra och äga en verksamhetslokal för 

företag eller föreningar som inte är skattskyldiga för mervärdesskatt. Med 

nuvarande regler har det, under normala omständigheter, ingen större 

betydelse för en verksamhet som inte är skattskyldig till mervärdesskatt 

om den hyr eller äger verksamhetslokalen. Om verksamheten äger lokalen 

själv får inte avdrag göras för den ingående mervärdesskatt som läggs på 

kostnaderna för lokalen. Mervärdesskatten blir således en kostnad i 

verksamheten. Det är i princip ingen skillnad om organisationen hyr 

verksamhetslokalen. Mervärdesskatten som läggs på hyresvärdens 

kostnader får betalas av organisationen genom s.k. dold mervärdesskatt. 

Om skattskyldighet införs kommer den organisation som hyr lokalen att få 

betala mervärdesskatt på hyran istället för dold mervärdesskatt. Normalt 

sett medför detta att de organisationer som hyr lokal får betala en något 

högre mervärdesskatt. Det skulle med andra ord uppstå en viss 

olikformighet till nackdel för organisationer som hyr lokalen, om 

skattskyldighet skulle införas. Om även kostnader för reparationer och 

förbättringar beaktas uppstår däremot en olikformighet till fördel för 

organisationer som hyr verksamhetslokal. Större reparationer och 

förbättringar kommer att medföra en avsevärd skillnad mellan 

organisationer som hyr sin lokal och organisationer som själv äger lokalen. 

För organisationen som äger lokalen själva kommer den mervärdesskatt 

som utgår på kostnaderna för reparationen eller förbättringen att utgöra en 

kostnad samtidigt med reparationen, medan organisationen som hyr 

lokalen inte kommer att belastas för motsvarande mervärdesskatt. För 

verksamheter som hyr begränsas effekten till den mervärdesskatt som 

belöper på hyreshöjningen som följer av lokalförbättringen.   

5.6 Exempel på effekter under några olika 

förutsättningar      

Som beskrivs ovan uppstår en mängd olika effekter om frivillig 

skattskyldighet införs vid uthyrning av lokaler. Effekterna uppstår för flera 

olika aktörer. Effekterna kan också vara olika för samma kategori av 

aktörer beroende på hur omständigheterna ser ut. Vissa konsekvenser av 

skattefrihet berör direkt den aktör som hyr ut lokaler. Konsekvenserna för 

den som hyr ut lokaler berör dock även alltid på något sätt de aktörer som 
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      hyr eller är i behov av att hyra lokaler. Dessa kan beröras till exempel 

genom att den hyra de får betala för att hyra lokaler påverkas eller genom 

att de har svårigheter att hitta en lokal som ägaren till lokalen vill hyra ut. 

Ett annat exempel på när skattefrihet kan ha stor betydelse för en 

lokalägare är när det finns stora renoveringsbehov. Om lokalägaren inte är 

skattskyldig utgör den mervärdesskatt som denne får betala för 

renoveringen en utgift som måste finansieras under hela den tid det tar 

innan denne genom hyran fått kompensation för den värdeökning som 

renoveringen medför. Hade lokalägaren däremot varit skattskyldig skulle 

mervärdesskatten för renoveringen dras av i samband med renoveringen. 

Dessa omständigheter medför indirekt konsekvenser även för de aktörer 

som hyr eller vill hyra lokal. Konsekvenserna kan t.ex. vara höjd hyra eller 

svårigheter att hyra en lokal. 

Aktörerna påverkas även av hur det ser ut på den aktuella 

hyresmarknaden. Exempelvis kan effekterna för ideella föreningar som 

hyr lokaler vara olika beroende på om det råder brist på lokaler i den 

aktuella orten eller inte. Om det råder lokalbrist har hyresvärden större 

möjligheter att vältra över mervärdesskatten på hyran. Eftersom den 

mervärdesskatt som utgår på hyran i regel är större än den dolda 

mervärdesskatt som finns i hyran, om det inte föreligger skattskyldighet, 

betyder det att den hyra som hyresgästen får betala ökar. Om det däremot 

inte råder lokalbrist kan inte hyresvärden lika lätt vältra över kostnader på 

hyran, vilket kan medföra att hyresvärden väljer att inte registrera sig för 

mervärdesskatt.  

I matrisen nedan visas exempel på konsekvenser av skattefrihet och hur 

dessa konsekvenser kan påverka aktörerna direkt eller indirekt beroende 

på dels hur det ser ut på hyresmarknaden, dels hur stora konsekvenserna 

är för hyresvärden av skattefrihet. Exempel på konsekvenser för 

hyresvärdarna av skattefrihet är att det kan vara svårt att finansiera utgifter 

för mervärdesskatt vid byggnationer eller att det är administrativt 

betungande att hantera hyresgäster om vissa är skattskyldiga och andra inte 

är skattskyldiga. Matrisen resulterar i fyra olika kategorier av hyresgäster 

som kan tjäna som typexempel på hur skattefrihet och frivillig skattskyldig 

kan påverka. Det är dock viktigt att poängtera att matrisen endast visar 

exempel på hur skattefrihet och skattskyldighet kan påverka utifrån några 

aspekter. Kategorierna i matrisen är med andra ord stiliserade exempel 

som endast visar en begränsad del av hela den komplexitet som 

skattefriheten och skattefriheten medför. Nedan visas för respektive 

kategori exempel på hyresgäster som kan beröras på de sätt som beskrivs 

i matrisen. 

 

 

Kategori 1 

Den lokala pensionärsföreningen i storstaden som hyr en enkel källarlokal 

centralt. Föreningen riskerar att få ökad hyra eftersom den mervärdesskatt 

som läggs på hyran överstiger den ”dolda mervärdesskatten”. 

Möjligheterna att hitta en annan lokal kan dock öka. 

 

Kategori 2 

En välgörenhetsorganisation i city som har svårt att hitta lokaler eftersom 

hyresvärdarna föredrar att hyra ut till hyresgäster som är skattskyldiga. 
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Intresset att hyra ut till organisationer som inte är skattskyldiga kan vara 

ännu lägre om exempelvis lokalerna är i behov av renovering. Föreningen 

kan få lättare att hitta lokaler men riskerar eventuellt att få betala högre 

hyra eftersom den mervärdesskatt som läggs på hyran överstiger den 

”dolda mervärdesskatten”. I den mån hyresvärdar tidigare har tagit betalt 

för den administrativa bördan kan dock hyran bli oförändrad eller till och 

med minska. 

 

Kategori 3 

Lågfjällets Idrottsförening som hyr lokal. Föreningen riskerar att få ökad 

hyra eftersom mervärdesskatt som läggs på hyran överstiger den ”dolda 

mervärdesskatten”. Om det är en lokal som kan vara svår för hyresvärden 

att hitta en ny hyresgäst till blir dock risken mindre. 

 

Kategori 4 

Högfjällets friskola som hyr lokaler som behöver renoveras. Renoveringen 

kan i sig påverka hyran men eftersom hyresvärden får möjlighet att göra 

avdrag för den ingående mervärdesskatten på renoveringen neutraliserar 

det effekten av att mervärdesskatt läggs på hyran. Det kan till och med 

hända att hyreshöjningen för renoveringen blir lägre än vad den annars 

hade varit. 
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Hyres-
marknad 

Konsekvenser för hyresvärd  

Små konsekvenser Stora konsekvenser (t.ex. svårighet 
att finansiera mervärdesskatt vid 
byggnationer eller höga 
administrativa kostnader pga. en 
blandning av hyresgäster) 

Lokalbrist 
(t.ex. i 
storstad 
eller 
speciella 
lokaler) 

Kategori 1 
Direkta effekter 
*Hyresvärdens 
löpande kostnader 
minskar, vilket medför 
att dold moms inte 
längre behöver läggas 
på hyran.  
*Hyresgästens hyra 
ökar eftersom 
mervärdesskatt läggs 
på hyran. 
Indirekta effekter 
*Utbudet av lokaler 
påverkas positivt. 
Påverkan sker genom 
ökat utbud för 
verksamheter som inte 
är skattskyldiga. 
*Samtidigt ökar 
kostnaderna för 
mervärdesskatt för 
verksamheter som inte 
är skattskyldiga. 
*Nettoeffekten på 
hyran och totalt uthyrd 
lokalyta beror på 
priskänsligheten. 

Kategori 2 
Direkta effekter 
*Utöver att hyresvärdens löpande 
kostnader minskar, och dold moms inte 
längre behöver läggas på hyran, 
minskar även andra kostnader t.ex. 
behov av finansiering av 
mervärdesskatt vid renovering, som inte 
fullt ut kan läggas på hyran i samband 
med renoveringen, eller administrativa 
kostnader för särskild hantering av 
hyresgäster som inte är skattskyldiga.  
*Hyresgästens hyra ökar eftersom 
mervärdesskatt läggs på hyran. Denna 
ökning kan dock motverkas av att andra 
mervärdesskatterelaterade kostnader 
försvinner. 
Indirekta effekter  
*Utbudet av lokaler påverkas positivt. 
Påverkan sker genom ökat utbud för 
verksamheter som inte är skattskyldiga.  
*Samtidigt ökar eventuellt kostnaderna 
för mervärdesskatt för verksamheter 
som inte är skattskyldiga.  
*Nettoeffekten på hyran och totalt 
uthyrd lokalytan beror på 
priskänsligheten. 

Ej 
lokalbrist 
(t.ex. på 
mindre 
orter eller 
enkla 
lokaler) 

Kategori 3 
Direkta effekter 
*Hyresvärdens 
löpande kostnader 
minskar, vilket medför 
att dold moms inte 
längre behöver läggas 
på hyran.  
*Hyresgästens hyra 
ökar eftersom 
mervärdesskatt läggs 
på hyran. 
Indirekta effekter 
*Utbudet av lokaler 
påverkas rent 
principiellt positivt men 
dämpas av att det inte 
råder lokalbrist. 
*Kostnaderna för 
mervärdesskatt för 
verksamheter som inte 
är skattskyldiga ökar. 
*Nettoeffekten på 
hyran och totalt uthyrd 
lokalytan beror på 
priskänsligheten.  

Kategori 4 
Direkta effekter 
*Utöver att hyresvärdens löpande 
kostnader minskar, och dold moms inte 
längre behöver läggas på hyran, 
minskar även andra kostnader. Andra 
kostnader kan vara behov av 
finansiering av mervärdesskatt vid 
renovering, som inte fullt ut kan läggas 
på hyran i samband med renoveringen, 
eller administrativa kostnader för 
särskild hantering av hyresgäster som 
inte är skattskyldiga.  
*Hyresgästens hyra ökar eventuellt 
eftersom mervärdesskatt läggs på 
hyran. Denna ökning kan dock 
motverkas av att andra 
mervärdesskatterelaterade kostnader 
försvinner. 
Indirekta effekter 
*Utbudet av lokaler påverkas rent 
principiellt positivt men dämpas av att 
det inte råder lokalbrist.  
*Kostnaderna för mervärdesskatt för 
verksamheter som inte är skattskyldiga 
ökar.  
*Nettoeffekten på hyran och totalt 
uthyrd lokalytan beror på 
priskänsligheten. 

Exempel på konsekvenser av frivillig skattskyldighet 
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6 Frågor till remissinstanserna 

Med beaktande av redogörelsen av effekterna i avsnitt 3 och 5 och 

avgränsningen i avsnitt 4 ombeds remissinstanserna att besvara följande 

frågor. 

 

1. Bör reglerna om frivillig skattskyldighet ändras så att det blir möjligt 

att bli frivilligt skattskyldig även för uthyrning av lokaler som inte 

stadigvarande används i en verksamhet som medför skattskyldighet 

eller rätt till återbetalning? 

2. Vilka fördelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan till 

exempel redogöra för ekonomiska eller administrativa problem som 

finns med dagens regler men som skulle åtgärdas av förändringen. 

3. Vilka nackdelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan till 

exempel redogöra för ekonomiska eller administrativa problem som 

förändringen skulle orsaka. 

 

I svaren bör särskilt beaktas hur en förändring skulle påverka olika delar 

av landet och skillnaderna mellan storstäder och mindre orter. När det 

gäller uthyrning av lokaler är förutsättningarna i storstäderna i många fall 

annorlunda än i mindre orter. En särskild målsättning med promemorian 

är att få in synpunkter från alla delar av landet. Remissinstanserna 

uppmanas därför särskilt att inhämta synpunkter från eventuella 

medlemsföretag, underorganisationer, lokalkontor eller liknande i olika 

delar av landet i så stor utsträckning som möjligt. Om en remissinstans får 

olika svar från olika delar av landet bör detta redovisas. 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-13

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

KS/2019-0647

KSau § 4 Svar på - Motion om kampanjen "Våldet går 
inte i pension" från Feministiskt Initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslår kommunfullmäktiga besluta

1. att bifalla motionens förslag om att berörda yrkesgrupper i kommunen får 
utbildning med information om hur våld mot äldre kan förebyggas, identifieras 
och hanteras. Ett sätt kan vara en web-utbildning personal genomgår vid 
nyanställning.

2. att anse motionens förslag, att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje 
sommar så att även sommarvikarier får ta del av informationen, besvarat genom 
att-sats 1

3. att bifalla motionens förslag om att det, på de enheter det saknas, tas fram 
tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller 
misstanke om våld

4. att bifalla motionens förslag om att det tas fram information till anhörigvårdare 
i Strömstad om det stöd de har rätt till.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har 2019-11-07 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige "Våldet går inte i pension" där FI yrkar enligt följande;

1. att berörda yrkesgrupper i kommunen får regelbunden utbildning eller 
fortbildning med information om hur våld mot specifikt äldre kan förebyggas, 
identifieras och hanteras. Ett sätt skulle kunna vara en onlineutbildning med 
digital examination

2. att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje sommar så att även 
sommarvikarier får ta del av informationen

3. att det, på de enheter där det saknas, tas fram tydliga rutiner och 
ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller misstanke om våld

4. att det tas fram information till anhörigvårdare i Strömstad om det stöd de har 
rätt till.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen 2020-05-13 (KSAU § 133) 
till socialnämnden för beredning och yttrande senast 2020-11-13

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2020-12-17 § 175
Tjänsteskrivelse 2020-11-11 av verksamhetschef Anna Almén
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 289
Motionen

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-13

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

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktiga besluta

1. att bifalla motionens förslag om att berörda yrkesgrupper i kommunen får 
utbildning med information om hur våld mot äldre kan förebyggas, identifieras 
och hanteras. Ett sätt kan vara en web-utbildning personal genomgår vid 
nyanställning.

2. att anse motionens förslag, att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje 
sommar så att även sommarvikarier får ta del av informationen, besvarat genom 
att-sats 1

3. att bifalla motionens förslag om att det, på de enheter det saknas, tas fram 
tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller 
misstanke om våld

4. att bifalla motionens förslag om att det tas fram information till anhörigvårdare 
i Strömstad om det stöd de har rätt till.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 av 31 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

SN § 175  Dnr SN/2020-0014 
SN AU § 195 
 
Motion Våldet går inte i pension 
 
Socialnämnden beslutar  
att genom sitt yttrande föreslå kommunfullmäktiga besluta: 
 

1. att bifalla motionens förslag om att berörda yrkesgrupper i 
kommunen får utbildning med information om hur våld mot äldre 
kan förebyggas, identifieras och hanteras. Ett sätt kan vara en web-
utbildning personal genomgår vid nyanställning. 

2. att anse motionens förslag, att särskilda uppsamlingsheat görs i 
början av varje sommar så att även sommarvikarier får ta del av 
informationen, besvarat genom att-sats 1 

3. att bifalla motionens förslag om att det, på de enheter det saknas, 
tas fram tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur personalen 
ska agera vid våld eller misstanke om våld 

4. att bifalla motionens förslag om att det tas fram information till 
anhörigvårdare i Strömstad om det stöd de har rätt till. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har 2019-11-07 inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige ”Våldet går inte i pension” som remitterats 
till socialnämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag: 
TS daterad 2020-11-11 signerad av verksamhetschef Anna Almén. 
KSAU § 289, 2019-12-11 
Motion från FI 
 
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktiga besluta: 
 

1. att bifalla motionens förslag om att berörda yrkesgrupper i 
kommunen får utbildning med information om hur våld mot äldre 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 av 31 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-12-17 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

kan förebyggas, identifieras och hanteras. Ett sätt kan vara en 
web-utbildning personal genomgår vid nyanställning. 

2. att anse motionens förslag, att särskilda uppsamlingsheat görs i 
början av varje sommar så att även sommarvikarier får ta del av 
informationen, besvarat genom att-sats 1 

3. att bifalla motionens förslag om att det, på de enheter det saknas, 
tas fram tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur personalen 
ska agera vid våld eller misstanke om våld 

4. att bifalla motionens förslag om att det tas fram information till 
anhörigvårdare i Strömstad om det stöd de har rätt till. 

 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Kopia till  
KS diarie, SN diarie 
 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

http://www.stromstad.se/


 

STRÖMSTADS KOMMUN  Yttrande 1 (3) 

Socialförvaltningen 2020-11-11 Ärende: SN/2020-0014 
Administrativ avdelning   
   
 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:   Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 

    Socialnämnden 

Motion Våldet går inte i pension 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktiga besluta: 

1. att bifalla motionens förslag om att berörda yrkesgrupper i kommunen får 
utbildning med information om hur våld mot äldre kan förebyggas, 
identifieras och hanteras. Ett sätt kan vara en web-utbildning personal 
genomgår vid nyanställning. 

2. Se ovanstående svar 

3. att bifalla motionens förslag om att det, på de enheter det saknas, tas 
fram tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur personalen ska agera 
vid våld eller misstanke om våld 

4. att bifalla motionens förslag om att det tas fram information till 
anhörigvårdare i Strömstad om det stöd de har rätt till. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har 2019-11-07 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige ”Våldet går inte i pension” där FI yrkar enligt följande; 

 

1. att berörda yrkesgrupper i kommunen får regelbunden utbildning eller 
fortbildning med information om hur våld mot specifikt äldre kan 
förebyggas, identifieras och hanteras. Ett sätt skulle kunna vara en 
onlineutbildning med digital examination 
 

2. att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje sommar så att även 
sommarvikarier får ta del av informationen 
 

3. att det, på de enheter där det saknas, tas fram tydliga rutiner och 
ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller misstanke 
om våld 
 

4. att det tas fram information till anhörigvårdare i Strömstad om det stöd 
de har rätt till. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen 2020-05-13 (KSAU § 133) 
till socialnämnden för beredning och yttrande senast 2020-11-13 
  



   Yttrande 2 (3) 

 2020-11-11 Ärende: SN/2020-0014 
   
   
 

 

Ärendet 
 

Yrkande nr 1: 

• att berörda yrkesgrupper i kommunen får regelbunden utbildning eller 
fortbildning med information om hur våld mot specifikt äldre kan 
förebyggas, identifieras och hanteras. Ett sätt skulle kunna vara en 
onlineutbildning med digital examination. 

Personal på biståndsenheten har fått grundläggande utbildning i våld, samt i olika 
screeningverktyg som används vid nybesök. Det finns en rutin för hur detta ska 
göras samt om hur samarbetet med de handläggare som arbetar med våld i nära 
relation ska fungera. 

Socialstyrelsen har en onlineutbildning på 45-60 min.  

Vad gäller personal i utförarverksamheterna så är det önskvärt att man vid 
nyanställning genomgår den och att sommarpersonal i den mån det är möjligt 
erbjuds att ta del av den. 
 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut:  

att bifalla motionens förslag om att berörda yrkesgrupper i kommunen får 
utbildning med information om hur våld mot äldre kan förebyggas, identifieras 
och hanteras. Ett sätt kan vara en web-utbildning personal genomgår vid 
nyanställning. 

 

Yrkande nr 2: 

• att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje sommar så att 
även sommarvikarier får ta del av informationen. 

Se ovanstående svar 

 

Yrkande nr 3: 

• att det, på de enheter där det saknas, tas fram tydliga rutiner och 
ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller misstanke 
om våld. 

Biståndsenheten har rutiner för detta. I kvalitét och ledningssystemet finns en 
egen avdelning om våld i nära relation där handböcker, guider, 
utbildningsmaterial, checklistor och kontaktuppgifter finns. Däremot finns inga 
interna rutiner för hur man agerar vid upptäckt eller misstanke om våld i 
äldreomsorgens utförarverksamheter.  

 

 



   Yttrande 3 (3) 

 2020-11-11 Ärende: SN/2020-0014 
   
   
 

 

 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut:  

att bifalla motionens förslag om att det, på de enheter det saknas, tas fram 
tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller 
misstanke om våld. 

 

Yrkande nr 4: 

• att det tas fram information till anhörigvårdare i Strömstad om det stöd 
de har rätt till. 

Anhörigstödet organiseras för närvarande om till att finnas på kommuncenter. I 
samband med detta sker ett arbete med att ta fram aktuell information om 
anhörigstöd. 
 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut:  

att bifalla motionens förslag om att det tas fram information till anhörigvårdare i 
Strömstad om det stöd de har rätt till. 

 

Beslutsunderlag 
TS daterad 2020-11-11 signerad av verksamhetschef Anna Almén. 
KSAU § 289, 2019-12-11 
Motion från FI 
  

Anna Almén 
Verksamhet 
0526-191 84 
anna.almen@stromstad.se 

Helena Lilliebjelke 
Förvaltningschef  
0526-192 08 
helena.lilliebjelke@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
KS Diarie, SN Diarie 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2019-12-11  
   
    

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

 

 KS/2019-0647 

KSau § 289 Motion om kampanjen "Våldet går inte i 
pension" från Feministiskt Initiativ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
att remittera motionen till Socialnämnden för yttrande senast 2020-04-29. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där hon uppger: “Våldet går inte 
i pension!” är en kampanj som samordnas bland annat av Sveriges 
Pensionärsförbund (SPF) och Brottsofferjourernas Riksförbund. 
Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att upp till 10 procent av alla äldre 
utsätts för våld. Både äldre män och äldre kvinnor utsätts för våld; men våldet 
mot kvinnor är grövre, mer upprepat och får allvarligare konsekvenser. I en studie 
från Stiftelsen Äldrecentrum konstateras att 70 procent av de anställda inom 
äldreomsorgen i sitt arbete stött på våldsutsatta äldre kvinnor. Samtidigt 
uppskattar Brottsförebyggande rådet att 80 procent av våld i nära relationer 
aldrig anmäls. Våld mot äldre kan börja i samband med sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar, eller så har våldet förekommit hela livet. Någon som slår 
sin partner slutar inte slå bara för att hen går i pension. 

Hon föreslår: 
att berörda yrkesgrupper i kommunen får regelbunden utbildning eller 
fortbildning med information om hur våld mot specifikt äldre kan förebyggas, 
identifieras och hanteras. Ett sätt skulle kunna vara en onlineutbildning med 
digital examination 
att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje sommar så att även 
sommarvikarier får ta del av informationen 
att det, på de enheter där det saknas, tas fram tydliga rutiner och 
ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller misstanke om våld 
att det tas fram information till anhörigvårdare i Strömstad om det stöd de har 
rätt till. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-21 § 228 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal (FI) 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 228 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Diariet 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Motion 

Datum: 2019-11-07 

Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad 

Ledamotens namn: Marielle Alvdal 

 

Rubrik 

Våldet går inte i pension 

Motivering till motionen 

“Våldet går inte i pension!”  är en kampanj som samordnas bland annat av Sveriges 1

Pensionärsförbund (SPF) och Brottsofferjourernas Riksförbund. Världshälsoorganisationen, 

WHO, uppskattar att upp till 10 procent av alla äldre utsätts för våld. Både äldre män och 

äldre kvinnor utsätts för våld; men våldet mot kvinnor är grövre, mer upprepat och får 

allvarligare konsekvenser.  I en studie från Stiftelsen Äldrecentrum konstateras att 70 

procent av de anställda inom äldreomsorgen i sitt arbete stött på våldsutsatta äldre kvinnor. 

Samtidigt uppskattar Brottsförebyggande rådet att 80 procent av våld i nära relationer aldrig 

anmäls. Våld mot äldre kan börja i samband med sjukdomar eller funktionsnedsättningar, 

eller så har våldet förekommit hela livet. Någon som slår sin partner slutar inte slå bara för 

att hen går i pension.  

En kan till exempel bli utsatt av sin partner, sina barn eller en annan boende på ett 

äldreboende. Våldet kan - förutom fysiskt och psykiskt - även vara exempelvis finansiellt 

eller sexuellt. Även medveten vanvård är ett slags våld.  

Att under lång tid vårda en närstående kan innebära tung fysisk och psykisk belastning, 

vilket ibland leder till att vårdaren inte längre orkar se till den äldres behov eller, i värsta fall, 

tar till våld. Den som vårdar en långvarigt sjuk närstående har enligt socialtjänstlagen rätt till 

fysiskt, psykiskt och socialt stöd. Men studier visar att endast var fjärde anhörigvårdare 

känner till att de har rätt till detta stöd.  

I de fall våldet riktas mot en som förälder föreligger ofta en stor känsla av skam över att ens 

egna barn gör så mot en själv, som uppfostrat dem. Precis som med annat våld finns det 

ofta en rädsla att berätta för hemtjänst, personal eller vänner; eftersom man är rädd att 

1 https://www.pro.se/Global/PRO%20riksorganisationen/Leva-bo/Projekt/ValdPension_broschyr.pdf 

https://www.pro.se/Global/PRO%20riksorganisationen/Leva-bo/Projekt/ValdPension_broschyr.pdf


våldet ska eskalera. En annan vanlig orsak att inte berätta om våld är beroendeställning till 

förövaren. Hälften av alla kvinnor i Sverige som går i pension idag får helt eller delvis 

garantipension (“fattigpension”) - vilket gör det än svårare ekonomiskt att lämna sin 

partner. 

Socialstyrelsens tillsyn 2008-2009 om kommuners ansvar för våldsutsatta kvinnor visade att 

äldre kvinnor sällan uppmärksammas inom socialtjänstens kvinnofridsarbete och att det 

saknas insatser som riktar sig till våldsutsatta äldre kvinnor.  

År 2014 togs det fram ett utbildningspaket om äldre personer utsatta för våld inom vård och 

omsorg. Det tycker jag att vi ska använda! I mitt arbete som läkare frågar jag ofta om våld i 

nära relation och oftare än jag orkar räkna kommer svaret: “Det har aldrig någon frågat 

tidigare”.  

Alla som arbetar med äldre; bland annat på äldreboenden och inom hemtjänsten, måste 

vara uppmärksamma på att våldet inte går i pension. En äldre person som gång på gång har 

blåmärken kanske inte lider av yrsel - hen kanske blir misshandlad.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

○ Att berörda yrkesgrupper i kommunen får regelbunden utbildning eller fortbildning 

med information om hur våld mot specifikt äldre kan förebyggas, identifieras och 

hanteras. Ett sätt skulle kunna vara en onlineutbildning med digital examination. 

○ Att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje sommar så att även 

sommarvikarier får ta del av informationen. 

○ Att det, på de enheter där det saknas, tas fram tydliga rutiner och ansvarsfördelning 

för hur personalen ska agera vid våld eller misstanke om våld. 

○ Att det tas fram information till anhörigvårdare i Strömstad om det stöd de har rätt 

till. 

 

 

Undertecknat  

 

Marielle Alvdal, KF-ledamot för Feministiskt initiativ Strömstad 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

KS/2020-0241

KSau § 309 Svar på - Motion om att utvärdera och 
systematisera integrationsarbetet i 
Strömstad från feministiskt initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att bifalla motionens första yrkande att skyndsamt initiera en utvärdering av 
handling- och aktivitetsplanen för integrationsarbetet  med fokus på 
framgångsfaktorer och förbättringsområden.

2. att avslå motionens andra yrkande, då intensionen i att-satsen uppfylls genom 
att istället för en styrgrupp utse funktioner i berörda förvaltningar och bolag som 
tillsammans får ansvar för att utveckla arbetet med den röda tråden.

3. att avslå motionens tredje punkt att integrationsarbetet ska åläggas namngivna 
representanter då kommunal verksamhet bygger på funktioner.

4. att avslå motionens fjärde punkt, att uppdra åt integrationssamordnaren att 
skapa en modell för integrationsarbetet, i avvaktan på utvärdering enligt 
motionens första att-sats.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har 2020-03-11 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i 
Strömstad. Hon yrkar:

1. att skyndsamt initiera en utvärdering av handlings- aktivitetsplanen för 
integrationsarbetet, med fokus på framgångsfaktorer och förbättringsområden

2. att åter tillsätta en styrgrupp för integrationsarbetets insatser, med syftet att 
bibehålla och utveckla arbetet med den röda tråden

3. att ansvar för integrationsarbetet ska åläggas namngivna representanter inom 
socialförvaltningen och skolförvaltningen - även bostadsbolaget kan innefattas

4. att uppdra åt integrationssamordnaren att skapa en modell för 
integrationsarbetet, att sätta den röda tråden på pränt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen 2020-05-13 (KSAU § 133) 
till socialnämnden för beredning och yttrande.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2020-11-19 § 161
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-28 signerad av integrationssamordnare Thomas 
Niklasson.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 133

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

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

1. att bifalla motionens första yrkande att skyndsamt initiera en utvärdering av 
handling- och aktivitetsplanen för integrationsarbetet  med fokus på 
framgångsfaktorer och förbättringsområden.

2. att delvis bifalla motionens andra yrkande, att åter tillsätta en styrgrupp för 
integrationsarbetet med syftet att bibehålla och utveckla arbetet med den röda 
tråden, genom att istället för en styrgrupp utse funktioner i berörda förvaltningar 
och bolag som tillsammans får ansvar för att utveckla arbetet med den röda 
tråden.

3. att avslå motionens tredje punkt att integrationsarbetet ska åläggas namngivna 
representanter inom socialförvaltningen och skolförvaltningen - även 
bostadsbolaget kan innefattas då detta uppfylls genom delvis bifall i punkt 2.

4. att avslå motionens fjärde punkt, att uppdra åt integrationssamordnaren att 
skapa en modell för integrationsarbetet, sätta den röda tråden på pränt, då detta 
uppfylls genom delvis bifall i punkt 2.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Tysklind (L) yrkar

1. att bifalla motionens första yrkande att skyndsamt initiera en utvärdering av 
handling- och aktivitetsplanen för integrationsarbetet  med fokus på 
framgångsfaktorer och förbättringsområden.

2. att avslå motionens andra yrkande, då intensionen i att-satsen uppfylls genom 
att istället för en styrgrupp utse funktioner i berörda förvaltningar och bolag som 
tillsammans får ansvar för att utveckla arbetet med den röda tråden.

3. att avslå motionens tredje punkt att integrationsarbetet ska åläggas namngivna 
representanter då kommunal verksamhet bygger på funktioner.

4. att avslå motionens fjärde punkt, att uppdra åt integrationssamordnaren att 
skapa en modell för integrationsarbetet, i avvaktan på utvärdering enligt 
motionens första att-sats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lars Tysklinds 
förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lars Tysklinds förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 av 27 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-190 00  
E-postadress: sn@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SN § 161 Dnr SN/2020-0148 
SN AU § 176 

Motion om att utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet 

Socialnämnden beslutar  
att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. att bifalla motionens första yrkande att skyndsamt initiera en

utvärdering av handling- och aktivitetsplanen för integrationsarbetet
med fokus på framgångsfaktorer och förbättringsområden.

2. att delvis bifalla motionens andra yrkande, att åter tillsätta en
styrgrupp för integrationsarbetet med syftet att bibehålla och utveckla
arbetet med den röda tråden, genom att istället för en styrgrupp utse
funktioner i berörda förvaltningar och bolag som tillsammans får
ansvar för att utveckla arbetet med den röda tråden

3. att avslå motionens tredje punkt att integrationsarbetet ska åläggas
namngivna representanter inom socialförvaltningen och
skolförvaltningen- även bostadsbolaget kan innefattas då detta
uppfylls genom delvis bifall i punkt 2.

4. att avslå motionens fjärde punkt, att uppdra åt
integrationssamordnaren att skapa en modell för integrationsarbetet,
sätta den röda tråden på pränt, då detta uppfylls genom delvis bifall i
punkt 2.

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har 2020-03-11 inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige om att utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet i Strömstad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
remitterade motionen 2020-05-13 (KSAU § 133) till socialnämnden för 
beredning och yttrande senast 2020-11-13. 

Beslutsunderlag 
TS daterad 2020-10-28 signerad av integrationssamordnare Thomas 
Niklasson. 
KSAU § 133 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

~ 

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 av 27 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Socialnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00   
E-postadress: sn@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

Motion från FI 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna motionen till socialnämnden utan eget förslag till beslut 
 
Förvaltningens förslag till socialnämndens beslut 
att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att  
5. att bifalla motionens första yrkande att skyndsamt initiera en 

utvärdering av handling- och aktivitetsplanen för integrationsarbetet 
med fokus på framgångsfaktorer och förbättringsområden.  

6. att delvis bifalla motionens andra yrkande, att åter tillsätta en 
styrgrupp för integrationsarbetet med syftet att bibehålla och utveckla 
arbetet med den röda tråden, genom att istället för en styrgrupp utse 
funktioner i berörda förvaltningar och bolag som tillsammans får 
ansvar för att utveckla arbetet med den röda tråden 

7. att avslå motionens tredje punkt att integrationsarbetet ska åläggas 
namngivna representanter inom socialförvaltningen och 
skolförvaltningen- även bostadsbolaget kan innefattas då detta 
uppfylls genom delvis bifall i punkt 2. 

8. att avslå motionens fjärde punkt, att uppdra åt 
integrationssamordnaren att skapa en modell för integrationsarbetet, 
sätta den röda tråden på pränt, då detta uppfylls genom delvis bifall i 
punkt 2. 

 
Proposition 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 
 
Yrkande 
Pia Tysklind (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Anna-Lena Carlson (C) bifaller yrkandet. 
 
 
 
Kopia till  
SN diarie, KS diarie 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

~ 

http://www.stromstad.se/


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

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

KS/2020-0241

KSau § 133 Motion om att utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet i Strömstad från 
feministiskt initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till Socialnämnden för beredning och yttrande senast 
2020-11-13.

Sammanfattning av ärendet
Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har inkommit med en motion om att 
utvärdera och systematisera integrationsarbetet i Strömstad.

Strömstad kommuns mottagande och integration av nyanlända och flyktingar har 
under perioden 2016 till och med 2019 utgått ifrån en kommunövergripande 
samverkansplattform som möjliggör helhetssyn och effektiva lösningar. 
Strömstads kommun har en integrationssamordnare som håller ihop det interna 
och externa integrationsarbetet; medan Socialförvaltningen har haft samordnings- 
-och processansvaret. Det samordnade arbetet har hittills fungerat väl och det 
konkreta arbetet har genomförts med en aktivitetsplan som bas. Den mest 
centrala delen i aktivitetsplanen har varit "den röda tråden" mot etablering 
genom arbete/utbildning och självförsörjning.

Strömstads kommun har haft en handlings- och aktivitetsplan, som inkluderat alla 
kommunens verksamheter och bolag över tid, men med huvudfokus på 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt bostadsbolaget. Vid 
dragningen av integrationsarbetet för kommunstyrelsen 2019-11-27 angav 
integrationssamordnare Thomas Niklasson att handlings- och aktivitetsplanen 
skyndsamt måste utvärderas. Det är av största vikt att ta vara på 
framgångsfaktorer i kommunen som helhet, samt se över förbättringsområden 
inför framtiden. Det är av stor vikt för Strömstads kommun i sin helhet att 
kommunen har en god beredskap, kompetens och erfarenhet i sin 
mottagningskapacitet av nyanlända flyktingar, ensamkommande barn, 
asylsökande med flera målgrupper. Att rätt aktör gör rätt insats i rätt tid och 
tydlighet i ansvar och roller - i ett område där stora förändringar är regel - 
kommer att ha stor betydelse inför framtiden. Som en del i detta arbete, och det 
fortsatta integrationsarbetet, behövs ett samarbete mellan nedanstående 
aktörer.

Med hänvisning till ovanstående yrkar hon:

1. att skyndsamt initiera en utvärdering av handlings- aktivitetsplanen för 
integrationsarbetet, med fokus på framgångsfaktorer och förbättringsområden
2. att åter tillsätta en styrgrupp för integrationsarbetets insatser, med syftet att 
bibehålla och utveckla arbetet med den röda tråden
3. att ansvar för integrationsarbetet ska åläggas namngivna representanter inom 
socialförvaltningen och skolförvaltningen - även bostadsbolaget kan innefattas

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

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

4. att uppdra åt integrationssamordnaren att skapa en modell för 
integrationsarbetet, att sätta den röda tråden på pränt

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23 § 37

Beslutet skickas till
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



KOMMUNFULLMAKTIGE 

Datum: 2020-03-11 

Partinamn: Feministiskt initiativ 

Ledamotens namn: Marielle Alvdal 

Motion: Utvärdera och systematisera 

integrationsarbetet i Strömstad 

Motivering till motionen 

F! 

Strömstad kommuns mottagande och integration av nyanlända och flyktingar har under perioden 

2016 till och med 2019 utgått ifrån en kommunövergripande samverkansplattform som möjliggör 

helhetssyn och effektiva lösningar. Strömstads kommun har en integrationssamordnare som håller 

ihop det interna och externa integrationsarbetet; medan Socialförvaltningen har haft samordnings

och processansvaret. Det samordnade arbetet har hittills fungerat väl och det konkreta arbetet har 

genomförts med en aktivitetsplan som bas. Den mest centrala delen i aktivitetsplanen har varit "den 

röda tråden" mot etablering genom arbete/utbildning och självförsörjning. 

Strömstads kommun har haft en handlings- och aktivitetsplan, som inkluderat alla kommunens 

verksamheter och bolag över tid, men med huvudfokus på socialförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen samt bostadsbolaget. Vid dragningen av integrationsarbetet för 

kommunstyrelsen 2019-11-27 angav integrationssamordnare Thomas Niklasson att handlings- och 

aktivitetsplanen skyndsamt måste utvärderas. Det är av största vikt att ta vara på framgångsfaktorer 

i kommunen som helhet, samt se över förbättringsområden inför framtiden. Det är av stor vikt för 

Strömstads kommun i sin helhet att kommunen har en god beredskap, kompetens och erfarenhet i 

sin mottagningskapacitet av nyanlända flyktingar, ensamkommande barn, asylsökande med flera 

målgrupper. Att rätt aktör gör rätt insats i rätt tid och tydlighet i ansvar och roller - i ett område där 

stora förändringar är regel - kommer att ha stor betydelse inför framtiden. Som en del i detta arbete, 

och det fortsatta integrationsarbetet, behövs ett samarbete mellan nedanstående aktörer. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

1. Att skyndsamt initiera en utvärdering av handlings- aktivitetsplanen för integrationsarbetet,

med fokus på framgångsfaktorer och förbättringsområden

2. Att åter tillsätta en styrgrupp för integrationsarbetets insatser, med syftet att bibehålla och

utveckla arbetet med den röda tråden

3. Att ansvar för integrationsarbetet ska åläggas namngivna representanter inom

socialförvaltningen och skolförvaltningen - även bostadsbolaget kan innefattas

4. Att uppdra åt integrationssamordnaren att skapa en modell för integrationsarbetet, att sätta

den röda tråden på pränt

Undertecknat 

Marielle AJ'dal, Feministiskt initiativ Strömstad 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-24

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

KS/2021-0160

KSau § 32 Information om medfinansieringsavtalet 
gällande vägutbyggnad vid 
Nordby/Svinesund

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att låta Kristin Ulfstad fortsätta arbetet med framtagande av 
medfinansieringsavtalen dels mellan Strömstads kommun och Trafikverket och 
dels mellan Strömstads kommun och exploatören.

samt att ställa sig bakom att Kent Hansson fattar beslut om 
medfinansieringsavtalen i ett ordförandebeslut.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad uppger att Trafikverket och 
kommunen avser ingå ett medfinansieringsavtal för att reglera åtaganden och 
finansiellt ansvar för genomförandet av planläggningsprocess för vägplan 
innefattande projektering och framtagande av bygghandling för trafikkorsning Väg 
E6 och 1040, externhandel Nordby. Den totala kostnaden för framtagande av 
bygghandling beräknas enligt Trafikverket uppgå till cirka 9 miljoner 
kronor. Kommunen avser initialt betala kostnaden till Trafikverket, men då 
behovet av bygghandlingen föranleds med anledning av exploatörens önskemål 
om att utveckla handelsytan i Nordby och Svinesunds handelsområden ska den 
faktiska kostnaden i sin helhet betalas av exploatören. Kommunen avser fakturera 
exploatören Trafikverkets uppskattade kostnader om 9 miljoner kronor i förskott 
månadsvis under två år, där fakturering påbörjas så snart Trafikverket påbörjat 
arbetet. Avtalen måste vara undertecknade senast den 9 april 2021.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

KS/2020-0211

KSau § 313 Svar på - Motion om effektivare utnyttjande 
av lastzonerna och parkeringsplatserna i 
centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen i den del av motionen som avser att lastzonerna i Strömstad 
centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid fungerar som vanliga 
parkeringsplatser

2. att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser att arbetet görs i 
samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som inte försvårar 
varutransporter till butikerna

3. att avslå motionen i den del som avser att det införs avgiftsbelagd 
tidsbegränsad parkeringstid även söndagar sommartid.

Beslutsmotivering
Att avslå förslaget att göra lastzonerna till annat än lastzoner då handlare i 
centrum redan efterfrågar mer lastzoner. Vinsten av mer parkeringar är inte så 
stor att den motiveras med att ta bort lastzoner, se presentation. Vi lever i ett 
samhälle där lagren är på lastbilar, vilket skulle försvåra lastning och lossning på 
bestämda tider. Strömstad ligger där vi ligger, och att sätta krav på åkerier om 
specifika tider skulle försvåra för våra handlare.

Vi har en kontinuerlig kontakt med köpmannaföreningen i trafik och 
parkeringsfrågor.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion om effektivare 
utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i centrum. Han yrkar:

att lastzonerna i Strömstad centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid 
fungerar som vanliga parkeringsplatser

att arbetet görs i samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som 
inte försvårar varutransporter till butikerna

att det införs avgiftsbelagd tidsbegränsad parkeringstid även söndagar 
sommartid.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 § 130 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och yttrande.

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2020-11-03 § 114
Tjänsteskrivelse 2020-10-07
Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2020-06-02 § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-05 13 § 130
Presentation
Motion

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen i den del av motionen som avser att lastzonerna i Strömstad 
centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid fungerar som vanliga 
parkeringsplatser

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser att arbetet görs i 
samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som inte försvårar 
varutransporter till butikerna

att avslå motionen i den del som avser att det införs avgiftsbelagd tidsbegränsad 
parkeringstid även söndagar sommartid.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-03

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2020-0329

TN § 114 Motion om effektivare utnyttjande av 
lastzonerna och parkeringsplatserna i 
centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att avslå motionen i den del av motionen som avser att lastzonerna i Strömstad 
centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid fungerar som vanliga 
parkeringsplatser

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser att arbetet görs i 
samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som inte försvårar 
varutransporter till butikerna

att avslå motionen i den del som avser att det införs avgiftsbelagd tidsbegränsad 
parkeringstid även söndagar sommartid.

Beslutsmotivering
Att avslå förslaget att göra lastzonerna till annat än lastzoner då handlare i 
centrum redan efterfrågar mer lastzoner. Vinsten av mer parkeringar är inte så 
stor att den motiveras med att ta bort lastzoner, se presentation. Vi lever i ett 
samhälle där lagren är på lastbilar, vilket skulle försvåra lastning och lossning på 
bestämda tider. Strömstad ligger där vi ligger, och att sätta krav på åkerier om 
specifika tider skulle försvåra för våra handlare.

Vi har en kontinuerlig kontakt med köpmannaföreningen i trafik och 
parkeringsfrågor.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion om effektivare 
utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i centrum. Han yrkar:

att lastzonerna i Strömstad centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid 
fungerar som vanliga parkeringsplatser

att arbetet görs i samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som 
inte försvårar varutransporter till butikerna

att det införs avgiftsbelagd tidsbegränsad parkeringstid även söndagar 
sommartid.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 § 130 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och yttrande senast 
2020-11-13.

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-03

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-07
Motion
Protokoll TNau 2020-06-02 § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05 13 § 130
Presentation

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att avslå motionen i den del av motionen som avser att lastzonerna i Strömstad 
centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid fungerar som vanliga 
parkeringsplatser

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser att arbetet görs i 
samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som inte försvårar 
varutransporter till butikerna

att avslå motionen i den del som avser att det införs avgiftsbelagd tidsbegränsad 
parkeringstid även söndagar sommartid.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2020-10-07 Ärende: TN/2020-0329
Gatuavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och 
parkeringsplatserna i centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

att avslå motionen i den del av motionen som avser  att lastzonerna i Strömstad 
centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid fungerar som vanliga 
parkeringsplatser

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser att arbetet görs i 
samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som inte försvårar 
varutransporter till butikerna

att bifalla motionen i den del som avser att det införs avgiftsbelagd tidsbegränsad 
parkeringstid även söndagar sommartid

Beslutsmotivering
Att avslå förslaget att göra lastzonerna till annat än lastzoner då handlare i 
centrum redan efterfrågar mer lastzoner. Vinsten av mer parkeringar är inte så 
stor att den motiveras med att ta bort lastzoner, se presentation. Vi lever i ett 
samhälle där lagren är på lastbilar, vilket skulle försvåra lastning och lossning på 
bestämda tider. Strömstad ligger där vi ligger, och att sätta krav på åkerier om 
specifika tider skulle försvåra för våra handlare.

Vi har en kontinuerlig kontakt med köpmannaföreningen i trafik och 
parkeringsfrågor.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion om effektivare 
utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i centrum. Han yrkar:

att lastzonerna i Strömstad centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid 
fungerar som vanliga parkeringsplatser

att arbetet görs i samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som 
inte försvårar varutransporter till butikerna

att det införs avgiftsbelagd tidsbegränsad parkeringstid även söndagar 
sommartid.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 § 130 
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att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och yttrande senast 
2020-11-13.

 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion
Protokoll TNau 2020-06-02 § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05 13 § 130
Presentation

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Bengt Bivrin, Miljöpartiet
Akten



Lastzon. Skulle skapa två nya parkeringar, 
eftersom utfarten från Regeringsgränd 
kommer där.

Lastzon. Laholmens fisk hyr 
denna till sin uteservering 
sommartid.

Ändamålsplats för lastning 
och lossning av både folk 
och varor. Även en taxiruta.

Ändamålsplats taxi.

Lastzon. En plats 
till Kosterfärjan.

Ändamålsplats för lastning 
och lossning både för 
privatpersoner och företag. 
Skulle skapa kaos i staden 
om denna tas bort.

Lastzon. Skulle skapa 
två p-platser.
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

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

KS/2020-0211

KSau § 130 Motion om effektivare utnyttjande av 
lastzonerna och parkeringsplatserna i 
centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och yttrande senast 
2020-11-13.

Sammanfattning av ärendet
Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion om effektivare 
utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i centrum. Han yrkar:

att lastzonerna i Strömstad centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid 
fungerar som vanliga parkeringsplatser
att arbetet görs i samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som 
inte försvårar varutransporter till butikerna
att det införs avgiftsbelagd tidsbegränsad parkeringstid även söndagar 
sommartid.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23 § 37

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

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

KS/2020-0233, KS/2020-0140, KS/2020-0211
KS/2020-0234, KS/2020-0240, KS/2020-0241

KF § 37 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
1. att remittera motion 1 till kommunfullmäktiges presidium för beredning

2. att remittera motion 2-6 till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av demokrati, förlägga 
kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar från Anna-Lena 
Carlsson, Centerpartiet, KS/2020-0233

2. Motion om att utreda möjligheten för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från Anders Ekström, Kristdemokraterna, KS/2020-0140

3. Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i 
centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet, KS/2020-0211

4. Motion om att utveckla attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom 
Strömstads kommun med fungerande sanitetsanläggningar från Tore Lomgård, 
Centerpartiet, KS/2020-0234

5. Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som 
omfattas av gymnasielagen från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, KS/2020-
0240

6. Motion om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i Strömstad 
från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, KS/2020-0241

Beslutsunderlag
Motionerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. att remittera motion 1 till kommunfullmäktiges presidium för beredning

2. att remittera motion 2-6 till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presidie
Kommunstyrelse
Diarie

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



MOTION

Andreas Nikkenen 
 2020-02-26  

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

EFFEKTIVARE UTNYTTJANDE AV LASTZONERNA OCH PARKERINGSPLATSERNA I CENTRUM 
Trycket på centrala parkeringsplatser är och kommer troligtvis vara stort under en 
översiktlig tid. För effektivare användning av lastzonerna i centrum, som bara 
utnyttjas under en begränsad period av dagen, föreslår vi en ändrad reglering. Genom 
att låta lastzonerna vara tidsbegränsade till del av dagen skulle ytterligare 
parkeringsplatser skapas i centrum. Detta skulle kunna leda till att fler besökare i 
centrum och högre parkeringsintäkter. Vi ser också detta som ett led i den översyn av 
parkeringssituationen och centrumomvandlingen som den förra majoriteten 
initierade. 

Det har också framförts önskemål från handlarna om att ta bort gratisparkeringen på 
söndagarna, som med nuvarande regler leder till att sommarboende på icke landfasta 
öar flyttar sina bilar från långtidsparkering till central parkering på lördagen för att 
ha nära till bilen på måndag morgon. Detta leder till att de som vill besöka centrum 
och dess butiker på söndagar får svårt att hitta parkeringsplats och att handlarna ev. 
går miste om kunder och intäkter.  

Miljöpartiet de gröna yrkar 

att Lastzonerna i Strömstad centrum görs tidsbegränsade och under övrig 
tid fungerar som vanliga parkeringsplatser. 

att Arbetet görs i samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma 
regler som inte försvårar varutransporter till butikerna. 

att Det införs avgiftsbelagd tidsbegränsad parkeringstid även söndagar 
sommartid. 

Strömstad 4 mars 2020 

Andreas Nikkinen Bengt Bivrin

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan  av 1 1

miljöpartiet de gröna Q 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-13

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

KS/2020-0071

KSau § 5 Svar på - Motion om central badplats i 
Strömstad från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen i sin helhet.

Beslutsmotivering
Det är idag ett flaneringsstråk runt Laholmen, där många finner ro trots att man 
befinner sig mitt i centrum.

Det finns redan idag två platser nära centrum där man kan bada (Skurveskär och 
Kallbadhuset).

På dessa platser har man iordningställt för ett säkert bad trots att båttrafik sker 
både yrkesmässigt och fritidsmässigt i dess nära anslutning.

Vid Skurveskärs badplats har det tidigare gjorts försök med att förbättra botten på 
stranden med sand som tyvärr spolats bort första höststormen.

Liknade problem med bortspolad sand från stranden skulle även den föreslagna 
badplatsen med all säkerhet få, om det inte gjordes kostsamma 
skyddsanordningar för detta.

Det har inte funnits personella och ekonomiska resurser att utföra någon 
ytterligare utredning på föreslagen motion under år 2020. 

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Karlsson, Sandra Andersson, Lars Tysklind, Mette H. Johansson, Hans-
Robert Hansson och Helena L’Estrade, Liberalerna har inkommit med en motion 
där de uppger:

Strömstads vision "Havet i centrum, livet i fokus" ställer krav på centrala 
badmöjligheter. Förvisso är havet i centrum, både fysiskt och psykiskt, dock 
saknas en central badplats. Etablerade badplatser på Seläter, Capri, Hålkedalen, 
Lagunen och öarna kräver oftast bil och med tanke på målet "fossilfritt 2030" bör 
en badplats i centrum prioriteras. En strandanläggning kan med fördel integreras i 
kallbadhuset med tillgång till omklädning.

Såväl för turister som sommargäster och lokalbefolkning är en central badplats av 
stort värde. Inte minst för dem som saknar egen båt är möjligheten till 
uppfriskande bad i centrum betydelsefull. Det kan gälla allt från en heldag vid 
vattnet till ett snabbdopp under lunchrasten.

Ett landfast bad vid Laholmen bidrar dessutom till större utnyttjande av centrum 
och de faciliteter som det lokala näringslivet erbjuder i ett levande centrum.

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-13

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

De föreslår:
1. att möjligheterna att återställa stranden under stenmassorna utanför Laholmen 
utreds
2. att möjligheterna studeras under våren 2020
3. att arbetet genomförs under höst/vår 2020/21
4. att anläggningen omfattas av en bredare badbrygga samt trappor ner i vattnet.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2020-12-01 § 128
Tjänsteskrivelse 2020-11-11 av gatuchefen
Motion
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 77

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen i sin helhet.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-01

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

TN/2020-0176

TN § 128 Motion från Liberalerna om central badplats i 
Strömstad

Tekniska nämndens beslut
att avslå motionen i sin helhet.

Beslutsmotivering
Det är idag ett flaneringsstråk runt Laholmen, där många finner ro trots att man 
befinner sig mitt i centrum.

Det finns redan idag två platser nära centrum där man kan bada (Skurveskär och 
Kallbadhuset).

På dessa platser har man iordningställt för ett säkert bad trots att båttrafik sker 
både yrkesmässigt och fritidsmässigt i dess nära anslutning.

Vid Skurveskärs badplats har det tidigare gjorts försök med att förbättra botten på 
stranden med sand som tyvärr spolats bort första höststormen.

Liknade problem med bortspolad sand från stranden skulle även den föreslagna 
badplatsen med all säkerhet få, om det inte gjordes kostsamma 
skyddsanordningar för detta.

Det har inte funnits personella och ekonomiska resurser att utföra någon 
ytterligare utredning på föreslagen motion under år 2020. 

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Karlsson, Sandra Andersson, Lars Tysklind, Mette H. Johansson, Hans-
Robert Hansson och Helena L’Estrade, Liberalerna har inkommit med en motion 
där de uppger:

Strömstads vision "Havet i centrum, livet i fokus" ställer krav på centrala 
badmöjligheter. Förvisso är havet i centrum, både fysiskt och psykiskt, dock 
saknas en central badplats. Etablerade badplatser på Seläter, Capri, Hålkedalen, 
Lagunen och öarna kräver oftast bil och med tanke på målet "fossilfritt 2030" bör 
en badplats i centrum prioriteras. En strandanläggning kan med fördel integreras i 
kallbadhuset med tillgång till omklädning.

Såväl för turister som sommargäster och lokalbefolkning är en central badplats av 
stort värde. Inte minst för dem som saknar egen båt är möjligheten till 
uppfriskande bad i centrum betydelsefull. Det kan gälla allt från en heldag vid 
vattnet till ett snabbdopp under lunchrasten.

Ett landfast bad vid Laholmen bidrar dessutom till större utnyttjande av centrum 
och de faciliteter som det lokala näringslivet erbjuder i ett levande centrum.

De föreslår:
1. att möjligheterna att återställa stranden under stenmassorna utanför Laholmen 
utreds

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-01

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se
452 80 Strömstad

2. att möjligheterna studeras under våren 2020
3. att arbetet genomförs under höst/vår 2020/21
4. att anläggningen omfattas av en bredare badbrygga samt trappor ner i vattnet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-11
Motion
Beslut kommunfullmäktige 2020-02-13 §19
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 77
Beslut Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-06-02 § 78

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att avslå motionen i sin helhet.

Andreas Nikkinen (MP) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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Tekniska förvaltningen 2020-11-11 Ärende: TN/2020-0176
Gatuavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Prästängsvägen 30 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Tekniska nämnden

Motion från Liberalerna om central badplats i Strömstad

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden besluta

att avslå motionen i sin helhet.

Beslutsmotivering.

Det är idag ett flaneringsstråk runt Laholmen, där många finner ro trots att man 
befinner sig mitt i centrum.

Det finns redan idag två platser nära centrum där man kan bada (Skurveskär och 
Kallbadhuset).

På dessa platser har man iordningställt för ett säkert bad trots att båttrafik sker 
både yrkesmässigt och fritidsmässigt i dess nära anslutning.

Vid Skurveskärs badplats har det tidigare gjorts försök med att förbättra botten på 
stranden med sand som tyvärr spolats bort första höststormen.

Liknade problem med bortspolad sand från stranden skulle även den föreslagna 
badplatsen med all säkerhet få, om det inte gjordes kostsamma 
skyddsanordningar för detta.

Det har inte funnits personella och ekonomiska resurser att utföra någon 
ytterligare utredning på föreslagen motion under år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Karlsson, Sandra Andersson, Lars Tysklind, Mette H. Johansson, Hans-
Robert Hansson och Helena L’Estrade, Liberalerna har inkommit med en motion 
där de uppger:

Strömstads vision "Havet i centrum, livet i fokus" ställer krav på centrala 
badmöjligheter. Förvisso är havet i centrum, både fysiskt och psykiskt, dock 
saknas en central badplats. Etablerade badplatser på Seläter, Capri, Hålkedalen, 
Lagunen och öarna kräver oftast bil och med tanke på målet "fossilfritt 2030" bör 
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2020-11-11 Ärende: TN/2020-0176

en badplats i centrum prioriteras. En strandanläggning kan med fördel integreras i 
kallbadhuset med tillgång till omklädning.

Såväl för turister som sommargäster och lokalbefolkning är en central badplats av 
stort värde. Inte minst för dem som saknar egen båt är möjligheten till 
uppfriskande bad i centrum betydelsefull. Det kan gälla allt från en heldag vid 
vattnet till ett snabbdopp under lunchrasten.

Ett landfast bad vid Laholmen bidrar dessutom till större utnyttjande av centrum 
och de faciliteter som det lokala näringslivet erbjuder i ett levande centrum.

De föreslår:
1. att möjligheterna att återställa stranden under stenmassorna utanför Laholmen 
utreds
2. att möjligheterna studeras under våren 2020
3. att arbetet genomförs under höst/vår 2020/21
4. att anläggningen omfattas av en bredare badbrygga samt trappor ner i vattnet.

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

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Ingen finansiering finns förnuvarande för detta förslag i befintlig budget.

Folkhälsoperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.

Juridiskt perspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.

Miljöperspektiv
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion
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2020-11-11 Ärende: TN/2020-0176

Beslut kommunfullmäktige 2020-02-13 §19
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 §77
Beslut Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-06-02§ 78

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Liberalerna i Strömstad
Akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-03-11

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

KS/2020-0071

KSau § 77 Motion om central badplats i Strömstad från 
Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2020-08-31.

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Karlsson, Sandra Andersson, Lars Tysklind, Mette H. Johansson, Hans-
Robert Hansson och Helena L’Estrade, Liberalerna har inkommit med en motion 
där de uppger:

Strömstads vision "Havet i centrum, livet i fokus" ställer krav på centrala 
badmöjligheter. Förvisso är havet i centrum, både fysiskt och psykiskt, dock 
saknas en central badplats. Etablerade badplatser på Seläter, Capri, Hålkedalen, 
Lagunen och öarna kräver oftast bil och med tanke på målet "fossilfritt 2030" bör 
en badplats i centrum prioriteras. En strandanläggning kan med fördel integreras i 
kallbadhuset med tillgång till omklädning.

Såväl för turister som sommargäster och lokalbefolkning är en central badplats av 
stort värde. Inte minst för dem som saknar egen båt är möjligheten till 
uppfriskande bad i centrum betydelsefull. Det kan gälla allt från en heldag vid 
vattnet till ett snabbdopp under lunchrasten.

Ett landfast bad vid Laholmen bidrar dessutom till större utnyttjande av centrum 
och de faciliteter som det lokala näringslivet erbjuder i ett levande centrum.

De föreslår:
1. att möjligheterna att återställa stranden under stenmassorna utanför Laholmen 
utreds
2. att möjligheterna studeras under våren 2020
3. att arbetet genomförs under höst/vår 2020/21
4. att anläggningen omfattas av en bredare badbrygga samt trappor ner i vattnet.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 § 19 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 19

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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Motion om central badplats i Strömstad 
 

Yrkande 

Liberalerna föreslår 

• att möjligheterna att återställa stranden under stenmassorna 

utanför Laholmen utreds 

• att möjligheterna studeras under våren 2020  

• att arbetet genomförs under höst/vår 2020/21. 

• att anläggningen omfattas av en bredare badbrygga samt trappor 

ner i vattnet. 

 

Motivering 

Strömstads vision ”Havet i centrum, livet i fokus” ställer krav på centrala 

badmöjligheter. Förvisso är havet i centrum, både fysiskt och psykiskt, 

dock saknas en central badplats. Etablerade badplatser på Seläter, 

Capri, Hålkedalen, Lagunen och öarna kräver oftast bil och med tanke 

på målet ”fossilfritt 2030” bör en badplats i centrum prioriteras. En 

strandanläggning kan med fördel integreras i kallbadhuset med tillgång 

till omklädning. 

Såväl för turister som sommargäster och lokalbefolkning är en central 

badplats av stort värde. Inte minst för dem som saknar egen båt är 

möjligheten till uppfriskande bad i centrum betydelsefull. Det kan gälla 

allt från en heldag vid vattnet till ett snabbdopp under lunchrasten. 

Ett landfast bad vid Laholmen bidrar dessutom till större utnyttjande av 

centrum och de faciliteter som det lokala näringslivet erbjuder i ett 

levande centrum. 

 

 

-Liberalerna 

I. 
Liberalerna 
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För Liberalerna 

 

 

Kerstin Karlsson  Sandra Andersson 

 

 

 

Lars Tysklind   Mette H. Johansson   

 

 

Hans-Robert Hansson  Helena L’Estrade   

 

 

 

 

-Liberalerna 

I. 
Liberalerna 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

KS/2019-0028

KSau § 310 Svar på - Motion om organisatorisk placering 
av enheten för måltid och städ från 
Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har inkommit med en motion där det föreslår att enheten för måltid 
och städ flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen till en övergripande 
serviceenhet under kommunstyrelsen i enlighet med modellen för IT-avdelningen 
och ekonomiavdelningen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter, 2019-03-
13, åt kommundirektören att bereda motionen gällande organisatorisk placering 
av enheten för måltid och städ. 

I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019) 
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens 
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet 
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-17 av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 § 91
Kommunfullmäktige 2019-02-14 § 84
Motion från Liberalerna

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

att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-11-23 Ärende: KS/2019-0028
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

Motion om organisatorisk placering av enheten för måltid och 
städ från Liberalerna

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

att anse motionen besvarad.

Beslutsmotivering
I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019) 
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens 
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet 
2021. Först efter redovisningen kan denna fråga lyftas för eventuellt beslut.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har inkommit med en motion där det föreslår att enheten för måltid 
och städ flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen till en övergripande 
serviceenhet under kommunstyrelsen i enlighet med modellen för IT-avdelningen 
och ekonomiavdelningen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter, 2019-03-
13, åt kommundirektören att bereda motionen gällande organisatorisk placering 
av enheten för måltid och städ. 

I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019) 
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens 
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet 
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-17 av kommundirektören

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se
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2020-11-23 Ärende: KS/2019-0028

Beslutet skickas till
Motionären
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-03-13

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

KS/2019-0028

KSau § 91 Motion om organisatorisk placering av 
enheten för måltid och städ från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att uppdra till kommundirektören att bereda motionen och återkomma med 
förslag senast den 29 april 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Karlsson (L), Lars Tysklind (L), Mette H. Johansson (L), Hans-Robert 
Hansson (L), Jennie Persson (L) och Helena L´Estrade (L) har inkommit med en 
motion gällande organisatorisk placering av enheten för måltid och städ.

Motionärerna föreslår:

att enheten för måltid och städ flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen till 
en övergripande serviceenhet under kommunstyrelsen i enlighet med modellen 
för IT-avdelningen och ekonomiavdelningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 84 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion 2019-01-03
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 84

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-14

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

KS/2019-0028

KF § 84 Motion om organisatorisk placering av 
enheten för måltid och städ från Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Karlsson (L), Lars Tysklind (L), Mette H. Johansson (L), Hans-Robert 
Hansson (L), Jennie Persson (L) och Helena L´Estrade (L) har inkommit med en 
motion gällande organisatorisk placering av enheten för måltid och städ.

Motionärerna föreslår:

att enheten för måltid och städ flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen till 
en övergripande serviceenhet under kommunstyrelsen i enlighet med modellen 
för IT-avdelningen och ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag
Motion 2019-01-03

Kommunfullmäktiges presidies förslag till beslut
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



STROM STADS l<OMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -01- 0 4 
Dnr .KS)J.Q.}9 .. ~.P.9~.$. .. 
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Liberalerna Strömstad Liberalerna 

Motion gällande 

Organisatorisk placering av enheten för måltid och städ 

Liberalerna föreslår: 

2019-01-03 

- att enheten för måltid och städ flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen 
till en övergripande serviceenhet under kommunstyrelsen i enlighet med 
modellen för it-avdelningen och ekonomiavdelningen. 

Bakgrund: 

Av dagens tre tillagningskök har två (Strömstiema och sjukhusköket) sedan 
länge passerat bäst föredatum. V ad gäller Strömstiemaskolans kök är situationen 
akut, för varje vecka som går ökar risken för totalhaveri. Dessutom har dagens 
kök nått sin topp vad gäller kapacitet. 

Efter utredning beslöt barn- och utbildningsnämnden att förorda ett 
multifunktionellt kök. Detta ska inte liknas vid gamla tiders centralkök där 
maten distribuerades varm. Tanken med ett multifunktionellt kök är att garantera 
en jämn, hög kvalitet på maten genom att grunden till stora delar distribueras 
kyld för att tillagas på plats i respektive mottagningskök. Tillagningsprocessen 
är densamma som används på restauranger runt om i världen 

Ett multifunktionellt kök innebär flera stora fördelar; möjlighet att koncentrera 
tillagningen till måndag-fredag, möjlighet att samordna transporter och 
minimera svårigheten att rekrytera kompetenta kockar (bristyrke). En placering 
på Prästängen ger goda logistiska möjligheter samt möjlighet att köpa in och 
lagra närproducerade livsmedel. 

I. 
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-
Liberalerna Strömstad Liberalerna 

Då det nu verkar finnas en majoritet för att utreda frågan om fler tillagningskök 
för äldreomsorgen är det nödvändigt att avlasta barn- och 
utbildningsförvaltningen detta ansvar. Barn- och utbildningsforvaltningens 
uppgift måste vara att erbjuda god och kvalitativ utbildning för barn, unga och 
vuxna. När de ekonomiska ramarna krymper kan det inte vara rimligt att barn
och utbildningsförvaltningen ska lägga resurser på att utreda mathållningen för 
äldre hur behjärtansvärt det än må vara. Samtidigt är det av yttersta vikt att 
arbetet med att öppna köket på Prästängen inte fördröjs, då tiden för 
Strömstiernaköket är på väg att rinna ut. 

För Liberalerna 

 
Kerstin Karlsson 

Hans-Robert Hansson 

I. 

Lars Ty/4klind Mette H. Johansson 

J ennie Persson Helena L 'Estrade 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

KS/2019-0221

KSau § 311 Svar på - Motion om översyn av kommunens 
politiska organisation från Moderaterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen bifallen vad gäller att ge kommundirektören i uppdrag att 
utreda och föreslå en effektiv och transparent organisation, som tjänar våra 
kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god ekonomisk hushållning.

att avslå yrkandet om att en bred parlamentarisk utredningsgrupp med 
representant från varje parti eftersom kommundirektören initialt istället har valt 
en extern utredare.

Sammanfattning av ärendet
Marie Edvinsson Kristiansen (M) har inkommit med en motion där hon föreslår att 
kommunfullmäktige tillsätter en bred parlamentarisk beredningsgrupp med en 
representant från varje parti, som tillsammans med kommundirektören får i 
uppdrag att utreda och föreslå en effektiv och transparent organisation, som 
tjänar våra kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god ekonomisk 
hushållning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter, 2019-05-
08, åt kommundirektören att bereda motionen.

I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019) 
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens 
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet 
2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-17 av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 131
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-28 § 106
Motionen

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

att anse motionen bifallen vad gäller att ge kommundirektören i uppdrag att 
utreda och föreslå en effektiv och transparent organisation, som tjänar våra 
kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god ekonomisk hushållning.

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

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

att avslå yrkandet om att en bred parlamentarisk utredningsgrupp med 
representant från varje parti eftersom kommundirektören initialt istället har valt 
en extern utredare.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-11-23 Ärende: KS/2019-0221
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

Motion om översyn av kommunens politiska organisation från 
Moderaterna

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

att anse motionen bifallen vad gäller att ge kommundirektören i uppdrag att 
utreda och föreslå en effektiv och transparent organisation, som tjänar våra 
kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god ekonomisk hushållning.

Att avslå yrkandet om att en bred parlamentarisk utredningsgrupp med 
representant från varje parti eftersom kommundirektören initialt istället har valt 
en extern utredare

Sammanfattning av ärendet
Marie Edvinsson Kristiansen (M) har inkommit med en motion där hon föreslår att 
kommunfullmäktige tillsätter en bred parlamentarisk beredningsgrupp med en 
representant från varje parti, som tillsammans med kommundirektören får i 
uppdrag att utreda och föreslå en effektiv och transparent organisation, som 
tjänar våra kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god ekonomisk 
hushållning.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter, 2019-05-
08, åt kommundirektören att bereda motionen.

I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019) 
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens 
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet 
2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-17 av kommundirektören
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2020-11-23 Ärende: KS/2019-0221

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Motionären
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-05-08

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

KS/2019-0221

KSau § 131 Motion om översyn av kommunens politiska 
organisation från Moderaterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till kommundirektören för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Marie E. Kristiansen (M) har inkommit med en motion om att kommunen bör göra 
en översyn av den politiska organisationen och föreslår

att kommunfullmäktige tillsätter en bred parlamentarisk beredningsgrupp med en 
representant från varje parti, som tillsammans med kommundirektören får i 
uppdrag att utreda och föreslå en effektiv och transparent organisation, som 
tjänar våra kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god ekonomisk 
hushållning.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 106 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Marie Edvinsson Kristiansen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 106

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (34) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-03-28  
   
    
 

    

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

 

 KS/2019-0221 

KF § 106 Motion om översyn av kommunens politiska 
organisation från Moderaterna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie E. Kristiansen (M) har inkommit med en motion om att kommunen bör göra 
en översyn av den politiska organisationen och föreslår 

att kommunfullmäktige tillsätter en bred parlamentarisk beredningsgrupp med en 
representant från varje parti, som tillsammans med kommundirektören får i 
uppdrag att utreda och föreslå en effektiv och transparent organisation, som 
tjänar våra kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god ekonomisk 
hushållning. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marie Edvinsson Kristiansen 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansson (M) yrkar bifall till att motionen remitteras till 
Kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Marie Edvinsson Kristiansen 
Kommunstyrelsen 
Diariet 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



Till Kommunfullmäktige   Strömstad, den 9 mars 2019 

  

Motion  
Översyn av kommunens politiska organisation  
Motionär: Marie E. Kristiansen (M) 

 

Bakgrund  
Den kommunala verksamheten kommer att ställas inför svåra prövningar inom den närmaste 
framtiden. 
Redan idag är det svårt att rekrytera kompetent personal inom alla områden. 
Befolkningstillväxten ställer krav på utbyggd vård, skola och omsorg. Dessutom behövs en utbyggd 
infrastruktur samtidigt som den gamla behöver översyn och renovering. 
Inom en snar framtid måste kommunen koncentrera resurserna på kärnverksamheten. 
Höjd kommunalskatt är ingen bra väg att gå, det drabbar dessutom låginkomsttagare hårdast. 
Nu i början på mandatperioden anser vi Moderater att det är en bra tidpunkt för att se över hur den 
kommunala verksamheten i Strömstad kan effektiviseras. 
 

Bedömning 
Först bör en översyn av den politiska organisationen ske. 
För att vara en liten kommun så har Strömstad många ledamöter i kommunfullmäktige, 39 stycken. 
Hur ser det ut på andra håll i Västra Götaland? Antalet ledamöter i kommunfullmäktige varierar från 
lägst 27 till 81. I mindre kommuner är det vanligast med 31 ledamöter, en av dem är Lysekil, som har 
betydligt fler innevånare än Strömstad.  
Antalet ledamöter i kommunstyrelse, övriga nämnder och utskott är också stort. All forskning och 
erfarenhet visar att optimalt antal ledamöter i en styrelse är 5-7 personer. Är det fler så skapas ett 
”presidium” eller ”arbetsutskott”, med andra ord en styrelse i styrelsen. Detta är inte ägnat att öka 
effektiviteten, transparensen eller demokratin. 
Det är svårt att engagera människor till att vara politiskt aktiva. Det medför att många sitter på flera 
poster och det ser vi som en begränsning för demokratin. Dessutom ökar arbetsbelastningen eftersom 
det blir fler ärenden att läsa in och sätta sig in i. Av tidsskäl blir det risk att politiska ledamöter får svårt 
att hinna sätta sig in fullt ut i olika ärenden då de flesta i kommunpolitiken har ett arbete vid sidan av.  
Den demokratiska processen tar tid! Att starta en översyn nu vore högst lämpligt för att vara klar i god 
tid innan nästa val 2022 
 

Yrkande  
Att kommunfullmäktige tillsätter en bred parlamentarisk beredningsgrupp med en representant från 
varje parti, som tillsammans med kommundirektören får i uppdrag att utreda och föreslå en effektiv 
och transparent organisation, som tjänar våra kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god 
ekonomisk hushållning. 
 

Marie E. Kristiansen 
 

…………………………………………………………………. 

 

fil 
MODERATERNA 

STRÖMSTAD 



Till Kommunfullmäktige   Strömstad, den 9 mars 2019 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
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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/2019-0515

KSau § 312 Svar på - Motion om översyn av organisation 
och ansvarsfördelning inom Strömstads 
kommun från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har inkommit med en motion där de förslår att kommunstyrelsen – 
med stöd av berörda nämnder och bolag – får i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att genomföra erforderliga förändringar för att uppnå 
kommunens mål. Handlingsplanen ska redovisa nämndernas och bolagens 
uppdrag, organisation och arbetsformer för att tydliggöra för medborgarna vad 
som krävs för uppnå målen. Handlingsplanen ska redovisas för 
kommunfullmäktige senast i juni 2020.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter, 2019-10-
09, åt kommundirektören att bereda motionen. 

I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019) 
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens 
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet 
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-09 § 234
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-19 § 198
Motionen

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

att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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Kommunstyrelsen

Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning 
inom Strömstads kommun från Liberalerna

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anse motionen besvarad.

Beslutsmotivering
I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019) 
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens 
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet 
2021. Först efter redovisningen kan denna fråga lyftas för eventuellt beslut.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har inkommit med en motion där de förslår att kommunstyrelsen – 
med stöd av berörda nämnder och bolag – får i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att genomföra erforderliga förändringar för att uppnå 
kommunens mål. Handlingsplanen ska redovisa nämndernas och bolagens 
uppdrag, organisation och arbetsformer för att tydliggöra för medborgarna vad 
som krävs för uppnå målen. Handlingsplanen ska redovisas för 
kommunfullmäktige senast i juni 2020.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter, 2019-10-
09, åt kommundirektören att bereda motionen. 

I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019) 
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens 
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet 
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-23
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2020-11-23 Ärende: KS/2019-0515

Mats Brocker
kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Motionären
Diariet
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-10-09

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

KS/2019-0515

KSau § 234 Motion om översyn av organisation och 
ansvarsfördelning inom Strömstads kommun 
från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till kommundirektören för yttrande senast 2020-02-28.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har inkommit med en motion där de föreslår 
att kommunstyrelsen, med stöd av berörda nämnder och bolag, får i uppdrag att 
ta fram en handlingsplan för att genomföra erforderliga förändringar för att 
uppnå kommunens mål. Handlingsplanen ska redovisa nämndernas och bolagens 
uppdrag, organisation och arbetsformer för att tydliggöra för medborgarna vad 
som krävs för att uppnå målen. Handlingsplanen ska redovisas för 
kommunfullmäktige senast i juni 2020.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 § 198

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-09-19

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

KS/2019-0440, KS/2019-0441, KS/2019-0482
KS/2019-0481, KS/2019-0507, KS/2019-0515

KF § 198 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet, KS/2019-0440

2. Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr från Vänsterpartiet, KS/2019-
0441

3. Motion om ängsmarker från Miljöpartiet, KS/2019-0482

4. Motion om att det utreds vilka följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, ekonomi och relevanta förhållanden i 
övrigt,  vid försäljning av delar av AB Strömstadsbyggens fastighetsinnehav, 
KS/2019-0481

5. Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning, 
till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i 
Strömstad - från Centerpartiet, KS/2019-0507

6. Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom Strömstads 
kommun från Liberalerna, KS/2019-0515

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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2019-08-28
Motion gällande översyn av organisation och 
ansvarsfördelning inom Strömstads kommun 

Liberalerna föreslår att kommunstyrelsen – med stöd av berörda 
nämnder och bolag – får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
genomföra erforderliga förändringar för att uppnå kommunens mål. 
Handlingsplanen ska redovisa nämndernas och bolagens uppdrag, 
organisation och arbetsformer för att tydliggöra för medborgarna vad 
som krävs för uppnå målen. Handlingsplanen ska redovisas för 
kommunfullmäktige senast i juni 2020.

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges fastställda Vision för Strömstad 2030: ”En 
internationell småstad med natur, kultur och friluftsliv i världsklass!”

Utgångspunkten är vår historia som handelsplats och kurort. Strömstad 
är en mötesplats vid havet i en attraktiv gränsregion. Visionen fångar upp 
vår geografiska position som EU:s yttre gräns och knutpunkt mellan Oslo 
och Göteborg. Vår natur, småstadsmiljö och kommunens samhällen lyfts 
fram som viktiga tillgångar. 

Två övergripande mål visar vägen:

 2030 är Strömstad en fossilt oberoende kommun
 2030 har Strömstad 15 000 invånare

Genomförande

För oss liberaler är medborgar- och skattebetalarperspektivet viktigt när 
det omöjliga ska göras möjligt. 

-Liberalerna 

I. 
Liberalerna 

mailto:stromstad@liberalerna.se
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För att förverkliga visionerna och de långsiktiga målen behövs konkreta, 
mätbara delmål, uppdrag och handlingsplaner som genomsyrar all 
verksamhet. Sådana mål och uppdrag underlättar för de olika delarna i 
den kommunala organisationen att gå i takt. 

En viktig fråga för förtroendevalda är vad kommunen – inklusive bolagen 
– ska göra i egen regi och vad som kan och bör överlåtas på marknaden.

Skattefinansierad verksamhet

Traditionell skattefinansierad verksamhet som barnomsorg, utbildning, 
omsorg och stöd drivs huvudsakligen i egen regi av kommunen. Vissa 
avgifter tas ut av brukarna/besökarna, men huvuddelen finansieras av 
statsbidrag och kommunal skatt. Verksamheten styrs huvudsakligen av 
speciallagstiftning. 

Om kommunen önskar, finns möjlighet att anlita privata aktörer för att 
utföra delar av verksamheten genom upphandling av vissa tjänster eller 
införa valfrihet för medborgarna genom det så kallade ”pengsystemet”.

Affärsverksamhet

Kommunens ”affärsverksamhet” bedrivs i såväl bolags- som 
förvaltningsform.

Verksamheterna i AB Strömstadsbyggen med dotterbolag och AB 
Strömstadslokaler bedrivs i princip på affärsmässiga villkor. Detta gäller 
även AB Strömstads Nya Badanstalts verksamhet.

Kommunens ägardirektiv för bolagen är av sedvanlig art. Det innebär att 
bolagen har en traditionell affärsmässig frihet med utgångspunkt i 
aktiebolagslagen och ägarens (kommunens) ägardirektiv för finansiering, 
avkastningskrav med mera. 

-Liberalerna 

I. 
Liberalerna 
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 Genom att avyttra en del av AB Strömstadsbyggens 
fastighetsbestånd frigörs kapital och bolaget kan gå före andra 
aktörer när det gäller att bygga nya hyresbostäder med rimliga 
hyror. En avyttring minskar även bolagets belåning och 
kommunens borgensåtagande, vilket innebär att kommunens 
”koncernbalansräkning” förstärks. 

 Av samma skäl bör delar av AB Strömstadslokalers fastigheter 
kunna avyttras

Kommunen är bolagets i särklass största hyresgäst. Huvuddelen 
av kommunens lokalbehov tillgodoses genom bolaget. Samtidigt 
tillgodoses delar av kommunens lokalbehov genom lokaler som 
ägs och drivs av tekniska nämnden. Det gäller både fastigheter och 
anläggningar som avser ”taxekollektivet” och sådana som hyrs ut 
till externa hyresgäster. 

En så splittrad ägarbild är förvirrande för medborgarna.
Samtliga kommunala fastigheter bör ligga under AB 
Strömstadlokaler vars uppdrag ska renodlas och tydliggöras. Det 
innebär att fullmäktige måste ta ställning till vilka lokaler/ 
anläggningar som ska ägas och drivas av Strömstadslokaler samt 
vilka som bör avyttras. Dit hör lokaler som hyrs ut till externa 
hyresgäster.

 Hamnverksamheten bedrivs som traditionell kommunal 
förvaltningsverksamhet trots att verksamheten är kommunens mest 
lönsamma affär. Verksamheten bör bolagiseras för att på ett tydligt 
sätt skilja traditionell skattefinansierad kommunal verksamhet från 
affärer.

 Badanstaltens verksamhet bedrivs i bolag, trots att verksamhetens 
intäkter inte täcker kostnaderna och aldrig kan bedrivas på ett 

-Liberalerna 

I. 
Liberalerna 
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lönsamt sätt. Verksamheten bör därför överföras till kommunal 
förvaltningsdrift.

 Strömstads kommun äger och driver huvuddelen av de lokaler som 
hyrs av föreningar. Dessa bör hanteras på ett likvärdigt sätt som 
övriga lokaler för kommunens verksamhet. Att föreningar och 
föreningslokaler hanteras på likvärdigt sätt är en förutsättning för 
att skapa förtroende hos medborgarna.

För Liberalerna

Lars Tysklind Kerstin Karlsson

Mette H. Johansson Hans-Robert Hansson

Helena L’Estrade

-Liberalerna 

I. 
Liberalerna 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-10

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

KS/2019-0377

KSau § 21 Svar på - Motion om att ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta 
lunch i skolan från Kristdemokraterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att lunchservering till allmänhet konkurrerar 
med det lokala näringslivet.

Sammanfattning av ärendet
Ledamot Rose-Marie Fagerberg (KD) har den 12 maj 2019 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige med yrkande om att ålderspensionärer ska få möjlighet att 
äta lunch i kommuns skolmatsalar.

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 18 juni 2019 och beslutade att 
remittera den till kommunstyrelse för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti 2019 att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande uppgivit att idag finns möjlighet 
för vårdnadshavare och andra personer som besöker skolverksamheterna att äta 
lunch i skolmatsalen för en kostnad av 60 kronor. På liknande sätt har externa 
gäster möjlighet äta lunch i äldreboendenas matsal. Förslaget med lunch i skolan 
för ålderspensionärer har provats i flera kommuner, med olika resultat. 
Kommunens F-6 skolor har relativt små matsalar och ett begränsat antal 
sittplatser i förhållande till hur många elever och övrig personal som ska äta. 
Detta kan begränsa möjligheten att erbjuda ålderspensionärer att äta lunch på 
samtliga F-6 skolor.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-14 § 190
Barn- och utbildningsnämndens remissvar, BUN 2020-12-15 § 130

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 
med motivering att lunchservering till allmänhet konkurrerar med det lokala 
näringslivet.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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 Sammanträdesdatum  
 2020-12-15  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
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 452 80 Strömstad   

 

 

 BUN/2019-0217 

BUN § 130 Remiss 2019 - Motion om att 
ålderspensionärer i Strömstads kommun ska 
ges möjlighet att äta lunch i skolan (KD) 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 
− avslå motionen, med motiveringen att lunchservering till allmänhet 

konkurrerar med det lokala näringslivet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att avslå motionen, med motiveringen att lunchservering till allmänhet 

konkurrerar med det lokala näringslivet. 

Beslutsmotivering 
Lunchservering till allmänhet konkurrerar med det lokala näringslivet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Rose-Marie Fagerberg (KD) har den 12 maj 2019 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige med yrkande om att ålderspensionärer ska få möjlighet att 
äta lunch i kommuns skolmatsalar. Kommunfullmäktige behandlade motionen 
den 18 juni 2019 och beslutade att remittera den till kommunstyrelse för 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti 2019 att 
remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Idag finns 
möjlighet för vårdnadshavare och andra personer som besöker 
skolverksamheterna att äta lunch i skolmatsalen för en kostnad av 60 kronor. På 
liknande sätt har externa gäster möjlighet äta lunch i äldreboendenas matsal. 
Förslaget med lunch i skolan för ålderspensionärer har provats i flera kommuner, 
med olika resultat. Kommunens F-6 skolor har relativt små matsalar och ett 
begränsat antal sittplatser i förhållande till hur många elever och övrig personal 
som ska äta. Detta kan begränsa möjligheten att erbjuda ålderspensionärer att äta 
lunch på samtliga F-6 skolor. Måltidsverksamheten samt förvaltningen ser det 
som möjligt att kunna erbjuda lunch för ålderspensionärer i matsalen på 
Strömstad Gymnasium respektive Strömstiernaskolans matsal, under en 
begränsad tidsperiod som föreslås förläggas till våren 2021. Efter testperioden gör 
måltidsverksamheten en utvärdering av lunchverksamheten som presenteras för 
nämnden, inför ett slutligt besked om fortsatt lunchverksamhet eller ej. 
Testperioden kan behöva flyttas fram om Corona-pandemin fortsätter och 
innebär restriktioner. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-10-20 § 103 att lämna förslag till 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslutet saknar motivering till avslag. 
Ärendet återremitteras därför för komplettering med beslutsmotivering. 

Förslag till motivering finns i ny tjänsteskrivelse. 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 99 
Beslut om återremiss 2020-11-16 
BUN 2020 § 103 
Tjänsteskrivelse 2020-10-07, Lisbeth Lunneryd 
Tjänsteskrivelse 2020-11-24 Förtydligande 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att avslå motionen, med motiveringen att lunchservering till allmänhet 

konkurrerar med det lokala näringslivet 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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Barn- och utbildningsnämnden

Remiss 2019 - Motion om att ålderspensionärer i Strömstads 
kommun ska ges möjlighet att äta lunch i skolan (KD)

Förslag till förtydligande beslutsmotivering
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

- Avslå motionen, med motiveringen att lunchservering till allmänhet 
konkurrerar med det lokala näringslivet. 
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SN § 96  Dnr SN/2019-0171 
SN AU § 94 
 
Motion från Kristdemokraterna om att ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta lunch i skolan  
 
Socialnämnden beslutar  
att lämna motionen utan eget yttrande då frågan endast berör barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Kristdemokraterna avseende pensionärers 
möjlighet att äta lunch på skolorna som finns i Strömstad Kommun. 
 
Beslutsunderlag: 
KSau § 190 
Motion från Kristdemokraterna 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 
att lämna motionen utan eget yttrande då frågan endast berör barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Proposition 
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
Kopia till  
KS Diarie, SN Diarie 
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Socialförvaltningen 2020-05-08 Ärende: SN/2019-0171
Vård och omsorg

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: sn@stromstad.se Telefon:  Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Socialnämnden

Motion från Kristdemokraterna om att ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta lunch i skolan

Socialförvaltningens förslag till beslut
Att lämna motionen utan eget förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Kristdemokraterna avseende pensionärers möjlighet 
att äta lunch på skolorna som finns i Strömstad Kommun.

Ärendet
Avseende motionen om lunch på skolor ställer sig Socialnämnden positiv till 
förslaget. Dialog har förts mellan Socialförvaltningen och Kostenheten där man är 
positiv till lunch för pensionärer på skolor och äldreboenden.

Ekonomiskt perspektiv

Bedöms inte belasta Socialförvaltningen ur ekonomiskt perspektiv

Barnperspektiv

Socialförvaltningen finner det positivt att barn, unga och äldre ses naturligt i en 
måltidsmiljö.

Miljöperspektiv

Socialförvaltningen har ej funnit några aspekter på ärendet ur detta perspektiv

Juridiskt perspektiv

Socialförvaltningen har ej funnit några aspekter på ärendet ur detta perspektiv
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Beslutsunderlag
Bilaga underlag BUN

Jennie Persson
 
 
jennie.persson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kostenheten Agneta Cullberg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-08-14

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

KS/2019-0377

KSau § 190 Motion om att ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta 
lunch i skolan från Kristdemokraterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden för 
yttrande senast 2019-11-29.

Sammanfattning av ärendet
Kristdemokraterna genom Rose-Marie Fagerberg har inkommit med en motion 
där de föreslår

att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges möjlighet att åta lunch i 
skolan. Vilket stimulerar äldre och unga att träffas och umgås på ett naturligt sätt 
och samtidigt minska matsvinnet.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden, bun.diarie@stromstad.se
Socialnämnden, sn.diarie@stromstad.se
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 



Till Kommunfullmäktige 

Motion från Kristdemokraterna - ålderspensionärer i 

Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta lunch i 
skolan! 

I Karlskrona kan numera pensionärer äta sin lunch på 16 utvalda 
skolor i kommunen. 
Konceptet har prövats i flera kommuner runt om i Sverige, från 
Skellefteå till Trelleborg. I Karlskrona är grunden ett 
medborgarförslag om att ålderspensionärer ska få möjlighet att äta 
lunch i skolmatsalen på Stukö. Efter att frågan diskuterats i 
kostavdelningen så gav drift- och servicenämnden tummen upr, och 
utvidgade det till samtliga skolor. 

Skolornas rektorer har fått tycka till om de ville var;i med. Och nera 
var positiva. 

Villkoren för pensionären1a är likadana som ftir kommunanst51lda 
som äter lunch i kommunens kök. Men på grund av logistiska skäl så 
äter inte pensionärerna exakt samtidigt som skolbarnen. 

Därför föreslår Kristdemokraterna - att ålderspensionärer i 
Strömstads kommun ska ges möjlighet atl äLa lunch i skol;in. Vilket 
stim ltlerar äldre och unga att träffas och umgås på ett naturlii:,,t s/itt 
och samtidigt minska matsvinnet. 

Strömstad 2019-05-12

Kristdemokraterna 

 Rose-Marie Fagerberg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
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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/2020-0221

KSau § 31 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 
2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Strömstads kommuns principer för verksamhets- och ekonomistyrning ska 
styrelse och nämnder vid årsbokslut rapportera verksamhetsresultat och 
ekonomiskt resultat.

Kommunledningsförvaltningen samlade resultat för år 2020 är -0,2 mnkr efter 
förändring av semesterlöneskuld. Resultatet före förändring av semesterlöneskuld 
är +0,2 mnkr. Under året har fler semesterdagar sparats än vad som har tagit ut 
vilket innebär att semesterlöneskulden har ökat. Utfallet efter förändring av 
semesterlöneskuld har därför inneburit ett resultat som överskrider budget något.

Det gånga året har präglats av pandemin som inneburit att utvecklingsarbete har 
fått skjutas på framtiden. Kommunledningsförvaltningens personal har arbetat 
med att utgöra det verksamhetsnära stöd de andra förvaltningarna så väl 
behövde i detta utsatta läge. Att dessutom lyckas hålla verksamheterna inom 
tilldelade budgetramar är delvis en bedrift men likaså resultatet av uteblivna 
satsningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2021-02-01
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2020.

Beslutet skickas till
Diarie

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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Kommunledningsförvaltningen 2021-02-03 Ärende: KS/2020-0221
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

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2020

Ärendet
Enligt Strömstads kommuns principer för verksamhets- och ekonomistyrning ska 
styrelse och nämnder vid årsbokslut rapportera verksamhetsresultat och 
ekonomiskt resultat. 

Kommunledningsförvaltningen samlade resultat för år 2020 är -0,2 mnkr efter 
förändring av semesterlöneskuld. Resultatet före förändring av semesterlöneskuld 
är +0,2 mnkr. Under året har fler semesterdagar sparats än vad som har tagit ut 
vilket innebär att semesterlöneskulden har ökat. Utfallet efter förändring av 
semesterlöneskuld har därför inneburit ett resultat som överskrider budget något.

Det gånga året har präglats av pandemin som inneburit att utvecklingsarbete har 
fått skjutas på framtiden. Kommunledningsförvaltningens personal har arbetat 
med att utgöra det verksamhetsnära stöd de andra förvaltningarna så väl 
behövde i detta utsatta läge. Att dessutom lyckas hålla verksamheterna inom 
tilldelade budgetramar är delvis en bedrift men likaså resultatet av uteblivna 
satsningar.  

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har bedrivit sin verksamhet med endast ett litet 
underskott trots intäktsbortfall till följd av pandemin som ej ersatts av statliga 
bidrag och utökade kostnader. Det strategiska folkhälsoarbetet och miljöarbetet 
ligger inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde och beskrivs i 
verksamhetsberättelsen. 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Juridiskt perspektiv,

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2021-02-01
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020

Carina Dalenius
controller
0526-192 31
carina.dalenius@stromstad.se

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarie
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Verksamhetsberättelse 2020
Kommunstyrelsen

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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OMVÄRLDSANALYS
Den globala pandemin har på ett grundläggande sätt påverkat förutsättningarna för tillväxt och samhällsservice på 

alla nivåer, så även i Strömstads kommun. Vår geografi vid riksgränsen till Norge har lett till ökad utsatthet jämfört 

med andra delar av landet. Pandemin har inte bara medfört krav på omställning och smitthantering i vår 

verksamhet, utan också i grunden påverkat förutsättningarna för lokalt näringsliv. Kommunens roll som 

samhällsbyggare har satts på prov, framför oss ligger utmaningar vi ännu inte fullt ut sett vidden av. 

Förväntningarna från lokala företag och andra samhällsaktörer är stora. 

Statsstöden till kommuner under Coronapandemin har dock hittills i utsträckning täckt både ökade kostnader och 

intäktsbortfall i kommunens verksamheter och bokslutet för 2020 visar på ett gott resultat för 

kommunledningsförvaltningen liksom för kommunen som helhet.

Till Coronapandemins framsida hör etableringen av effektiva, digitala arbetssätt och nya samarbetsytor med det 

lokala näringslivet. Samarbetet kring ”det besökssäkra Strömstad” sommaren 2020 blir en viktig hörnsten att bygga 

vidare på i arbetet med att utveckla ett attraktivare Strömstad. Landsgränsen mot Norge förblev stängd, men vi fick 

istället återse många svenska besökare och smittspridningen var minimal trots ett i perioder välbesökt 

Sommarströmstad.

VERKSAMHETSANALYS
Utöver coronaeffekter och ekonomiskt betingade omvärldsfaktorer har verksamheten vid kommunlednings-

förvaltningen påverkats av generellt ökande krav på prestationer i offentlig verksamhet. De senaste årens ökade 

fokus på säker och tillgänglig information, skärpta regler för hantering av personuppgifter (GDPR) och digital 

tillgänglighet, ökad efterfrågan på information externt och kommunikationsstöd internt liksom krav på insyn har 

ökat arbetsbelastningen på de centrala stödfunktionerna. Pandemin har också lett till ett kraftigt ökat behov av 

lednings-, kommunikations- och hr-stöd i både stabsarbete och i verksamheterna. Behovet av snabba och väl 

fungerande system för digitala möten och processer har ökat belastningen på it-verksamheten. 

Att hålla verksamheterna igång inom tilldelade budgetramar är delvis en bedrift men likaså resultatet av uteblivna 

satsningar. Mycket av planerat utvecklingsarbete kunde inte genomföras 2020, dels på grund av att resurserna 

behövdes för andra aktiviteter, dels för att situationen försvårat genomförande av vissa processer. Om arbetet kan 

återupptas under 2021 är svårt att förutse, bedömningen är att pandemin fortsatt kommer att kräva extraordinära 

insatser innan verksamheten helt kan återgå till huvuduppdraget.

Pandemin har också medfört behov av insatser för omställning för utsatta företag och enskilda. Via samarbete med 

framför allt Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket samverkar nu flera omställningsinriktade verksamheter 

under samlingsnamnet ”Kraftsamling norra Bohuslän”. Syftet är att främja utveckling av befintliga företag liksom att 

skapa förutsättningar för etablering av nya företag och arbetstillfällen.  
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Utvecklingsavdelningen
HÄNDELSER AV BETYDELSE

Näringsliv

Till näringslivsfunktionen på kommunledningsförvaltningen anställdes vid halvårsskiftet en näringslivsansvarig och 

en delvis externt finansierad företagslots. Detta som resultat efter kommundirektörens uppdrag att se över 

näringslivsfunktionen under årets första del. Företagslots tillsattes som ett svar på det lokala näringslivets behov av 

stöd för att hantera coronapandemins samhällsekonomiska effekter och tillvara ta de stödmöjligheter som 

erbjudits. Effekterna eskalerade och behovet av samordning kring omställningsarbete för att möta både oro och 

ängslan på arbetsmarknaden med inverkan på näringslivet identifierades och parerades med stor resursomläggning 

för näringslivsfunktionen. 

Dialog med företagen och möta framtida utmaning fick en naturlig avmattning. Det gällde även arbetet kring 

platsutveckling. Under senare delen av 2020 sågs en viss återhämtning i dessa arbeten och förfrågning om 

investering och nyetablering tog fart igen. Nätverkande och fysiska möten lades över i digitala kanaler. Nyhetsbrev, 

enkätundersökningar och säkring av nulägesdata och behovsanalyser kom att spela en viktig del i uppbyggnaden av 

ny näringslivsfunktion.

Krisberedskap och civilt försvar

Krisledningsstabsarbetet har med anledning av coronapandemin tagit en stor del av årets arbetstid och medfört att 

visst planerat arbetet skjutits fram till 2021, så som årets övning för Frivilliga Resursgruppen (FRG). Kommunen 

deltog i januari i den distribuerade delen av totalförsvarsövningen TFÖ 2020. I oktober genomfördes den årliga 

övningen för VA-verksamheten och kommunikationsenheten. Arbetet med revidering och upprättande av planer 

för omfattande elavbrott och Krigsorganisation/Civilt försvar har fortskridit under året. Analysarbetet av ras- och 

skredrisker längs Vettlandsån har slutförts.

Kulturverksamheten

Pandemin har präglat alla kommunens verksamheter under 2020, inte minst kulturområdet.

Winter Word Festival hann genomföras i slutet av februari och blev ett väldigt välbesökt och lyckat arrangemang. 

Konsthallen Lokstallet kunde trots pandemin hålla öppet med begränsat insläpp under sommaren dock med 

inställda vernissage och konserter. Utställningen med lokala konstnärer var väldigt uppskattad och välbesökt. 

Kommunens funktion som bollplank och stöd (genom exempelvis föreningsbidrag) till kulturlivet blev än viktigare i 

dessa tider. 

Flera av kommunens högtider och evenemang blev digitala såsom Valborgsfirande, nationaldagsfirande, magiska 

datum och julkonserten. Genom dessa filmer nådde det lokala kulturlivet ut på ett annat sätt än tidigare år. Under 

året har samarbeten med andra förvaltningar och funktioner internt fördjupats vilket lett till fler gemensamma 

projekt och händelser. Dessa är bland annat Svinesundsprojektet, kultur på äldreboenden och förskolor, 

kulturarvsfrågor, folkhälsoprojekt, utsmyckning av den offentliga miljön, digitala och fysiska evenemang som 

Tillsammans-hållbarhetsveckan i Strömstad.
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Fritid och föreningsliv

Under 2020 har fritidsgården utökat sitt utbud med e-sport verksamhet, i projekt med biblioteket har olika 

aktiviteter utvecklats så som graffitimålning, sångtextverkstad, skrivverksamhet samt utveckling av pop up 

bibliotek. På grund av pandemin startades under hösten en digital fritidsgård för att inte behöva stänga ner 

verksamheten. Under sommaren höll fritidsgårdsverksamheten öppet med erbjudande av utomhusaktiviteter. 

Verksamheten bygger på ett verksamhetsorienterat tänk och inte lokalorienterat, vilket innebär att verksamheten 

ska vara där den behövs eller har bäst förutsättningar för att genomföras. 

Pandemin har även med nödvändighet satt sina begränsningar för föreningslivet. Träningsmöjligheterna har 

periodvis helt varit stängda, och anläggningarna har periodvis stått tomma. Fotbollsanläggningen Vettevi i Skee har 

under året renoverats i samarbete med Skee IF, föreningen Positiv utveckling Skee samt Strömstads kommun. Detta 

innebär att konceptet Multi Arena Skee nu är slutfört med uterink, konstgräsplan (20x40m), skottramper för 

ishockey och basket samt nyrenoverad fotbollsanläggning. 

En arbetsgrupp bestående av representanter för Strömstadslokaler, föreningar och Strömstads kommun arbetar för 

att ta fram förslag på hur en renovering av friidrottsbanor samt byte av konstgräs kan se ut på Strömsvallen. 

Skateboardklubben har under året drivit byggandet av en skateparkanläggning i hamn, finansiering samt 

bygglovshandlingar är färdiga, byggandet inleds i början på 2021. Vandringsleder har underhållits i samverkan med 

Friluftsfrämjandet och kommunens arbetslivsenhet.

Samordning av ett gemensamt lokalbokningssystem för Aktivitet Strömstad, barn- och utbildningsförvaltningen 

samt kommunledningsförvaltningen har startat upp. Arbetet med att ta fram ett gemensamt värdegrundspaket 

”Strömstadsandan” som involverar grundskola, föreningsliv och fritidsgårdsverksamhet är påbörjat och arbetet 

kommer att intensifieras under 2021. 

Folkhälsa
Arbetet med framtagande av strategi för Agenda 2030 samt utbildningar om agendan har varit en av de största 

processerna under året. Vårens arbete kom att handla mycket om pandemin och stöd på olika sätt i stabsarbetet. 

Under hösten har en stor del av arbetet handlat om att planera och genomföra temaveckan Tillsammans-

hållbarhetsveckan i Strömstad samt planering av samverkanskonferens om våld i ungas relationer tillsammans med 

polis, brottsofferjour och Tanums kommun. Trygghetssamverkan har också varit ett område som prioriterats, främst 

under hösten, med månatliga lägesavstämningar tillsammans med polis, kommunalt bostadsbolag samt 

räddningstjänst. För ökad delaktighet och inflytande för barn och unga har folkhälsa i samverkan med kultur och 

fritid upprättat en ungdomspott ifrån vilken barn och unga kan ansökan om medel för genomförande av aktiviteter. 

Under året har den årliga drogvaneundersökningen samt lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) genomförts 

på högstadiet och gymnasiet.

Miljöstrategiskt arbete

Agenda 2030-arbetet har tagit fart under året, för att föra ut innehåll och budskap kring agenda 

2030 anordnades i samarbete med näringslivet Tillsammans-hållbarhetsveckan i Strömstad. 

Avtal har under året tecknats med privat leverantör av laddplatser för elbilar på kommunala parkeringsplatser, 
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ett nytt upplägg som är på framväxt och som erbjuder snabbare laddning.  Några av dessa platser var tidigare i 

kommunens regi. 

KVALITET OCH PRESTATIONER
 Winter Word Festival genomfördes i februari och blev ett väldigt välbesökt och lyckat arrangemang.
 Under året har alla chefer och politiker erbjudits utbildning i Agenda 2030.
 Trots pandemin kunde temaveckan Tillsammans genomföras, en uppskattad vecka med ett brett 

utbud av digitala aktiviteter med ett stort antal följare.
 Fritidsgården fortsätter att utveckla sin verksamhet utifrån besökarnas behov, under 2020 har e-sport 

startat upp som en ny aktivitet. 
 Anpassning av kulturaktiviteter utifrån rådande läge med digitala evenemang.
 Ett tapp noterades i olika mätningar för näringslivsklimatet vilket kan hänföras till perioden innan 

näringslivsfunktionen var på plats. Arbete har inletts för främja företagsklimatet för att säkra en 
fortsatt positiv utveckling.

 Internt resursplaneringsarbete för ökad samordning och samverkan underlättar förfrågningar från 
företag och näringslivsrepresentanter. Dialog med näringslivsråd och andra fora med det samlade 
näringslivet har ökat kvaliteten i samordningen.

Avdelningen för Kommunikation och kansli
HÄNDELSER AV BETYDELSE 

Kommuncenter och kansli 
Arbetet i kommunkansliet har genomförts enligt antagen plan för politiska möten. En aktiv lokal partipolitik har 

fortsatt att bidra till en stor volym på ärendehantering och motioner under året. Kansliet har under året förstärkts 

med en kommunjurist (deltid) vilket bidragit till kvalitetssäkring av arbetssätt och ärendehantering. Omarbetning av 

kommunens handbok för ärendehantering har tagits fram för remiss. Avdelningens informationssäkerhets-

samordnare är kontakt gentemot kommunens dataskyddsombud och utbildar löpande i frågor kring 

informationssäkerhet och personuppgiftshantering.

Omorganisationen vid Kommuncenter med sikte på en gemensam servicefunktion har fortsatt. En 

överenskommelse om samarbete slöts i juni med tekniska förvaltningen som samtidigt överförde en personalresurs 

till funktionen. Samarbetet har utvecklats mycket positivt under året och Kommuncenter avlastar successivt 

verksamheten frågor och enklare ärenden. Förberedelser för utökning av funktionen från 1 januari 2021 har 

genomförts som planerat. Arbetet för övergång till e-arkiv har fortsatt och pilotarbete för anslutning av 

kommunstyrelsens ärendehanteringssystem W3D3 påbörjades under hösten.

 
Extern/intern kommunikation 
Kommunikationsstöd ges löpande till alla verksamheter utifrån behov och tillgängliga resurser. Under året har 

kommunikationsstöd till kommunledningens stab och främst socialförvaltningen kring hanteringen av 

coronapandemin tagit merparten av befintliga resurser i anspråk. Syftet med den externa informationen har varit 

att underlätta för alla att ta eget ansvar och följa gällande regler, råd och rekommendationer. Bland insatserna 

märks en lång rad samhällsinriktade annonser i lokal media, uppdateringar av webb och intranät, strategi och 

skyltmaterial för ett ”besökssäkert Strömstad” sommaren 2020, regelbundna pressträffar och offensivt arbete via 

webb och sociala medier. 
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Året har också präglats av ett stort behov av effektiv kommunikation i interna kanaler, främst avseende de 

personaltäta verksamheterna inom barnomsorg, skola och omvårdnad. Socialförvaltningens omvårdnadspersonal 

har försetts med regelbunden och anpassad medarbetarinformation sedan våren 2020. Medarbetarundersökningen 

visar också att dessa verksamheter är mer nöjda än övriga med tillgången på information om coronahanteringen.

Anpassning av webbplatsen stromstad.se till ny lag om digital tillgänglighet nådde under året planerad 

ambitionsnivå. En tillgänglighetsredogörelse för återstående behov finns publicerad på stromstad.se. 

Kommunikationsresurser vid avdelningen har bidragit till lanseringen av en ny webbplats för AB Strömstadsbyggen 

under året. Till genomförda förbättringar på stromstad.se hör ytterligare förbättrad sökfunktion och en plattform 

för publicering av information kring omställningsarbetet. Avdelningen har också bidragit med kommunikativ 

kompetens en rad pågående arbeten som arbetsgivarvarumärke, projekt för start av insamling av matavfall, 

rekryteringsarbete, digitala öppet hus och livesända ”jobb-sökar-träffar”. En rad nya e-tjänster för olika 

verksamheter har tagits fram och publicerats på stromstad.se. 

 
Infocenter/turism 
Infocenter har under året svarat för värdskap och service till besökare och invånare via turistbyrån i norra hamnen 

samt via destinationswebben vastvserige.com/stromstad. Insatser för marknadsföring av Strömstad som 

destination är en central del av verksamheten och sker via helårsöppen turistbyrå, trycksaksproduktion, webb och i 

sociala medier. 

Sammanställning och marknadsföring av insatser för ett ”besökssäkert Strömstad” var en av årets stora insatser. 

Marknadsföringen av Strömstad som besöksmål gavs på försommaren extra utrymme till stöd för besöksnäring som 

under året förlorat stora delar av kundunderlaget från den norska marknaden. Planerad processledning för ökat 

samarbete med det lokala näringslivet kring platsutveckling pausades då coronapandemin inte längre gjorde det 

möjligt för företagen att delta. Arbetet återupptas 2021. 

KVALITET OCH PRESTATIONER  

Kommuncenter och kansli 
 Kommuncenterbildningen har inletts under 2020 genom samarbete med tekniska förvaltningen. 

Servicemätningen (i regi av Sveriges kommuner och landsting) genomfördes under hösten, kommunens samlade 
placering är 78. Det är en försämring mot tidigare år. Resultatet visade dock en förbättring inom tekniska 
förvaltningens verksamhetsområde vilket ger ett gott betyg för det nystartade samarbetet med förvaltningen. 
Årets mätning utgör en bra noll-mätning att mäta resultatet av kommande års utvecklingsarbete mot.

 Anpassningen till nya Dataskyddsförordningen (GDPR) har under året gått in i ett driftskede. Ett tiotal risk- och 
sårbarhetsanalyser har genomförts efter förfrågan från andra förvaltningar. 

 Arbetet med att ställa kommunstyrelsens avslutade, digitala handlingar mot e-arkiv har inletts då 
ärendehanteringssystemet W3D3 är ett av de system som nu ansluts inom ramen för det regionala samarbetet 
inom E-arkiv Väst. 

 Erbjudande om stöd i arbetet med arkivering av övriga nämnders analoga handlingar har lämnats, men utnyttjas 
sparsamt. Stöd för övergång till e-arkiv i övriga verksamheter ges efter förfrågan. 

 Styrdokumentet ”Riktlinjer för hantering av arkiv” samt kommunens ärendehandbok har uppdaterats, men ännu 
inte antagits respektive färdigställts.

Extern och intern kommunikation 
 Antalet följare på kommunens officiella konton i sociala medier ökade markant under året. Facebook: 3 862 

följare att jämföra med 2 810 följare år 2019. Kontot #stromstadkommun på Instagram uppnådde under året 
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1 700 följare. 
 Antalet besök på webbplatsen stromstad.se fortsatte att öka. Under 2020 registrerades 265 000 besök, att 

jämföra med 2019 års siffra: 245 500 besök. 
 En ny webbplats för AB Strömstadsbyggen lanserades under året. Se www.stromstadsbyggen.se.
 Ett 30-tal nya e-tjänster har publicerats och därmed kommit allmänheten till nytta.
 Ett nummer av kommunens tidning till allmänheten ”Allihopa” producerades under året. Nummer 2 

producerades ej på grund av behov av kostnadsminskning för anpassning till förvaltningens budgetram.
 Kommunens första tillgänglighetsredogörelse enligt lag om digital tillgänglighet publicerades hösten 2020.
 Budgetdokument 2021 och Årsredovisning 2019 producerades vid avdelningen. 
 En kanalstrategi har tagits fram för att tydliggöra och effektivisera kommunens externa kommunikation

 

Infocenter/turism 
Marknadsföring, värdskap liksom produktutveckling via Infocenter har bidragit till att stärka Strömstad som 

destination och plats - men i år var målgruppen endast svenska besökare. Turismåret 2020 i Strömstad påverkades 

kraftigt av pandemin med stängd norsk gräns och reserestriktioner inom Sverige både under våren och hösten. 

Gästnätterna och övrig omsättning för helåret minskade stort som en följd av detta.

Sommarsäsongen blev trots situationen en positiv period för många aktörer med många nya svenska besökare som 

upplevde destinationen Strömstad. 

Strömstad Infocenter fokuserade värdskap och kommunikation på ett besökssäkert Strömstad och 

utomhusupplevelser vilket var ett lyckat och uppskattat koncept i samarbete med besöksnäringen och Infopoints. 

Målgruppen var nästan uteslutande svenska besökare.

Antalet fysiska besök i Turistbyrån var cirka 16 300 under året och till största delen under sommaren, en minskning 

från 2019 års besökarantal på cirka 35 000 besök. Parallellt ökade antalet digitala besökare på vår destinationswebb 

Strömstad & Kosterhavet kraftigt, en ökning med 19,7 procent mot 2019. Drygt 120 000 besökte webbplatsen 

under året. Totalt besöktes de lokala webbsidorna av cirka 297 715 unika sidvisningar. Mest populära var sidorna 

om Kosteröarna, Aktiviteter, Äta, Hemester, Badplatser och Cykla på Koster. 

Ekonomiavdelningen
HÄNDELSER AV BETYDELSE
Ekonomiavdelningen levererar kommunövergripande bokslut på delårs- och helårsbasis. Tre delårsrapporter, 

årsbokslut, finansrapporter och internkontrollrapport. En stor och helårlig process är budgetarbetet med 

omvärldsbevakning, jämförelser, analys och prognoser.

Avdelningen har under året fortsatt med nya omgångar av beställarutbildningen, en efterlängtad och nödvändig 

utbildning för att stärka hela organisationen att bli bra beställare. 

Ekonomiavdelningen har implementerat en ny version av Raindance, kommunens ekonomi- och e-handelssystem. 

Detta är ett omfattande projekt som berört hela organisationen. E-handelsplattformen har under året fått ett helt 

annat gränssnitt som underlättar och möjliggör e-handel i större utsträckning. Det har medfört flera nya funktioner, 

mer automatisering av processer och säkrat en högre kvalitet. Det har varit resurskrävande och krävt stort fokus 

och många timmar från samtliga medarbetare men vi är nu i mål med nästan alla delar. Ett arbete som kommer 

märkas av alla chefer och andra som jobbar i Raindance. 
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Hypergene, kommunens beslutsstöd och rapporteringssystem har stått näst på tur och vi startade upp en 

uppgradering till molntjänst under andra halvåret. På sikt kommer detta förbättra och förenkla budget- och 

prognos-processen, samt medföra en förenklad månadsrapportering i verksamheterna och stärka kvalitén. 

Covid-19 situationen har gett avdelningen fler och viktiga uppföljningsprocesser. Detta och den dagliga 

verksamheten har genomförts med hög kvalitet trots alla restriktioner och hinder. 

Revisionen genomförde 2019 en granskning av kommunstyrelsens upphandling och inköp och stickproven ledde till 

att även andra nämnder berördes. Resultatet av granskningen har medfört mindre åtgärder inom i egen förvaltning 

och beställarutbildningen hjälper här alla förvaltningar att göra rätt.

Avdelningen anställde under året ny momsansvarig och genomförde en granskning av momshanteringen, en 

process som tog tid och resurser. Tolkningsfel hittades och ett större belopp återsöktes, vilket i synnerhet kom de 

större verksamheterna tillgodo. Insatsen har i efterhand bidragit till nya rutiner för momshantering.

KVALITET OCH PRESTATIONER
Ekonomiavdelningen är en viktig servicefunktion som ska bistå kommunens verksamhet i frågor gällande ekonomi, 

cash management, budgetering, finansiering, inkasso, inköp och upphandling. Avdelningen har en stödjande, 

styrande, kontrollerande och uppföljande roll för koncernövergripande, ekonomiska frågor. Avdelningens kvalitet 

och prestation mäts ofta via resultat i verksamheterna. Fokusområde för avdelningen är beslutstöd, rapportering, 

samt ordning och reda när det gäller administrativa, ekonomiska och finansiella rutiner.

Områden som prioriterats för kvalitetsförbättringar under året är budgetprocess, målstyrning, upphandling och 

rapporteringsrutiner.

It-enheten
HÄNDELSER AV BETYDELSE
It-enheten har under året som gått påverkats av Covid-19 pandemin på flera sätt. Brist på hårdvara, försenade 

leveranser, behov av utrustning för hemarbetsplatser, stöd till personal som jobbar i hemmet med mera har 

bidragit till extra arbete och det har medfört vissa förseningar för planerade aktiviteter. Årets stora leverans av 

elevdatorer försenades två månader på grund av leveransproblem och det medförde dubbel arbetsinsats då 

uttjänta datorer fick installeras om och användas tills de nya kom på plats. 

Deltagande i digitala möten har mångdubblats under året och detsamma gäller antalet anställda som jobbat på 

distans. Det är glädjande att konstatera att vår it-plattform har varit rustad för att klara av detta på bästa sätt.

It-enheten har under året varit delaktig i införandet av E-arkiv Väst. Detta är ett projekt som samtliga kommuner i 

Fyrbodal har anslutit sig till. It-enheten har under 2020 medverkat som it-resurs med cirka 10 % av en heltid till E-

arkiv Väst. Det har handlat om bland annat hjälp med upphandling och införande av ny förvaltningsfunktion, 

leveranskontroller, ny anslutning av verksamhetssystemet PMO (it-stöd för elevhälsan), översyn av backup och 

loggar med mera.

Strömstads kommun tillsammans med Uddevalla, Vänersborg, Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun har under 

ett par års tid samarbetat med en gemensam upphandling av operatörstjänster för telefoni. Under hösten har ett 

nytt avtal tecknats med Telia Sverige AB. 
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Under hösten har en förstudie gjorts angående om och hur Strömstads kommun ska införa Microsoft 365 i alla 

verksamheter. Under oktober genomfördes en workshop där representanter från samtliga förvaltningar deltog. Där 

diskuterades ledningens mål med projektet, verksamheternas behov, tekniska utmaningar, användarnytta och 

informationssäkerhet. 

KVALITET OCH PRESTATIONER
 Förskolor i kommunen har fått nya androidplattor och projektorer. Dessa har utrustats med hjälp av 

programvaror som MobileIron och Knox. En ny erfarenhet för it-enheten.
 Enheten har medverkat i Strömstads e-arkiv-resa där anslutning av it-systemen PMO och W3D3 pågår. 

Förberedelser för att starta upp anslutning av Vision som är miljö- och byggförvaltningens ärendesystem, 
påbörjades under hösten.

 Drygt 100 användare i det administrativa nätet har fått tillgång till Teams. Samverkan med andra företag 
och kommuner har skyndat på utrullningen trots att inte arkitekturen är klar. Teams kommer att ersätta 
Skype.

 Alla elever i årskurs 7 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet har fått nya elevdatorer under hösten.
 Alla trådlösa accesspunkter på gymnasiet är utbytta till nya kraftfullare.
 Ny App för Treserva ska tas i bruk. Där ska personalen utföra dokumentation, signeringslistor och 

meddelanden ute hos brukare. POC för tvåfaktorsautentisering för TreservaApp har pågått under hösten 
och kommer att pågå en bit in på våren 2021. 

 TES-lyftet gick över från applikation till webbklient och ny teknik installerades.
 Uppgradering av certifikat på alla SITHS-kort.
 Teleoperatörsupphandling klar. Avtalet innebär en besparing på cirka 50 procent för teletrafikkostnader.
 Ekonomisystemet – Nytt företag, ny relationsdatabas, flytt av integrationer mellan nya och gamla 

företaget, påbörjat borttagning av gammal utrustning, flyttat data till nya servrar, avvecklat MAX-
databasen, installerat förbättrad och förenklad managering av Raindance (SPOA Single point of 
administration)

 POC för personligt managerad mobiltelefon. POC genomförs på ett antal telefoner inom 
Socialförvaltningen.

 Barn- och utbildningsförvaltningen första robot sattes på plats - agerar som elev i klassrum.
 Ny version av HAG – med utökad funktionalitet som bland annat ”Open ID Connect”, e-Idas för 

autentisering mm.
 Ny fiberförbindelse till Arbetslivsenhetens nya lokaler på Skeppsbroplatsen
 Nya fiberförbindelser till Hemtjänsten som flyttade till två nya lokaler på Lasarettsgatan 
 Etablering av ”Bitlocker” diskkryptering på klientdatorer – förhindrar obehörig åtkomst till information på 

hårddisken. 

HR-avdelningen
HÄNDELSER AV BETYDELSE
Kommunen har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt med personalstrategiska 

frågor för att skapa goda förutsättningar att rekrytera, behålla, utveckla samt att belöna kompetenta medarbetare. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att kunna såväl attrahera nya medarbetare som behålla de kompetenta 

medarbetare som redan är anställda – något som är nödvändigt för att kunna leverera bra verksamhet till 

kommunens medborgare. 
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Året 2020 har naturligtvis varit starkt präglat av pandemin. Det har för kommunen som arbetsgivare inneburit 

många utmaningar när det gäller arbetsmiljö, bemanningsplanering och kommunikation. Allt i syfte att kunna 

erbjuda en trygg och säker verksamhet men också för att våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats. 

För kommunen har det också inneburit en totalt förändrad arbetsmarknad vilket också avspeglar sig i vårt arbete 

med kompetensförsörjning. 

Kompetensförsörjning
Offentliga sektorn i Sverige omfattar en tredjedel av alla sysselsatta i åldrarna 16-64 år vilket motsvarar ca 1,6 

miljoner personer. Arbetsförmedlingen konstaterar i sina prognoser att det inom vissa yrkesområden i den 

offentliga sektorn finns en obalans mellan efterfrågan och tillgång. För Strömstads kommuns del berörs vi främst av 

bristen inom hälso- och sjukvårdsyrken och lärare. 

Strömstads kommun kommer att behöva rekrytera cirka 400 till 500 personer under åren 2019-2023. Detta är ett 

antagande utifrån oförändrad verksamhet samt att personalomsättningen är densamma som tidigare år. För att 

klara av denna utmaning krävs att vi arbetar strategiskt och sammanhållet med att attrahera, rekrytera, motivera 

och utveckla personer med rätt kompetens till våra verksamheter. Aktiviteter som genomförts är bland annat:

 arbete med arbetsgivarvarumärke och kommunikationsmaterial.
 samarbete med gymnasie- och vuxenutbildning för att marknadsföra kommunens yrken till de som står 

inför omställning. Tre digitala konferenser har genomförts.
 Under hösten har 14 medarbetare avslutat undersköterskeutbildning. Utbildningen är genomförd med stöd 

av Omställningsfonden.
 Arbetsintegrerad lärarutbildning med två platser har startat under hösten. Två nya medarbetare har getts 

möjlighet att studera till lärare samtidigt och samtidigt arbeta i vår verksamhet. Satsningen sker i 
samarbete med Högskolan Väst och är ett led i att öka andelen behöriga lärare i vår verksamhet. 

 Tillsammans med kommuner i Fyrbodal genomför kommunen en utbildning för blivande ledare. Från 
Strömstads kommun har vi tre deltagare. 

 Under hösten har åtta personer anställts inom ramen för äldreomsorgslyftet. De kommer att läsa och 
studera samtidigt för att bli undersköterskor. Tjänsterna var attraktiva och många sökte dessa.

 Ett förslag till beslut om heltid som norm har tagits fram. Förslaget innebär i korthet att befintliga anställda 
erbjuds öka sin tjänstgöringsgrad och att nya tjänster kommer att vara heltidstjänster. Syftet är att främja 
attraktiviteten som arbetsgivare, säkerställa jämställdhet men också att säkra kompetensförsörjningen.

Arbetsmiljö och sjukskrivningar
Kommunen har ett långsiktigt mål att ha Sveriges friskaste medarbetare 2030. Sjuktalen inom offentliga sektorn är 

höga och Strömstad är inget undantag. Kommunen har arbetat strategiskt med frågan och började i slutet av 2019 

se en förändring i sjuktalen. I och med de förändrade förutsättningarna som covid-19 har inneburit så har det varit 

svårt att göra jämförelser av sjuktalen detta år. Trots pandemin kan vi se att vi inte har sjuktal som skjuter i höjden 

vilket troligen beror på de insatser som gjorts under 2019 och 2020 för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och 

för att minska sjukfrånvaron. 

Insatser som har gjorts under 2020 är bland annat:
 utbildning till alla chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 Uppföljning av ny process för rehabilitering
 medarbetarenkät som en del av det psykosociala arbetsmiljöarbetet
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 Fortsatt arbete med Hållbara scheman. 
 Medarbetarenkäten är en del av Strömstads kommuns systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet är att 

undersöka medarbetarnas uppfattning om bland annat sin arbetsmiljö, ledarskap och kommunen som 
arbetsgivare. Enkäten ger resultat på varje chefsområde och det ingår i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet att på varje arbetsplats diskutera resultatet utifrån vad som är bra och vad som 
behöver åtgärdas. 

Ledarskap
Ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna för att förmedla kommunens mål, vision och värdegrund.  Som chef 
måste man hantera relationer, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning. Ledarskap är något som sker i 
relation till andra, och är ett verktyg för att nå mål och lösa uppgifter – att skapa resultat, och en god verksamhet 
för de vi är till för. En av hr-avdelningens viktigaste arbetsuppgifter är att arbeta med råd och stöd till kommunens 
chefer. 

 Planen var att under hösten 2020 genomföra ledarskapsprogrammet Utvecklande ledarskap (UL) samt 
påbörja ledningsgruppsutvecklingsarbete i samtliga ledningsgrupper. Tyvärr har pandemin gjort att vi har 
varit tvungna att flytta fram detta till våren 2021. 

 Sista delen av utbildningen Kommunikativt ledarskap har genomförts.

Utveckling av det personaladministrativa stödet
Det ställs stora krav på kommunens chefer när det gäller personaladministration, arbetsrätt och arbetsmiljö. Hr-
avdelningen arbetar kontinuerligt för att göra processerna tydliga samtidigt som lagar och avtal ska efterföljas. 

 

KVALITÉ OCH PRESTATIONER
Hr-avdelningen ska bistå kommunens verksamhet i frågor gällande avtal, löneadministration, samverkan, 
introduktionsprogram, personalfrågor och arbetsmiljö. Avdelningen har en stödjande, styrande och uppföljande roll 
för koncernövergripande, hr-relaterade frågor. Avdelningens kvalitet och prestation mäts ofta i resultat i 
verksamheterna. Fokusområde för avdelningen är den höga sjukfrånvaron, kompetensförsörjning och ordning och 
reda när det gäller personaladministrativa rutiner. 

Sjukfrånvaron är svår att följa under 2020 med anledning av pandemin och det ökade kravet att vara hemma vid 
minsta symptom. Utifrån att vi trots detta endast har knappt 1 procentenhet högre frånvaro än föregående år kan 
vi anta att siffrorna hade varit sjunkande om detta hade varit ett normalt år.  Vi kan se att antalet sjukfall som 
övergår till långtidsjukfrånvaro minskar. Detta kopplar vi dels till utbildningen i rehab när det gäller rutiner för 
anmälan av sjukfrånvaro, rapportering i Självservice med mera, men också till att cheferna har bättre kunskap om 
vikten av tidiga insatser i rehabiliteringskedjan. 

2020 års medarbetarenkät var en kort version som vi genomför vartannat år. Medarbetarenkäten möjliggör 
jämförelser mellan år men även mellan olika arbetsplatser. Årets index för så kallat Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) var 79 vilket är en ökning jämfört med tidigare år och vi har nu ett HME som ligger 
på genomsnittet för Sveriges kommuner. Väldigt glädjande är att indexen för ledarskap och för motivation ökar från 
78 till 80. I årets enkät hade vi utöver HME frågorna tagit med frågor om hur medarbetarna har upplevt pandemin 
utifrån information, skyddsåtgärder, oro mm. Resultatet ger i stort ett gott betyg till kommunens 
informationsinsatser samt chefernas förmåga att hantera situationen. 46 procent har dock känt oro och känner sig 
negativt påverkade av situationen. 

MÅLUPPFYLLELSE
Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse
Övergripande mål
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2030 är Strömstad 
en fossiloberoende 
kommun

Upprätta 
handlingsplan utifrån 
framtagen strategi 
med tidssatta 
utvecklingsmål 

  

Under året har Klimatlöften antagits som 
kommunen kommer att arbeta mot under kommande år.

Arbetet med laddplatser har resulterat i att avtal nu har 
tecknats där ett privat företag får tillgång till kommunal 
mark. Sex laddplatser kommer att erbjudas på 
Torskholmen där möjlighet till snabbladdning kommer att 
finnas på två av dem.

Strömstad kommun har ingått som part i arbetsgrupp för 
att ta fram en gemensam strategi för laddinfrastruktur. 
Projektet drivs av Fyrbodals kommunalförbund.

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet
2030 uppfyller 
Strömstad de 
globala målen för 
Hållbar utveckling - 
AGENDA 2030

Upprätta en 
kommunövergripande 
strategi för arbetet 
med agenda 2030

  
Strategin är framtagen och kommer att gå ut på remiss till 
nämnderna i början av 2021

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

Tillse att organisation 
finns på plats med 
tillhörande plan för 
fritidsverksamheten

  
En organisation finns på plats, vad det gäller fritidsgård, 
friluftsliv och föreningsliv

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

Kommunstyrelsen tar 
ett samordnande 
ansvar som 
styrgruppsordförande 
inom ramen för 
projektet ´Ett 
attraktivare 
Strömstad´ 
(arbetsnamn för ett 
samverkande 
ledningsorgan mellan 
kommun och 
näringsliv i syfte att 
öka Strömstads 
attraktionskraft som 
ort).

  

Utvecklingssamarbetet tar sin ansats i en gemensam 
BID-ansökan och projektet kommer att sorteras in under 
Kraftsamling Norra Bohuslän. Ambitionen är att arbeta 
fram ett förslag till en gemensam samarbetsorganisation.

Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i hela kommunen
2030 råder balans 
mellan tillgång och 
efterfrågan av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer i 
hela kommunen

Kommunstyrelsen 
ska skapa 
förutsättningar för 
bostadsbyggande.

  
Inga nya detaljplaner har godkänts under året. FÖP 
Strömstad-Skee kommer förmodligen att antas först 
första halvåret 2021.

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser
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2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål med 
goda 
pendlingsmöjligheter

Kommunstyrelsen 
ska aktivt utöva 
påverkan mot 
berörda intressenter i 
syfte att Strömstad 
ska upplevas som ett 
lättillgängligt 
besöksmål med goda 
pendlingsmöjligheter.

  
Dialog har förts med Västtrafik och andra aktörer. Dock 
utan resultat. Kontinuerlig dialog kommer att föras men 
frågan i sin helhet gällande infrastruktur kommer även att 
omhändertas inom ramen för projektet Kraftsamling Norra 
Bohuslän.

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

Att utöva stark 
påverkan i nätverk för 
Bohusbanan 
tillsammans med 
bohuskommunerna. 

  

Dialog och samverkan har förts för påverkan i alla forum 
där Bohusbanan diskuteras. I nuläget ser vi inga resultat i 
närtid.

Kontinuerlig dialog kommer att föras men frågan i sin 
helhet gällande infrastruktur kommer även att 
omhändertas inom ramen för projektet Kraftsamling Norra 
Bohuslän.

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum 
2030 är Strömstad 
en attraktiv plats för 
företagsetableringar 
som vill verka i vår 
gränsregion, bland 
annat inom miljö- 
och havsnäring.

Kommunstyrelsen 
ska ta en aktiv roll för 
att öka 
attraktionskraften för 
företagsetableringar.

  
På grund av den rådande situationen med covid-19 har 
det systematiska arbetet med företagsetableringar varit 
ryckigt, medans vi redan tidigt 2021 ser en positiv 
uppgång av företagsetableringar och intressenter. Under 
våren gjordes en översyn av näringslivs- och 
turismfunktionen vilket renderat i en anställning av en 
näringslivsansvarig och en samorganiserad enhet av 
näringsliv och turism som är direkt underställd 
kommundirektören från årsskiftet 2021.

Jämställdhet, jämlikhet och integration
2030 åtnjuter alla i 
Strömstad lika 
rättigheter och 
känner sig 
välkomna.

Tillse att 
jämlikhetsplanen 
uppdateras och följs

 
Jämlikhetsplanen har under 2020 kompletterats med 
riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete samt genomgått en 
revidering. Målen i planen är inte uppnådda. Målen har 
därför förlängts med två år. Mycket av arbetet har fått stå 
tillbaka på grund av coronapandemin.

EKONOMISK REDOVISNING
Driftsredovisning
Kommunledningsförvaltningen samlade resultat för år 2020 är -0,2 mnkr efter förändring av semesterlöneskuld. 

Resultatet före förändring av semesterlöneskuld är +0,2 mnkr. Under året har fler semesterdagar sparats jämfört 

med föregående år. Utfallet efter förändring av semesterlöneskuld har därför inneburit ett resultat som överskrider 

budget något.

Verksamhetens intäkter har legat på en jämn nivå under de senaste åren. Den ökning som har skett mellan år 2018 

och 2019 beror till större delen på att hyran för stadshuset har fördelats ut på socialnämnden och miljö- och 

byggnämnden för att bättre spegla den faktiska kostnaden för varje verksamhet. Kommunledningsförvaltningen har 

även haft högre intäkter för exempelvis krisberedskap och för en utlånad projektledare till det regiongemensamma 

projektet e-arkiv. Under år 2020 minskade intäkterna på grund av lägre uthyrningsgrad av idrottsanläggningar samt 

minskade annonsintäkter för infocenter. 

Personalkostnaderna ökade de mellan 2016 och 2017 då budgeten för två controllers från tekniska förvaltningen 

och barn- och utbildningsförvaltningen flyttades till kommunledningen. Från år 2018 och framåt har 
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personalkostnaderna utvecklats i nivå med löneutvecklingen. Under år 2020 återanställdes en näringslivsutvecklare 

som påbörjade sin tjänst under hösten.   

Lokalkostnaderna ökade år 2016 då redovisningsprincipen för bidrag för lokalhyror som fritid betalar ut för 

exempelvis Lionshov och Strömsvallen istället för att bokföras som bidrag bokförs som lokalhyra. Bidragen uppgår 

till cirka 9 mnkr. Från år 2016 har kommunledningsförvaltningen haft hyreskostnader för aktivitetshallen och från år 

2017 ökade lokalkostnaderna då kulturhuset togs över av kultur. Lokalkostnaderna minskade 2019 på grund av 

omfördelning av hyror för gymnasiet. År 2020 har lokalkostnaderna ökat då kostnaden för städ bokförs här istället 

för som tidigare under övriga driftskostnader. Detta är även förklaringen till att övriga driftskostnader har minskat 

mellan år 2019 och år 2020. 

Driftsredovisning      
Mnkr 2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 13,3 14,8 9,7 9,0 9,0
Personalkostnader -43,0 -41,4 -40,2 -39,1 -37,0
Lokalkostnader -15,3 -13,8 -14,8 -14,3 -13,3
Övriga driftskostnader -27,6 -28,8 -27,1 -24,8 -24,9
Verksamhetens kostnader -85,9 -84,0 -82,2 -78,2 -75,2
Avskrivningar -2,9 -3,2 -3,1 -2,6 -2,9
Verksamhetens nettokostnad -75,6 -72,4 -75,7 -71,9 -69,1
Finansnetto -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3
Resultat exkl förändring av semesterlöneskuld -75,9 -72,7 -76,0 -72,2 -69,4
Förändringar av semesterlöneskuld -0,4 -0,3 0,6 0,0 0,6
Resultat inkl förändring av semesterlöneskuld -76,3 -73,0 -75,4 -72,2 -68,8

Inom kommunledningsförvaltningen visar utvecklings-, hr- och ekonomiavdelningen på underskott mot budget. 

Utvecklingsavdelningen har haft ökade kostnader som är relaterade till coronapandemin. Dels intäktsbortfall i form 

av minskad uthyrning av idrottslokaler. Kommuner har kunnat söka bidrag från staten för merkostnader som 

uppkommit på grund av coronapandemin, men minskade intäkter har inte kunnat återsökas. En företagslots har 

även anställts under året för att hjälpa kommunens företagare vilket har inneburit en merkostnad.

Hr-avdelningen har under året haft en sjukskrivning som ersatts genom konsultstöd vilket inneburit en merkostnad. 

Friskvårdsbidraget har även i år utnyttjats i högre grad än vad som budgeterats, vilket i grunden är positivt. Inför år 

2021 har budgeten för friskvårdsbidraget ökat i syfte att främja friskvården för medarbetare. Ekonomiavdelningen 

har budgetansvar för kommunens försäkringar där kostnaderna har ökat i jämförelse med tidigare år. Avdelningen 

för kansli och kommunikation redovisar ett överskott då vissa aktiviteter ej genomförts till förmån för 

förvaltningens bokslut. Hit hör tidning till allmänheten. Överskottet förklaras även av att annonsutgifter kunnat 

eftersökas under pandemin samt av minskat vikariebehov.

De politiska arvodena har varit lägre under år 2020 och innebär därför positiva avvikelser mot budget. När det gäller 

avdelningen för kansli och kommunikation har de faktiska avskrivningarna blivit markant lägre än budget. Även it-

avdelningen avslutar året med en positiv budgetavvikelse. Förvaltningen har varit återhållsam under året då det har 

rått en osäkerhet kring i hur stor utsträckning förvaltningen och kommunen skulle ersättas för merkostnader på 
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grund av covid-19. Detta innebär att det intäktsbortfall som förvaltningen haft har kunnat hanteras till stor del inom 

budgetramen.

    
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse
Kommunfullmäktige -3,2 -3,4 0,2
Kommunstyrelsen -2,3 -2,6 0,4
Utvecklingsavdelningen -24,2 -23,7 -0,5
Kommunledning -4,3 -4,4 0,2
Avd för kansli och kommunikation -12,0 -12,5 0,6
Hr-avdelningen -8,2 -7,7 -0,5
Ekonomiavdelningen -11,4 -11,2 -0,2
It-avdelningen -10,4 -10,5 0,1
Summa -75,9 -76,1 0,2
Förändring av semesterlöneskuld -0,4 0,0 -0,4
Resultat inkl förändring av semesterlöneskuld -76,3 -76,1 -0,2

Investeringsredovisning
De samlade investeringarna i kommunstyrelsens verksamhet under 2020 uppgår till 3,5 mnkr. Investeringarna avser 

i huvudsak uppgradering av kommunens ekonomisystem, beslutsstöd samt införande av e-handelsplatsformen 

Marknadsplats. Investeringar har även gjorts bland annat inom it, konst och införande av e-arkiv. Ett flertal projekt 

har påbörjats under året men kostnaderna har ännu inte fallit ut. Investeringsmedel på cirka 1 mnkr har därför förts 

över till 2021 års investeringsbudget.

  
Belopp i mnkr Budget Utfall
70120 KS Metakatalog 0,5 0,0
70220 KS Kultur konstn utsmyckning 0,4 0,4
70320 KS Akutservicebil IT 0,3 0,0
70420 KS Vshrelat invest i hyrda lok 0,2 0,0
70520 KS Förbrukningsinv o utv IT 0,2 0,1
70620 KS Systemutveckl centr system 0,2 0,2
70720 KS integr försystem RD o HG 1,5 1,3
70820 KS Utbyte av acesspunkter 0,3 0,3
70920 KS Nätsäkerhet 0,2 0,2
71020 KS Medborgarrelaterad e-förv 0,2 0,0
71120 KS Digitalisering bank-id 0,2 0,0
71220 KS Integrationsmotor e-tjänst 0,2 0,0
71320 KS E-arkiv 0,3 0,3
71420 KS Ärendehanteringssystem 0,2 0,0
Investeringsmedel överförda från 2019 till 2020 0,0 0,0
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70218 Aktivitetsyta Skee 0,2 0,0
70119 KS IT Nätsäkerhet 0,2 0,2
70219 KS IT Förbrukningsinv o utveck 0,1 0,1
70411 Systemutveckl centrala system 0,2 0,2
70419 KS Digitalisering, bank-id 0,1 0,0
70619 KS E-handelssystem 0,3 0,3
70719 KS Skatepark 0,2 0,0
Summa 5,9 3,5

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Antalet årsarbetare (som mäter den överenskomna arbetstiden) på kommunledningsförvaltningen per siste 
december 2020 är fyra fler än samma datum föregående år. En rad förändringar har skett men i huvudsak beror 
ökningen på att personal flyttats internt inom kommunen, till exempel har en medarbetare flyttats från tekniska 
förvaltningen till kommunledningsförvaltningen och Kommuncenter. En omfördelning har även gjorts av tjänsten 
som kommunjurist mellan miljö- och byggförvaltningen (40 procent) och kommunledningsförvaltningen (60 
procent). Rekrytering av näringslivsutvecklare har skett under året. Lokstallet har tidigare haft timanställd 
personalresurs som nu anställs med månadslön. Fritidsverksamheten har efter beslut om utökad budget ökat 
personalstyrkan runt fritidsgården med en tjänst. 

Sjukfrånvaron har minskat något i jämförelse mot föregående. Dock är det viktigt att poängtera att i en liten 
förvaltning så ger en långtidssjukskrivning stor påverkan på nyckeltalen. 

 Kommunledningsförvaltningen 2020 2019 2018
Antal anställda 66 61 63
   varav kvinnor 39 36 26
   varav män 27 25 37
Antal årsarbetare 62 58 59
Medelålder 56 55 55
Andel heltidsanställda i % 88 89 83
   varav kvinnor 89 89 83
   varav  män 86 90 81
Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 3,4 2,7 2,5
   varav kvinnor 4,3 6,6 3,3
   varav  män 2,0 1,3 1,5
Långtidssjukfrånvaro (andel i % >59 dgr) 82 66 25

RESULTAT AV UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS INTERNA 
KONTROLL
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter inte uppvisar några allvarliga 

eller akuta brister avseende den interna kontrollen. Några av de områdens som ingått i internkontrollplanen är dock 

under utveckling och bör följas även under nästa år. 
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Momshanteringen har stärks under året och vår uppföljning visar även att det finns goda rutiner för rapportering av 

frånvaro. 

Årets tillsyn av dataskyddsombudet har förskjutits i tiden och den rapport som kommer under våren 2021 bör 

därför följas upp i internkontrollplanen för 2021. Åtgärder behöver fortsatt vidtas för att stärka den interna 

kontrollen när det gäller upphandling och inköp samt lokalförsörjning varför även de områdena föreslås för 

internkontrollplanen 2021. 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den förväntade utvecklingen under verksamhetsåret 2021 kommer att präglas av ett fortsatt fokus på 
pandemisituationen och kommunledningsförvaltningen kommer att utöver sitt ordinarie uppdrag fortsatt behöva 
stötta de andra förvaltningarna i större utsträckning än vid ett normalår.

Omställningssatsningen som går under arbetsnamnet Kraftsamling norra Bohuslän kommer att accelerera under 
våren där vi tillsammans med VGR och Tillväxtverket fokuserar på ett utvecklingsarbete mot ett större och bredare 
näringsliv vilket ska rendera i fler arbetstillfällen.

Kommunstyrelsens beslut att aktivera ett nytt detaljplanearbete i centrumkärnan en viktig pusselbit för att få igång 
en centrumutveckling. Påbörjad dialog med näringslivet kring platsutveckling behöver hitta en organisationsform 
under 2021.

I det kommunövergripande arbetet med att samordna arbetet mot de nyligen antagna etappmålen kommer vi att 
under året se en hel del utvecklingsarbete. Inte minst inom digitaliseringsområdet och våra e-tjänster. Det kommer 
att erfordras både ledning, styrning och prioritering för att säkra ett förankrat och samordnat genomförande. 
Införandet av en utökad, gemensam servicefunktion (Kommuncenter) ska slutföras under året.

I övrigt är de något osäkra ekonomiska konsekvenserna kring pandemin en faktor som hela tiden behöver följas för 
att kunna gasa och bromsa utan att den totala kommunekonomin äventyras.

Det är dock en vältrimmad organisation med ett tydligt uppdrag som tar sig an detta verksamhetsår och det är ändå 
med en god förhoppning vi tar oss an uppgiften.      
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-03-03

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

KS § Anmälningsärenden

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Val av ersättare i Folkhälsorådet, KS/2018-0530

2. Styrelseprotokoll 2020-12-08 - AB StrömstaNet, KS/2020-0042

3. Ordförandebeslut om sammanträden på distans år 2021 för utskotten, 
KS/2021-0122

4. Delegationsbeslut - Strömstad brukshundsklubb beviljas anläggningsbidrag med 
4000 kronor, KS/2021-0124

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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