STRÖMSTADS KOMMUN

Kallelse/föredragningslista

Kommunfullmäktige

2021‐11‐11

1 (3)

Ärende: KS/2021‐0039

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Datum:
Tid:
Plats:

Torsdag 2021‐11‐18
18.00
Aulan, Strömstads gymnasium

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering: tisdagen den 23 november 2021 kl 11.00

Ärenden
Nr

Ärenderubrik

1

Avsägelser och

2

Val av arvodesberedning

3

Inkomna medborgarförslag

4

Inkomna motioner

5

Svar på ‐ Motion om integrerad verksamhet för
barn och dementa äldre

KS/2019‐0290

6

Svar på ‐ Motion om att skapa rättvisa
förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen från feministiskt
initiativ

KS/2020‐0240

7

Svar på ‐ Motion om att skapa alternativa
undervisningsgrupper från Feministiskt Initiativ

KS/2020‐0518

8

Svar på ‐ Motion om personalpaviljong vid
Lokstallet från Liberalerna

KS/2020‐0621

9

Utökning av Samordningsförbundet Väst med
Melleruds kommun

KS/2021‐0108

10

Revisorernas bedömning av
delårsrapporten augusti 2021

KS/2021‐0063

11

Delårsrapport augusti 2021

KS/2021‐0063

12

Finansiella rapporter 2021

KS/2021‐0066

13

Revisionens mål och budget 2022

KS/2021‐0327

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

Diarienummer

E‐post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Föredragande

KS/2021‐0514

Telefon: 0526‐196 78

Ingemar Nordström

Bankgiro: 5492‐8379
Org.nr: 212000‐1405

2 (3)
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Nr

Ärenderubrik

Diarienummer

14

Mål och budget 2022 samt plan 2023‐2025
Talartid:
Kommunstyrelsens budget, max 20 minuter
Centerpartiets budget, max 10 min
Miljöpartiets budget, max 10 min
Moderaternas budget, max 10 min
Sverigedemokraternas inledningsanförande,
max 6 min
Liberalernas inledningsanförande, max 6 min
Efter varje budgetanförande har övriga
gruppledare/parti möjlighet att begära en replik
på 1 minut. Replikrätt ges även på övriga
partiers inledningsanföranden även om de inte
har en egen budget.

KS/2021‐0189

15

Anmälningsärenden

Ronnie Brorsson

Ulrika Haugland

ordförande

kommunsekreterare

Ärende: KS/2021‐0039

Föredragande

3 (3)
2021‐11‐11

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

Ärende: KS/2021‐0039

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

Avsägelser och val
1. Avsägelse från revisor från Martin Gustafsson (SD)
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

KS/2021-0514

KF §

Val av arvodesberedning

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att till arvodesberedningen välja Ola Persson (M), Hans-Inge Sältenberg (C), Sven
Moosberg (KD), Kerstin Karlsson (L), Ronnie Brorsson (S), Marlene Esbjörnsdotter
Midtvedt (MP), Kerstin Eriksson (V) och Sonia Kamrani (FI).
att förslag till arvodesregler 2023 ska tillställas kommunfullmäktige senast 202204-30.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-14 § 105 att tillsätta en arvodesberedning
för att göra en översyn av arvodesreglementet, arvodesbilagan och eventuellt
tillkommande frågor samt att varje parti nominerar var sin person till
kommunsekreteraren senast den 29 oktober 2021.
Nomineringar som inkommit: Ola Persson (M), Hans-Inge Sältenberg (C), Sven
Moosberg (KD), Kerstin Karlsson (L), Ronnie Brorsson (S), Marlene Esbjörnsdotter
Midtvedt (MP), Kerstin Eriksson (V) och Sonia Kamrani (FI).

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

KF §

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att överlämna medborgarförslagen till Socialnämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till Socialnämnden att besluta i ärendena.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna medborgarförslag:

Medborgarförslag om att byta ut ordet brukare i socialförvaltningens verksamhet,
KS/2021-0544
Medborgarförslag om att återinföra tjänsten Hemvaktmästaren, KS/2021-0545

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

>

"Hélène Lorentzon"
Tue, 2 Nov 2021 10:32:09 +0100
"Kommun" <kommun@stromstad.se>
Medborgarförslag

Till Strömstads Kommun
Socialnämnden
To whom it may concern
Jag har en önskan om att ett ord/begrepp förändras, och vet inte vart jag vänder mig
men tänker att Ni politiker inom kommunen bör vara rätt ingång, och således
kan föra ärendet vidare till rätt instans.
Hur man skall göra, och hur man skall skriva vet jag ej - överlåter det till er proffs.
Vet bara att på något sätt bör jag nyttja min rätt som medborgare och påverka dagens omsorgsoch sociala -politik, och ber således er om hjälp!
För några år sedan kom jag i kontakt med Boendestöd, vilket är en fantastisk insats
ifrån såväl kommun som samhället i stort.
Visste inte om denna tjänst över huvudtaget, däremot hört talas om Hemtjänst,
Personlig Assistans, Hemsjukvård och vissa andra sociala insatser.
När mitt första hembesök så blev av, så inledde boendestödjaren med att fråga hur jag själv vill
titulera mig; varpå jag svarade klient eller deltagare, vadsomhelst förutom brukare. Mycket artigt
av vederbörande att fråga.
Brukare
Redan innan jag erbjöds Boendestöd, så hade jag hört ordet ”brukare” i olika sammanhang, även
så i press.
Reagerade märkbart redan från första stund jag hörde ordet, och vet att där är fler som känner
likadant - oavsett involverad eller ej inom Boendestödet, eller annat.
Det har en negativ och hård klang, och medför alltför ofta att människor hajar till när
de får höra titeln. Brukare.
Brukare
De som utövar yrket och hjälper dem som är i nöd kallas lämpligt och mjukt för Boendestödjare.
Klingar bra!
Att bli kallad ”Brukare” är missvisande, och ett ganska tungt vägande ord och
uppfattas därför mycket negativt laddat.
Brukare
På flera orter inom Sverige har denna trista benämning redan prövats och ersatts,
oftast med: deltagare och klient, vilket hörsammas både positivt som neutralt!
Omsorgstagare är också exempel på bra benämning och kan användas inom flera av dessa
omsorgsinstanser.

Såväl klient och deltagare som omsorgstagare accepteras både inifrån som utifrån, och dessutom
är dessa lätta att förstå.
En förändring av begreppet på nationell nivå bör göras å det snaraste, och hänvisar till
de kommuner inom landet som redan gjort slag i saken. Hoppas att även Strömstad kan vara en
av dessa i bräschen!
Deltagare
Klient
Omsorgstagare
Att befinna sig i sitsen av att behöva hjälp och stöd i hemmet, är inget man personligen kanske
egentligen har tänkt sig. Att det finns Boendestöd är en otroligt fin insats ifrån samhället, och det
sätts stort värde på detta ifrån klienterna själva. Att kunna bo hemma, med stöttning och omsorg
är att föredra för den enskilde såväl som hela vårt land. Att få möjlighet att själv påverka sin
vardag och sitt boende, genom ett aktivt deltagande och utförande i gemenskap med
boendestödjaren, är ett stöd som är obetalbart.
Att fungera, leva och bo med hjälp av boendestöd.
Deltagare
Omsorgstagare
Klient
Låt oss få värdighet även i den kollektiva benämningen av oss:
Deltagare
Klienter
Omsorgstagare
Och byt ut det förlegade samt missvisande uttrycket BRUKARE
Tack från en medborgare i Sverige!
Hélène Lorentzon
______________________________________________________________________________
_____________
Skickat från min iPad

, STROMSTADS KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

KS/2021-0494

KF §

Motion om eget team till varje
hemtjänsttagare samt anställningsvillkor från
Liberalerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera motionen till Socialnämnden för yttrande och förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna har inkommit med en motion där de föreslår:






Justerandes signatur

att varje hemtjänsttagare får ett eget fast team
att varje hemtjänsttagare får en fast vårdkontakt
att språktest ska genomföras både vid fast anställning och provanställning
att ny personal kan tillgodogöra sig språkutbildning under provanställning
att varje nyanställd ska vara vaccinerad och vaccineras årligen enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, förutom i de fall där
medicinska skäl förhindrar detta

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

Liberalerna Strömstad
2021-10-05

Motion om eget team till varje hemtjänsttagare samt
anställningsvillkor
Yrkande
Liberalerna föreslår:
•
•
•
•
•

att varje hemtjänsttagare får ett eget fast team
att varje hemtjänsttagare får en fast vårdkontakt
att språktest ska genomföras både vid fast anställning och provanställning
att ny personal kan tillgodogöra sig språkutbildning under provanställning
att varje nyanställd ska vara vaccinerad och vaccineras årligen enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, förutom i de fall där
medicinska skäl förhindrar detta

Motivering
Det är när samma person knackar på dörren varje dag som omsorgstagare och
personal kan bygga en relation och känna ömsesidig trygghet. En nationell
undersökning visar att omsorgstagare inom hemtjänsten i genomsnitt möter 16
olika personer under en tvåveckorsperiod. (Genomsnitt i Sverige, lägre i
Strömstad.)
Vi skulle aldrig acceptera att våra barn mötte 16 olika lärare i svenska eller att
samma ärende hos Försäkringskassan handlades av 16 olika handläggare. Ändå
kan äldre med stora hemtjänstbehov tvingas möta 16 olika personer kommer för
att klä på dem på morgonen, duscha dem på dagen och klä av dem på kvällen.
Liberalerna vill därför införa hemtjänstteam som baseras på en individuell
bedömning. Det bör finnas ett mål om att halvera antalet personer som kommer
hem till en omsorgstagare. I normalfallet bör målet vara cirka åtta personer.
Därutöver bör det till varje omsorgstagares team knytas specialistkompetens
utifrån behoven.
På många sätt är Strömstad en föregångskommun där fulltidstjänst för alla som
vill och kan är bra och gör att antalet personer som träffar brukare minskas, men
vi önskar att det antalet sänks ytterligare.

Liberalerna Strömstad · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se

Sidan 1 av 3

Liberalerna Strömstad
Viktigt för tryggheten är att omsorgstagaren får ett team med de kompetenser
vederbörande behöver för sina behov. I teamet behöver ingå en fast
omsorgskontakt med kompetens, en undersköterska som känner omsorgstagaren
väl och har tät kontakt.
För äldre är det en trygghet att kunna kommunicera med någon som behärskar
samma språk. Bristande kompetens i det svenska språket är enligt Inspektionen
för vård och omsorg ett riskområde. Detta kan leda till att den enskilde får
omsorgen och vården utförd på ett felaktigt sätt eller inte alls.
Vi ser att utrikesfödda spelar en viktig roll inom äldreomsorgen. Språket är
viktigt för att kunna läsa instruktioner, dokumentera och kommunicera med
omsorgstagarna. För årsrika med annat modersmål än svenska måste samhället
så långt som möjligt säkerställa att stöd går att få även på deras hemspråk.
Liberalerna står för allas fri- och rättigheter. Till dessa hör yttrande-, religionsoch organisationsfrihet, liksom allmän och lika rösträtt, mänskliga rättigheter
och äganderätt. Samhället ska skydda de svagaste och mest utsatta.
Om man översätter detta till vaccinationskrav av nyanställda, är motivet att
skydda dem som är sköra (vård och omsorg). Det viktiga är att inte utsätta
brukarna för smitta, detta minskas med vaccinerad personal (Covid, influensa,
mässling med mera)
”Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten FHM slår nu fast att smittan som
åter tagit fart på äldreboenden sprids via ovaccinerad personal. Detta är
alarmerande. Det borde överhuvudtaget inte ha kunnat hända. Liberalernas
ståndpunkt är därför att smittskyddslagen bör ändras för att ge offentliga
arbetsgivare rätt att kräva att anställda är vaccinerade, för att utföra vissa
arbetsuppgifter.”
Agenda 2030:

Liberalerna Strömstad · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se
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Liberalerna Strömstad
För Liberalerna
Hans-Robert Hansson
Lars Tysklind
Kerstin Karlsson
Mette H Johansson
Sandra Andersson
Claes Nabrink

Liberalerna Strömstad · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

KS/2019-0290

KS § 142

Svar på - Motion om integrerad verksamhet
för barn och dementa äldre

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att bifalla motionen på den punkten att vid planering av nytt särskilt boende ska
möjligheterna för integrerad verksamhet för barn och äldre tas hänsyn till.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna har inkommit med en motion i vilken det föreslås att Strömstads
kommun ser över om det finns möjlighet att bedriva integrerad verksamhet för
barn och dementa äldre, det föreslås även att detta beaktas i samband med
planering av nytt särskilt boende i en genomtänkt och välplanerad
arkitektur/innemiljö.
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har remitterats för yttrande.
Socialnämnden ställer sig positiv till fortsatt utredning av möjligheten att
kombinera verksamheterna äldreboende och förskola. Dock med hänsyn till att
dementa i många hänseenden inte är mest lämpade för kombinerad verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden anser att det bör finnas goda förutsättningar för
att undersöka möjligheter kring fördjupad samverkan mellan verksamheter för
barn och för äldre.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20 § 197
Tjänsteskrivelse 2021-10-08
Socialnämndens yttrande - motion integrerad verksamhet för barn och dementa
(SN 2021-09-23 § 131)
Barn- och utbildningsnämndens remissvar - Motion om integrerad verksamhet för
barn och dementa äldre från Moderaterna (BUN 2021-05-25 § 74)
Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre från Moderaterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen på den punkten att vid planering av nytt särskilt boende ska
möjligheterna för integrerad verksamhet för barn och äldre tas hänsyn till.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-20

KS/2019-0290

KSau § 197

Svar på - Motion om integrerad verksamhet
för barn och dementa äldre

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen på den punkten att vid planering av nytt särskilt boende ska
möjligheterna för integrerad verksamhet för barn och äldre tas hänsyn till.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna har inkommit med en motion i vilken det föreslås att Strömstads
kommun ser över om det finns möjlighet att bedriva integrerad verksamhet för
barn och dementa äldre, det föreslås även att detta beaktas i samband med
planering av nytt särskilt boende i en genomtänkt och välplanerad
arkitektur/innemiljö.
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har remitterats för yttrande.
Socialnämnden ställer sig positiv till fortsatt utredning av möjligheten att
kombinera verksamheterna äldreboende och förskola. Dock med hänsyn till att
dementa i många hänseenden inte är mest lämpade för kombinerad verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden anser att det bör finnas goda förutsättningar för
att undersöka möjligheter kring fördjupad samverkan mellan verksamheter för
barn och för äldre.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-08
Socialnämndens yttrande - motion integrerad verksamhet för barn och dementa
(SN 2021-09-23 § 131)
Barn- och utbildningsnämndens remissvar - Motion om integrerad verksamhet för
barn och dementa äldre från Moderaterna (BUN 2021-05-25 § 74)
Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre från Moderaterna

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen på den punkten att vid planering av nytt särskilt boende ska
möjligheterna för integrerad verksamhet för barn och äldre tas hänsyn till.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning

2021-10-08

1 (3)
Ärende: KS/2019-0290

Kommunstyrelsen

Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre
från Moderaterna
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta


Att bifalla motionen på den punkten att vid planering av nytt särskilt
boende ska möjligheterna för integrerad verksamhet för barn och äldre
tas hänsyn till.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna har inkommit med en motion i vilken det föreslås att Strömstads
kommun ser över om det finns möjlighet att bedriva integrerad verksamhet för
barn och dementa äldre, det föreslås även att detta beaktas i samband med
planering av nytt särskilt boende i en genomtänkt och välplanerad
arkitektur/innemiljö.
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har remitterats för yttrande.
Socialnämnden ställer sig positiv till fortsatt utredning av möjligheten att
kombinera verksamheterna äldreboende och förskola. Dock med hänsyn till att
dementa i många hänseenden inte är mest lämpade för kombinerad verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden anser att det bör finnas goda förutsättningar för
att undersöka möjligheter kring fördjupad samverkan mellan verksamheter för
barn och för äldre.

Ärendet

Moderaterna har inkommit med en motion i vilken det föreslås att Strömstads
kommun ser över om det finns möjlighet att bedriva integrerad verksamhet för
barn och dementa äldre, det föreslås även att detta beaktas i samband med
planering av nytt särskilt boende i en genomtänkt och välplanerad
arkitektur/innemiljö.
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har remitterats för yttrande.
I remissvar framgår att Socialnämnden ställer sig positiv till en fortsatt utredning
av möjligheten att kombinera verksamheterna äldreboende och förskola.
De ser dock att en eventuell fortsatt utredning tar hänsyn till att dementa äldre,
som är den målgrupp som benämns i motionen, i många hänseenden inte är de
mest lämpade för kombinerad verksamhet. Av de erfarenheter som delas från

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405
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2021-10-08

Ärende: KS/2019-0290

andra kommuner framgår sällan om äldreomsorgsverksamheten är inriktad mot
demens eller somatik. Uppfattningen av andra kommuners erfarenheter samt
forskning är dock att effekten i åldersintegrerade verksamheter blir bättre om de
äldre och barnen får en ömsesidig relation där interaktionen inte behöver vara så
reglerad, vilket är något som begränsas om den äldre målgruppen är dementa.
Enligt yttrande från Barn- och utbildningsförvaltningen så bör det finnas goda
förutsättningar för att undersöka möjligheter kring fördjupad samverkan mellan
verksamheter för barn och för äldre, om kommunen framgent bestämmer sig för
att bygga ett nytt äldreboende eller ett särskilt boende centralt, där det finns ytor
för att även integrera en förskoleverksamhet.
För att detta ska gå att genomföra, måste det finnas goda förutsättningar i en
funktionell byggnad som har byggts eller formats utifrån den grundtanke som
beskrivs i nämnda motion. Det finns både fördelar och utmaningar i att integrera
olika verksamheter som har helt olika förutsättningar och målgrupper. Det
behöver därför finnas en genomtänkt plan för integrationen mellan
verksamheterna.
Redan nu pågår dialog mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen i frågan om samarbete kring barn och äldre.

Perspektiv

Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:
Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Umgänge över generationsgränserna främjar förståelse och inlevelseförmåga för
andras liv och situation. Barns syn på äldre blir generellt mer positiv hos de som
regelbundet träffar äldre personer.
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Integrerad verksamhet kan leda till samordningsvinster i form av ex. gemensamt
kök, lokaler och viss bemanning.
Folkhälsoperspektiv
Umgänge över generationsgränserna främjar förståelse och inlevelseförmåga för
andras liv och situation. Det sociala umgänget sjunker ju äldre vi blir, det medför
negativa aspekter vad gäller fysisk och psykisk hälsa. Ett vidare umgänge över
gränser, oavsett om det gäller generation, kön, nationalitet, eller andra grupper i
samhället är positivt för såväl individen som för samhällets utveckling.
Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån
dessa perspektiv.
Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån
dessa perspektiv.
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Beslutsunderlag

Ärende: KS/2019-0290

Tjänsteskrivelse 2021-10-08
Socialnämndens yttrande - motion integrerad verksamhet för barn och dementa
(SN 2021-09-23 § 131)
Barn- och utbildningsnämndens remissvar - Motion om integrerad verksamhet för
barn och dementa äldre från Moderaterna (BUN 2021-05-25 § 74)
Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre från Moderaterna

Terése Lomgård

folkhälsostrateg, t.f. utv. chef
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunfullmäktige

Mats Brocker

kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-25

BUN/2021-0146

BUN § 74

Motion - Yttrande avseende Motion om
integrerad verksamhet för barn och dementa
äldre (M) (KS/2019-0290)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att överlämna föreslaget yttrande som nämndens återkoppling på motion
om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet.
Simone Fischer Cederbratt (M) har inkommit med en motion avseende integrerad
verksamhet för barn och dementa äldre. Hon föreslår:
- att Strömstads kommun ser över om det finns möjlighet att bedriva en liknande
verksamhet som beskrivs i motionen med fokus på samverkan mellan barn och
dementa äldre,
- att detta även beaktas i samband med planering av det nya särskilda boende i en
genomtänkt och välplanerad arkitektur/innemiljö.
Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-25 § 128 att remittera motionen
till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 2019-05-15
§ 153 motionen till kommundirektören för beredning som i sin tur nu
inhämtar yttranden från social- respektive barn- och
utbildningsnämnden. Förvaltningen föreslår följande yttrande över motionen.
Yttrande
Det finns idag ett behov av fler förskoleplatser centralt i Strömstad, då
inflyttning främst sker till bostäder inne i Strömstads centrum. Men totalt sett
finns det inom kommunen förskola till alla som efterfrågar plats, men de som bor
centralt kan erbjudas platser som ligger utanför centrala Strömstad. I kommunens
framtida bostadsplanering ligger majoriteten av nya bostäder centralt beläget.
Beroende på vilka typer av bostäder och var de placeras, samt inflyttningsgraden
till kommunen under de kommande åren, så kan behovet av fler
förskoleplatser centralt öka ytterligare, vilket kan medföra behov av nya förskolor
alternativt utbyggnation av befintliga enheter.
Det pågår i nuläget flera ombyggnationer av grundskolor och kök
(Bojarskolan, Strömstiernaskolan, Pilen 5, äldreboendes kök), nästa stora projekt
förväntas bli Valemyrskolan samt dess förskola.
Om kommunen framgent bestämmer sig för att bygga ett nytt äldreboende
eller ett särskilt boende centralt, där det finns ytor för att även integrera
en förskoleverksamhet så bör det finnas goda förutsättningar för att
undersöka möjligheter kring fördjupad samverkan mellan verksamheter för barn
och för äldre. Förvaltningen bedömer att för att detta ska gå att genomföra fullt
ut, måste det finnas goda förutsättningar i en funktionell byggnad som har byggts

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: bun@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-25

eller formats utifrån den grundtanke som beskrivs i nämnda motion. Det finns
både fördelar och utmaningar i att integrera olika verksamheter som har helt olika
förutsättningar och målgrupper. Det behöver därför finnas en genomtänkt
plan för integrationen mellan verksamheterna. Redan nu pågår dialog mellan
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i frågan om samarbete
kring barn och äldre (inte specifikt dementa äldre). Verksamhetschef för förskola
samt verksamhetschef insatser i hemmet/bemanning har under våren inlett en
dialog kring möjliga samverkansaktiviteter mellan barn och äldre, med inspiration
från TV-programmet Fyraåringar på ålderdomshem. Bedömningen är att det är
fullt möjligt att genomföra liknande aktiviteter på lokal plan, efter Covid19. Inspiration, Se Fyraåringarna på äldreboendet online här - Streama gratis på
TV4 Play
Perspektiv
Barnperspektiv (FN:s barnkonvention): Idag finns få platser för naturliga möten
mellan olika åldersgrupper. Med gemensamma aktiviteter kan kontakt skapas
mellan gamla och unga och till glädje för alla som är med. Ökad förståelse och
hänsyn mellan åldersgrupperna är en effekt som generationsmöten kan bidra till.
När man har gjort saker tillsammans så får man förståelse för varandra.
Gemensamma aktiviteter öppnar upp för möjligheten att barn får ställa frågor
kring hur det var förr, där de äldre kan bidra med sina erfarenheter och
berättelser.
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc): Det är inte möjligt att i nuläget beräkna
några kostnader för förslaget.
Folkhälsoperspektiv: Forskning påtalar att social gemenskap, fysisk aktivitet och
bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos
äldre personer. Samverkan mellan barn och äldre (dementa) kan vara en positiv
faktor för de äldres hälsa. Socialförvaltningen bör kunna utveckla detta
resonemang, utifrån kunskapen om målgruppen äldre.
Ur juridiskt respektive miljöperspektiv har Barn- och utbildningsförvaltningen inte
funnit några aspekter på ärendet.

Beslutsunderlag

BUN AU § 60
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande, 2021-05-12
Motion "Integrerad verksamhet för barn och dementa äldre (M)
KSAU § 153

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- att överlämna föreslaget yttrande som nämndens återkoppling på motion
om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt
förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: bun@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-25

Beslutet skickas till

Kommundirektören; ks.diarie@stromstad.se
Förvaltningschef
Ärendet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: bun@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00
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Socialnämnden

Sida 15 av 25

Sammanträdesdatum

2021-09-23

SN § 131
SN AU § 109

SN/2021-0154

Remiss Motion om integrerad verksamhet för barn och
dementa äldre
Socialnämnden beslutar
att anta yttrande över motion om integrerad verksamhet för barn och
dementa äldre så som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Yttrande över Moderaternas motion om integrerad verksamhet för barn
och dementa äldre, KS/2019-0290.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-01 signerad av utvecklingsstrateg
Marcus Pettersson.
Yttrande över motion: Integrerad verksamhet för barn och dementa äldre.
Moderaternas motion: Integrerad verksamhet för barn och dementa äldre
Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämndens beslut
att anta yttrande över motion om integrerad verksamhet för barn och
dementa äldre så som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen
Proposition
Ordförande frågar om socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Kopia till
SN diarie, KS diarie

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Socialnämnden
452 80 STRÖMSTAD

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

YTTRANDE

Datum 2021-06-02
Sida
1 (3)

Socialnämndens yttrande över motion om integrerad verksamhet för barn
och dementa äldre
Socialförvaltningen ställer sig positiv till en fortsatt utredning av möjligheten att kombinera
verksamheterna äldreboende och förskola. Vi ser dock att en eventuell fortsatt utredning tar hänsyn
till:
•

Att dementa äldre, som är den målgrupp som benämns i motionen, i många hänseenden inte
är de mest lämpade för kombinerad verksamhet. Av de erfarenheter som delas från andra
kommuner framgår sällan om äldreomsorgsverksamheten är inriktad mot demens eller
somatik. Uppfattningen av andra kommuners erfarenheter samt forskning är dock att
effekten i åldersintegrerade verksamheter blir bättre om de äldre och barnen får en
ömsesidig relation där interaktionen inte behöver vara så reglerad, vilket är något som
begränsas om den äldre målgruppen är dementa.

Likande verksamhet i andra kommuner
I Sverige finns minst ett 30-tal etablerade eller planerade verksamheter där förskola och äldreboende
på olika sätt integreras. Detta är en trend som tycks ha tagit fart de senaste 5 åren. Det är framförallt
två olika utformningar som vanligast förekommande:
•

Närliggande verksamheter med planerade gemensamma aktiviteter
Denna variant har utformats på platser där befintligt äldreboende och förskola ligger nära
varandra geografiskt. Som en fast del i schemat ligger gemensamma aktiviteter eller måltider
där framförallt förskolebarnen besöker äldreboendet.

•

Kombinerad verksamhet i samma lokal/närliggande lokaler med delade
gemensamhetsutrymmen
Denna mer utvecklade variant har likartade upplägg oavsett om det handlar om nybyggda
lokaler, som särskilt planerats för ändamålet, eller omställning av verksamhet i befintliga
lokaler. Huvuddelen av respektive verksamhet bedrivs i åtskilda delar av lokalen vilka är
utformade särskilt för verksamhetens behov. De gemensamma träffpunkterna utgörs av
måltidsplats och en eller flera gemensamhets-/aktivitetsytor samt i vissa fall en större
gemensam entrédel.

Datum
Sida

2021-09-16
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Kända för-och nackdelar med kombinerad verksamhet
Nedan för- och nackdelar är hämtade från svenska kommuners erfarenheter och/eller vetenskapliga
rapporter.
Fördelar
• Det finns många ekonomiska fördelar med gemensamma lokaler i kombinerad verksamhet,
ex måltidsrum, aktivitetsrum, omklädningsrum, kök, tvätt & städ, mötesrum och kontor.
• Känslan av ensamhet och isolering minskar hos de äldre. Regelbundna möten med barn
skapar en social mening och leder i många fall till ett generellt bättre mående hos den äldre.
• Enligt kommuner som testat är de äldres reaktioner av att regelbundet vistas i miljöer som
fylls av barns lek och skratt överlag positiva.
• Möjliga effekter för barnen är att möten med äldre bidrar till att ge en mer
mångdimensionerad syn på åldrande. Barn som inte träffar äldre människor tenderar att ha
en stereotyp och negativ uppfattning om åldrande. Barns syn på äldre blir generellt mer
positiv hos de som regelbundet träffar äldre personer.
• Vissa erfarenheter visar att barn som regelbundet träffar äldre människor blir bättre på att
visa respekt och hänsyn till sin omgivning.
• Kombinerade verksamheter verkar vara mer attraktiva även för personal, särskilt för
personalen på äldreboendena.
• Ur ett samhällsperspektiv är åldersintegrerade verksamheter en viktig del i att bryta den
ålderssegregation som blivit allt större de senaste åren.
Nackdelar
• Barn är ofta smittobärare vilket kan utgöra en risk för de äldre som ofta har ett nedsatt
immunförsvar.
• Vissa äldre dementa kan ibland bli aggressiva.
• Plötsliga hälsoförsämringar eller olyckor hos äldre kan upplevas traumatiskt för barnen.
Särskilt om ambulans kommer.

Förutsättningar och krav
Det finns en rad förutsättningar och krav som verkar vara genomgående för utformningen av en
kombinerad verksamhet:
•
•
•

Integrationen ska vara frivillig. Vill den äldre inte delta i gemensamma aktiviteter ska andra
alternativ finnas.
Det måste finnas en väl genomarbetad plan som skapar en bra balans i verksamheten där
barnen får lov att vara högljudda och leka samtidigt som de äldre får den lugn och ro som
behövs. Krävs god kunskap och förståelse hos personalen.
Coronapandemin omöjliggör en sådan lösning inom de närmaste åren (?)

Datum
Sida

Slutsats
Socialförvaltningen ser inga hinder mot en fortsatt utredning av möjligheten att bedriva en
kombinerad verksamhet i Strömstads kommun. De få nackdelar som rapporterats från andra
kommuner vägs upp av de många positiva effekter en sådan verksamhet kan ge.
Socialförvaltningen har inte gjort någon översyn av huruvida något av befintliga äldreboenden
lämpar sig för kombinerad verksamhet. Inte heller huruvida sjukhusets lokaler lämpar sig för
ändamålet.

Marcus Pettersson
Utvecklingsstrateg
Socialförvaltningen
marcus.pettersson1@stromstad.se

2021-09-16
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0290

KF § 128

Motion om integrerad verksamhet för barn
och dementa äldre

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Simone Fischer (M) har inkommit med en motion avseende integrerad
verksamhet för barn och dementa äldre.
Hon uppger att undersökningar visar att små barn och dementa äldre kan ha
mycket glädje av att umgås. De äldre tillkännager att livskvalitén ökar när de
umgås barn, personalen känner en positiv skillnad hos de äldre under flera dagar
efter besök av barn och barn stortrivs med äldre som har gott om tid och intresse
för dem.
I Danmark har man därför tänkt om och tänkt nytt vad gäller institutioner för barn
och äldre. Jag vill lyfta fram ett exempel som kan inspirera oss.
I Randers på östra delen av Jylland invigde man i 2018 ett särskilt boende med 60
bostäder för dementa där delar av huset är byggt ihop med en integrerad förskola
med 130 barn i åldern 0-6 år. Bostäderna där man överallt har tänkt in en hemmakänsla i ett-plansarkitektur med t.ex. frisör, kafé och bageri har trevliga
gemensamma lokaler med förskolan på ett sådan sätt att barnen inte stör de
äldre i vardagen. Barnen och de äldre träffas 4 gånger i veckan där man bland
annat sjunger, leker och spelar spel tillsammans och på sommaren har man
utomhusaktiviteter tillsammans. Det särskilda boende delar även kök med
förskolan. Barnen och de äldre äter ibland tillsammans. Personal Som många
andra kommuner har Strömstad problem att attrahera välutbildad personal inom
vård, skola och omsorg och få dem att stanna kvar. Bedriver vi en verksamhet som
ligger i framkant med hög kvalité och en trivsam atmosfär blir Strömstad mer
attraktiv. En bra och trygg miljö för alla.
Hon föreslår:
att Strömstads kommun ser över om det finns möjlighet att bedriva en liknande
verksamhet som beskrivs ovan med fokus på samverkan mellan barn och dementa
äldre
att detta även beaktas i samband med planering av det nya särskilda boende i en
genomtänkt och välplanerad arkitektur/innemiljö.

Beslutsunderlag
Motion

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Motionsställaren
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

KS/2020-0240

KS § 149

Svar på - Motion om att skapa rättvisa
förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen från feministiskt
initiativ

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.

Reservationer och särskilda uttalanden

Marielle Alvdal (FI) begär och beviljas protokollsanteckning. Feministiskt initiativ
har fått information att Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden
efterlevt och efterlever våra önskade åtgärder. Vi har även blivit lovade att det
finns ett system med kommunkontrakt, som används, där personer utan svenskt
personnummer som bor i Strömstad som behöver bostad av sociala skäl kan få
förtur i bostadskön. Vi tackar för beskedet och förväntar oss att det efterlevs.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt initiativ (FI) inkom i kommunfullmäktige 2020-03-11 med en motion
om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstads kommun som
omfattas av gymnasielagen. Feministiskt initiativ yrkar att de ska få rättvisa
förutsättningar enligt;
1. att ge Socialförvaltningen i uppdrag att optimera stödet för de personer i
kommunen som omfattas av gymnasielagen, med fokus på utbildning, boende och
arbete.
2. att utreda möjligheten att ge även dessa Strömstadsbor kötid i
Strömstadsbyggen från deras ankomst till Strömstad
3. att utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa
dessa unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 att
remittera motionen till socialnämnden för beredning och yttrande.
Socialnämnden ansåg motionens första yrkande besvarat med hänvisning till
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 167.
Socialnämnden hänvisade motionens andra yrkande om kötid i Strömstadsbyggen
till Strömstadsbyggens styrelse, då den inte ligger innanför socialnämndens
ansvarsområde.
Socialnämnden avstod från att yttra sig om motionens tredje yrkande om att
utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa dessa
unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete med hänvisning till att

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

arbetet med stöd och yrkesvägledning ligger inom barn- och utbildningsnämndens
ordinarie uppdrag.
Efter socialnämndens yttrande beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
remittera motionens andra attsats till Strömstadbyggens styrelse samt att
remittera motionens tredje attsats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 192
Tjänsteskrivelse 2021-09-28
Remissvar Strömstadbyggen - Motionssvar om köpoäng för personer som
omfattas av gymnasielagen
Remissvar (BUN 2021-03-30 § 25)
Beslut att remittera motionen till Strömstadsbyggen och Barn- och
utbildningsnämnden för yttrande senast 2021-04-13 (Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2021-01-13 (2021-01-13 KSau §6)
Socialnämndens yttrande - Motion gymnasielagen (SN 2020-12-17 § 176)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 (2020-05-13 KSau §132)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 (2020-04-23 KF §37)
Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen, FI

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-13

KS/2020-0240

KSau § 192

Svar på - Motion om att skapa rättvisa
förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen från feministiskt
initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt initiativ (FI) inkom i kommunfullmäktige 2020-03-11 med en motion
om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstads kommun som
omfattas av gymnasielagen. Feministiskt initiativ yrkar att de ska få rättvisa
förutsättningar enligt;
1. att ge Socialförvaltningen i uppdrag att optimera stödet för de personer i
kommunen som omfattas av gymnasielagen, med fokus på utbildning, boende och
arbete.
2. att utreda möjligheten att ge även dessa Strömstadsbor kötid i
Strömstadsbyggen från deras ankomst till Strömstad
3. att utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa
dessa unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 att
remittera motionen till socialnämnden för beredning och yttrande.
Socialnämnden ansåg motionens första yrkande besvarat med hänvisning till
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 167.
Socialnämnden hänvisade motionens andra yrkande om kötid i Strömstadsbyggen
till Strömstadsbyggens styrelse, då den inte ligger innanför socialnämndens
ansvarsområde.
Socialnämnden avstod från att yttra sig om motionens tredje yrkande om att
utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa dessa
unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete med hänvisning till att
arbetet med stöd och yrkesvägledning ligger inom barn- och utbildningsnämndens
ordinarie uppdrag.
Efter socialnämndens yttrande beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
remittera motionens andra attsats till Strömstadbyggens styrelse samt att
remittera motionens tredje attsats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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2 (2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-13

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-28
Remissvar Strömstadbyggen - Motionssvar om köpoäng för personer som
omfattas av gymnasielagen
Remissvar (BUN 2021-03-30 § 25)
Beslut att remittera motionen till Strömstadsbyggen och Barn- och
utbildningsnämnden för yttrande senast 2021-04-13 (Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2021-01-13 (2021-01-13 KSau §6)
Socialnämndens yttrande - Motion gymnasielagen (SN 2020-12-17 § 176)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 (2020-05-13 KSau §132)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 (2020-04-23 KF §37)
Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen, FI

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning

2021-09-28

1 (3)
Ärende: KS/2020-0240

Kommunstyrelsen

Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i
Strömstad som omfattas av gymnasielagen från feministiskt
initiativ
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta
att anse motionen besvarad

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt initiativ (FI) inkom i kommunfullmäktige 2020-03-11 med en motion
om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstads kommun som
omfattas av gymnasielagen. Feministiskt initiativ yrkar att de ska få rättvisa
förutsättningar enligt;
1. Att ge Socialförvaltningen i uppdrag att optimera stödet för de personer i
kommunen som omfattas av gymnasielagen, med fokus på utbildning, boende och
arbete.
2. Att utreda möjligheten att ge även dessa Strömstadsbor kötid i
Strömstadsbyggen från deras ankomst till Strömstad
3. Att utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa
dessa unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 att
remittera motionen till socialnämnden för beredning och yttrande.
Socialnämnden ansåg motionens första yrkande besvarat med hänvisning till
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 167.
Socialnämnden hänvisade motionens andra yrkande om kötid i Strömstadsbyggen
till Strömstadsbyggens styrelse, då den inte ligger innanför socialnämndens
ansvarsområde.
Socialnämnden avstod från att yttra sig om motionens tredje yrkande om att
utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa dessa
unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete med hänvisning till att
arbetet med stöd och yrkesvägledning ligger inom barn- och utbildningsnämndens
ordinarie uppdrag.

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405
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Ärende: KS/2020-0240

Efter socialnämndens yttrande beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
remittera motionens andra attsats till Strömstadbyggens styrelse samt att
remittera motionens tredje attsats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
AB Strömstadsbyggens styrelse beslutade att hänvisa till gällande uthyrningspolicy
och välkomnar alla sökande att ställa sig i kö från 16 årsdagen. Behövs annan
anvisning av bostad hänvisas till gällande rutin för kommunkontrakt.
Det stöd som beskrivs i den tredje attsatsen är enligt barn- och
utbildningsförvaltningen redan genomfört inom förvaltningen. Det finns också
möjlighet till att få ytterligare stöd och hjälp kring eventuella val av ny
yrkesutbildning via studie- och yrkesvägledare på Strömstads vuxenutbildning.

Perspektiv
Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Elever som omfattas av gymnasielagen har samma möjligheter som övriga
kommuninvånare att få hjälp och studievägledning inför att exempelvis en
utbildning skall sökas.
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Det stöd som beskrivs i den andra attsatsen ingår i ordinarie verksamhet inom
Strömstadsbyggen.
Det stöd som beskrivs i den tredje attsatsen går att få inom ordinarie verksamhet
via Strömstads vuxenutbildning.
Folkhälsoperspektiv
Målgruppen har en psykosocial utsatthet pga. rådande situation som pågått under
flera år.
Elever som omfattas av gymnasielagen har samma möjligheter som övriga
kommuninvånare att få hjälp och studievägledning inför att exempelvis en
utbildning skall sökas.
Juridiskt perspektiv
Kommunallagen, gymnasielagen, skollagen och socialtjänstlagen
Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån
dessa perspektiv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-28
Remissvar Strömstadbyggen - Motionssvar om köpoäng för personer som
omfattas av gymnasielagen
Remissvar (BUN 2021-03-30 § 25)
Beslut att remittera motionen till Strömstadsbyggen och Barn- och
utbildningsnämnden för yttrande senast 2021-04-13 (Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2021-01-13 (2021-01-13 KSau §6)
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2021-09-28

Beslut att remittera motionen till Strömstadsbyggen och Barn- och
utbildningsnämnden för yttrande senast 2021-04-13 (Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2021-01-13 (2021-01-13 KSau §6)
Socialnämndens yttrande - Motion gymnasielagen (SN 2020-12-17 § 176)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 (2020-05-13 KSau §132)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 (2020-04-23 KF §37)
Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen, FI

Mats Brocker

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet

Terése Lomgård

folkhälsostrateg, t.f. utv. chef
0526- 191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Ärende: KS/2020-0240
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-13

KS/2020-0240

KSau § 6

Svar på - Motion om att skapa rättvisa
förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen från feministiskt
initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att remittera motionen till Strömstadsbyggen för att yttra sig angående attsats 2
senast 2021-04-13.
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande angående
attsats 3 senast 2021-04-13.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt initiativ lade fram en motion i kommunfullmäktige 2020-03-11, om
att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstads kommun som
omfattas av gymnasielagen. Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att
remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2020-05-13 att remittera motionen till socialnämnden för beredning
och yttrande.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2020-12-17 § 176
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26 signerad av integrationssamordnare Thomas
Niklasson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-13 § 132
Motion från FI

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att anse motionens första yrkande, att ge Socialförvaltningen i uppdrag att
optimera stödet för de personer i kommunen som omfattas av gymnasielagen,
med fokus på utbildning, boende och arbete, besvarat med hänvisning till
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 167
2. att hänvisa motionens andra yrkande, att utreda möjligheten att ge även dessa
Strömstadsbor kötid i Strömstadsbyggen från deras ankomst till Strömstad, till
Strömstadsbyggens styrelse, då det inte ligger inom socialnämndens
ansvarsområde
3. att avstå från att yttra sig om motionens tredje yrkande, att utreda möjligheten
att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa dessa unga vuxna att rikta in
sig mot rätt utbildning och arbete, med hänvisning till att arbetet med stöd och
yrkesvägledning ligger inom barn- och utbildningsnämndens ordinarie uppdrag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-01-13

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-30

BUN/2021-0014

BUN § 25

Yttrande avseende Motion att skapa rättvisa
förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen (FI)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:
- att Barn- och utbildningsförvaltningen redan har gjort och kontinuerligt
genomför det arbetet som beskrivs i tredje attsatsen, inom ramen för den
ordinarie verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet.
Feministiskt initiativ (FI) lägger fram en motion i kommunfullmäktige 2020-03-11
om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstads kommun som
omfattas av gymnasielagen. Kommunfullmäktige beslutar 2020-04-23 att
remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar 2020-05-13 att remittera motionen till socialnämnden för beredning och
yttrande. Efter socialnämndens yttrande beslutar kommunstyrelsens
arbetsutskott att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för
yttrande angående attsats 3:
"att utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa dessa
unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete, med hänvisning till att
arbetet med stöd och yrkesvägledningen ligger inom barn- och
utbildningsnämndens ordinarie uppdrag".
Det stöd som beskrivs i den tredje attsatsen är redan genomfört inom barn- och
utbildningsförvaltningen. Det finns också möjlighet till att få ytterligare stöd och
hjälp kring eventuella val av ny yrkesutbildning via studie- och yrkesvägledare på
Strömstads vuxenutbildning.

Beslutsunderlag

BUN AU § 19
Tjänsteskrivelse 2021-03-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-12 § 6
Motion "Att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som omfattas
av gymnasielagen" inlämnad av Feministiskt initiativ (FI)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:

- att Barn- och utbildningsförvaltningen redan har gjort och kontinuerligt
genomför det arbetet som beskrivs i tredje attsatsen, inom ramen för den
ordinarie verksamheten.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: bun@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-30

Beslutsgång

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, ks.diarie@stromstad.se
Ärendet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: bun@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00

Svar till Kommunstyrelsen

Motionssvar om köpoäng för personer som omfattas av gymnasielagen
Svar på motion om att utreda möjligheten att ge personer som omfattas av gymnasielagen kötid i
Strömstadsbyggen från deras ankomst till Strömstad.

Sammanfattning
Feministiskt initiativ lade fram en motion i kommunfullmäktige 2020-03-11, om att skapa rättvisa
förutsättningar för personer i Strömstads kommun som omfattas av gymnasielagen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 att remittera motionen till socialnämnden
för beredning och yttrande. Socialnämnden föreslog därefter kommunstyrelsen att besluta att
hänvisa motionens andra yrkande, att utreda möjligheten att ge även dessa Strömstadsbor kötid i
Strömstadsbyggen från deras ankomst till Strömstad, till Strömstadbyggens styrelse, då det inte
ligger inom socialnämndens ansvarsområde.

AB Strömstadsbyggens yttrande
Enligt AB Strömstadsbyggen uthyrningspolicy framgår det att varje person över 16 år kan ställa sig i
kö och börja samla köpoäng (1poäng/dag). För att ställa sig i kö krävs ett svenskt personnummer.
Den sökande skapar en inloggning och ställer sig i kö via websidan stromstadsbyggen.se/min sida
eller genom kontakt med Bobutik.
Genom kommunkontrakt har socialtjänsten redan idag möjlighet att erbjuda nyanlända
bostadskontrakt via blockförhyrning.
Sammanfattningsvis hänvisar Strömstadsbyggen till bolagets uthyrningspolicy och kommunens
möjlighet till kommunkontrakt och anser att frågan ryms inom ramen för gällande regler.

AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar
-

Att hänvisa till gällande uthyrningspolicy och välkomnar alla sökande att ställa sig i kö från 16
årsdagen. Behövs annan anvisning av bostad hänvisas till gällande rutin för kommunkontrakt.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

KS/2020-0518

KS § 150

Svar på - Motion om att skapa alternativa
undervisningsgrupper från Feministiskt
Initiativ

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens
yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där de uppger att i vårt samhälle
finns människor med många olika behov. Detsamma gäller för alla barn som vid
sex års ålder börjar grundskolan. Trots skolans i många fall goda förmåga och
stora ansträngningar att göra anpassningar för att kunna inkludera alla elever, är
detta i enstaka fall svårt eller ogörligt. Dessa elever som inte tillhör
grundsärskolan och därför måste gå kvar i den vanliga grundskolan hamnar i en
mycket svår situation. Såväl deras kunskapsutveckling, som sociala utveckling,
riskerar att försenas eller till och med avstanna.
Det är förödande för en individ att varje dag vara i ett sammanhang där det mesta
inte fungerar. Detta kan i förlängningen lätt leda till ett bestående utanförskap.
Utöver ett enormt personligt lidande för individen så är kostnaden för ett enda
barn som hamnar utanför samhället mycket stor; svårigheter av detta slag går
dessutom att förebygga.
Med hänvisning till ovanstående föreslås
1. att det upprättas en eller flera alternativa utbildningsgrupper som kan
tillgodose behoven hos elever som behöver en annan skolsituation.
2. att dessa grupper bemannas med behörig och kompetent personal.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-29 § 137 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-09 § 316 att remittera
motionen till Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har uppgivit följande:
Rektor beslutar om elevens behov av särskilt stöd utifrån Skollagens 3 kapitel 712§§. Det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som eleven
behöver för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om det finns särskilda
skäl kan det särskilda stödet ges enskilt eller i grupp.
Barn- och utbildningsförvaltningen har idag en kommungemensam särskild
undervisningsgrupp för elever i årskurs 1-6 på Odelsbergsskolan. Den särskilda
undervisningsgruppens elever undervisas av legitimerade lärare. Gruppen är
avsedd för elever med komplexa stödbehov där skolan har svårt att tillmötesgå
elevens stödbehov i den ordinarie undervisningen med hjälp av särskilt stöd.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-28 § 89
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-30 § 26
Tjänsteskrivelse 2021-03-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 316
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-29 § 137
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens
yttrande.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-28

KS/2020-0518

KSau § 89

Svar på - Motion om att skapa alternativa
undervisningsgrupper från Feministiskt
Initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens
yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där de uppger att i vårt samhälle
finns människor med många olika behov. Detsamma gäller för alla barn som vid
sex års ålder börjar grundskolan. Trots skolans i många fall goda förmåga och
stora ansträngningar att göra anpassningar för att kunna inkludera alla elever, är
detta i enstaka fall svårt eller ogörligt. Dessa elever som inte tillhör grunds
särskolan och därför måste gå kvar i den vanliga grundskolan hamnar i en mycket
svår situation. Såväl deras kunskapsutveckling, som sociala utveckling, riskerar att
försenas eller till och med avstanna.
Det är förödande för en individ att varje dag vara i ett sammanhang där det mesta
inte fungerar. Detta kan i förlängningen lätt leda till ett bestående utanförskap.
Utöver ett enormt personligt lidande för individen så är kostnaden för ett enda
barn som hamnar utanför samhället mycket stor; svårigheter av detta slag går
dessutom att förebygga.
Med hänvisning till ovanstående föreslås
1. att det upprättas en eller flera alternativa utbildningsgrupper som kan
tillgodose behoven ahos elever som behöver en annan skolsituation.
2. att dessa grupper bemannas med behörig och kompetent personal.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-29 § 137 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-09 § 316 att remittera
motionen till Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har uppgivit följande:
Rektor beslutar om elevens behov av särskilt stöd utifrån Skollagens 3 kapitel 712§§. Det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som eleven
behöver för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om det finns särskilda
skäl kan det särskilda stödet ges enskilt eller i grupp.
Barn- och utbildningsförvaltningen har idag en kommungemensam särskild
undervisningsgrupp för elever i årskurs 1-6 på Odelbergsskolan. Den särskilda

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-28

undervisningsgruppens elever undervisas av legitimerade lärare. Gruppen är
avsedd för elever med komplexa stödbehov där skolan har svårt att tillmötesgå
elevens stödbehov i den ordinarie undervisningen med hjälp av särskilt stöd.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-30 § 26
Tjänsteskrivelse 2021-03-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 316
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-29 § 137
Motionen

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens
yttrande.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-30

BUN/2021-0015

BUN § 26

Yttrande avseende Motion om att Skapa
alternativa undervisningsgrupper (FI)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:
- att kommungemensam särskild undervisningsgrupp redan finns som
verksamhet, för elever i årskurs 1-6 på Odelsbergsskolan.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet.
Feministiskt initiativ (FI) yrkar i inlämnad motion avseende "Skapa alternativa
undervisningsgrupper" att det bör upprättas en alternativ undervisningsgrupp för
elever som inte tillhör grundsärskolans personkrets men som har stora komplexa
stödbehov. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2020-12-09 § 316 att
remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för beredning och
yttrande.
Rektor beslutar om elevens behov av särskilt stöd utifrån Skollagens 3 kapitel 712§§. Det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som eleven
behöver för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om det finns särskilda
skäl kan det särskilda stödet ges enskilt eller i grupp.
Barn- och utbildningsförvaltningen har idag en kommungemensam särskild
undervisningsgrupp för elever i årskurs 1-6 på Odelbergsskolan. Den särskilda
undervisningsgruppens elever undervisas av legitimerade lärare. Gruppen är
avsedd för elever med komplexa stödbehov där skolan har svårt att tillmötesgå
elevens stödbehov i den ordinarie undervisningen med hjälp av särskilt stöd.

Beslutsunderlag

BUN AU § 20
Tjänsteskrivelse 2021-03-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-12-09 § 316
"Motion om att skapa alternativa undervisningsgrupper" inlämnad av Feministiskt
initiativ (FI)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:

- att kommungemensam särskild undervisningsgrupp redan finns som
verksamhet, för elever i årskurs 1-6 på Odelsbergsskolan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: bun@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-30

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen; ks.diarie@stromstad.se
Ärendet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: bun@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN - Grundskola och förskoleklass

2021-03-02

1 (2)
Ärende: BUN/2021-0015

Barn- och utbildningsnämnden

Motion FI – Skapa alternativa undervisningsgrupper
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att lämna följande
yttrande:


att kommungemensam särskild undervisningsgrupp redan finns som
verksamhet, för elever i årskurs 1-6 på Odelsbergsskolan.

Sammanfattning av ärendet

Rektor beslutar om elevens behov av särskilt stöd utifrån Skollagens 3 kapitel
7-12§§. Det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som eleven
behöver för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om det finns särskilda
skäl kan det särskilda stödet ges enskilt eller i grupp.

Ärendet

FI yrkar i sin motion ”Skapa alternativa undervisningsgrupper” att det bör
upprättas en alternativ undervisningsgrupp för elever som inte tillhör
grundsärskolans personkrets men som har stora komplexa stödbehov.
1. Att det upprättas en eller flera alternativa utbildningsgrupper som kan
tillgodose behoven hos elever som behöver en annan skolsituation.
2. Att dessa grupper bemannas med behörig och kompetent personal.
Barn- och utbildningsförvaltningen har redan idag en kommungemensam särskild
undervisningsgrupp för elever i åk 1-6 på Odelsbergsskolan. Den särskilda
undervisningsgruppens elever undervisas av legitimerade lärare. Gruppen är
avsedd för elever med komplexa stödbehov där skolan har svårt att tillmötesgå
elevens stödbehov i den ordinarie undervisningen med hjälp av särskilt stöd.
Perspektiv
Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
En elev med behov av särskilt stöd ska få detta tillgodosett i den omfattning som
eleven behöver för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen på Odelsbergsskolan
finansieras idag av statligt stöd – ”Likvärdig skola”.

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress:

E-post: bun@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-190 00

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405

2 (2)
2021-03-02

Ärende: BUN/2021-0015

Folkhälsoperspektiv
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet
utifrån dessa perspektiv.
Juridiskt perspektiv
Elevens rätt till särskilt stöd regleras utifrån Skollagen 3 kap 7-12 §§.
Miljöperspektiv
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet
utifrån dessa perspektiv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-02
Remiss 2021 - KSAU § 316 2020-12-09 - Beslut att remittera motion från FI –
”Motion om att skapa alternativa undervisningsgrupper”
Motion från FI

Eva Eriksson

Verksamhetschef grundskola och
grundsärskola
0526-194 97
eva.eriksson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ärendet

Helene Evensen

Förvaltningschef
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-09

KS/2020-0518

KSau § 316

Motion om att skapa alternativa
undervisningsgrupper från Feministiskt
Initiativ

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för beredning och
yttrande senast 2021-04-09.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där de uppger att i vårt samhälle
finns människor med många olika behov. Detsamma gäller för alla barn som vid
sex års ålder börjar grundskolan. Trots skolans i många fall goda förmåga och
stora ansträngningar att göra anpassningar för att kunna inkludera alla elever, är
detta i enstaka fall svårt eller ogörligt. Dessa elever som inte tillhör grunds
särskolan och därför måste gå kvar i den vanliga grundskolan hamnar i en mycket
svår situation. Såväl deras kunskapsutveckling, som sociala utveckling, riskerar att
försenas eller till och med avstanna.
Det är förödande för en individ att varje dag vara i ett sammanhang där det mesta
inte fungerar. Detta kan i förlängningen lätt leda till ett bestående utanförskap.
Utöver ett enormt personligt lidande för individen så är kostnaden för ett enda
barn som hamnar utanför samhället mycket stor; svårigheter av detta slag går
dessutom att förebygga.
Med hänvisning till ovanstående föreslås
1. att det upprättas en eller flera alternativa utbildningsgrupper som kan
tillgodose behoven ahos elever som behöver en annan skolsituation.
2. att dessa grupper bemannas med behörig och kompetent personal.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-29 § 137 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-29 § 137
Motionen

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Motion
Datum: 2020-10-09
Partinamn: Feministiskt initiativ Strömstad
Ledamotens namn: Marielle Alvdal

Skapa alternativa undervisningsgrupper
Motivering till motionen
I vårt samhälle finns människor med många olika behov. Detsamma gäller för alla barn som vid sex
års ålder börjar grundskolan. Trots skolans i många fall goda förmåga och stora ansträngningar att
göra anpassningar för att kunna inkludera alla elever, är detta i enstaka fall svårt eller ogörligt. Dessa
elever som inte tillhör grundsärskolan och därför måste gå kvar i den vanliga grundskolan hamnar i
en mycket svår situation. Såväl deras kunskapsutveckling, som sociala utveckling, riskerar att
försenas eller till och med avstanna.
Det är förödande för en individ att varje dag vara i ett sammanhang där det mesta inte fungerar.
Detta kan i förlängningen lätt leda till ett bestående utanförskap. Utöver ett enormt personligt
lidande för individen så är kostnaden för ett enda barn som hamnar utanför samhället mycket stor;
svårigheter av detta slag går dessutom att förebygga.

Med hänvisning till ovanstående föreslås
1. Att det upprättas en eller flera alternativa utbildningsgrupper som kan tillgodose behoven
hos elever som behöver en annan skolsituation.
2. Att dessa grupper bemannas med behörig och kompetent personal.

Undertecknat
Marielle Alvdal, kommunfullmäktigeledamot Feministiskt initiativ Strömstad
med stöd av skolsektionen Feministiskt initiativ Strömstad
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

KS/2020-0621

KS § 148

Svar på - Motion om personalpaviljong vid
Lokstallet från Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anse motionen besvarad då det pågår ett arbete för att ta fram ett underlag
för beslut i frågan.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna har inkommit med en motion där de föreslår att beslut om föreslagen
personalpaviljong vid Lokstallet tas snarast med målet om genomförande under
första halvåret 2021.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 9
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-21 § 81

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad då det pågår ett arbete för att ta fram ett underlag
för beslut i frågan.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-21

KS/2020-0621

KSau § 81

Motion om personalpaviljong vid Lokstallet
från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad då det pågår ett arbete för att ta fram ett underlag
för beslut i frågan.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna har inkommit med en motion där de föreslår att beslut om föreslagen
personalpaviljong vid Lokstallet tas snarast med målet om genomförande under
första halvåret 2021.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 9

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-25

KS/2020-0557

KF § 9

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionerna 1-2, 4, 7 och 9 till Tekniska nämnden för beredning.
att remittera motionerna 3, 5, 8 och 10 till kommunstyrelsen för beredning.
att motion 6 dras tillbaka och att det ärendet kan avslutas.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om säker skolväg i Skee från Andreas Friedemann Hildebrand
(KD), KS/2020-0557
2. Motion om säker skolväg Östergatan, KS/2020-0578
3. Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från
Liberalerna, KS/2020-0619
4. Motion om återvinningscentralen 2.0 från Liberalerna, KS/2020-0620
5. Motion om personalpaviljong vid Lokstallet från Liberalerna, KS/20200621
6. Motion om toalettbyggnad vid Kärleksudden från Liberalerna, KS/20200622
7. Motion om iordningställande av Slipen från Liberalerna, KS/2020-0623
8. Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ, KS/2021-0086
9. Motion om solceller på Pilen 5 från Miljöpartiet, KS/2021-0095
10. Motion om att starta planering av ny idrottshall i Skee från
Centerpartiet, KS/2021-0161

Beslutsunderlag
Motionerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera motionerna 1-2, 4, 6-7 och 9 till Tekniska nämnden för beredning.
att remittera motionerna 3, 5, 8 och 10 till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kerstin Karlsson (L) uppger att Liberalerna tar tillbaka motionen om
toalettbyggnad vid Kärleksudden då de vet att det redan jobbas med detta på
Tekniska nämnden.

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

Liberalerna Strömstad
2020-12-03

Motion gällande personalpaviljong Lokstallet
Konsthallen Lokstallet utgör en betydande del av varumärket Strömstad.
Tyvärr är befintlig paviljong under all kritik vilket medför stora
olägenheter för såväl personal som besökare.
För en rimlig summa; etablering cirka 110 000 kronor samt månadshyra
6 600 kronor samt inköp 50 000 kr efter tre år, får Lokstallet en modern
paviljong med möjlighet till både samlingar och skapande.
Yrkande
Liberalerna föreslår att beslut om föreslagen personalpaviljong vid
Lokstallet tas snarast med målet om genomförande under första halvåret
2021.

För Liberalerna

Kerstin Karlsson

Lars Tysklind

Mette H. Johansson

Hans-Robert Hansson

Sandra Andersson

Claes Nabrink

Liberalerna Strömstad · www.stromstad.liberalerna.se · stromstad@liberalerna.se
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

KS/2021-0108

KS § 143

Utökning av Samordningsförbundet Väst med
Melleruds kommun

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna förslag på ny förbundsordning från presidiet för
Samordningsförbundet Väst som har stöd av styrelserna för förbundet samt av
utsedda representanter från Melleruds kommun.
att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och
med den 1 januari 2022
att godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och
upplösning: "I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman
med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande
tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte
följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt
medlemsbidrag till medlemmarna".

Sammanfattning av ärendet

Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och
beslut har fattats tidigare i år att det förbundet ska upplösas och likvideras vid
årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds
kommun har fattat beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Väst.
Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om
utökning av Samordningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem
i förbundet.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till
Melleruds kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20 § 198

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som
har stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från
Melleruds kommun.
att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och
med den 1 januari 2022
att godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och
upplösning: "I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman
med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte
följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt
medlemsbidrag till medlemmarna".

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Väst; gudrun.emilsdottir@sofvast.se
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-20

KS/2021-0108

KSau § 198

Utökning av Samordningsförbundet Väst med
Melleruds kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

att godkänna förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som
har stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från
Melleruds kommun.
att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och
med den 1 januari 2022
att godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och
upplösning: "I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman
med annat Samordningsförbund så över-går det eventuella kvarvarande
tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommu-nerna
inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt
medlemsbidrag till med-lemmarna".

Sammanfattning av ärendet

Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och
beslut har fattats tidigare i år att det förbundet ska upplösas och likvideras vid
årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds
kommun har fattat beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Väst.
Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om
utökning av Samordningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem
i förbundet.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till
Melleruds kommun

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att ställa sig bakom avsiktsförklaringen att göra Melleruds
kommun till medlem i Samordningsförbudet Väst och besluta enligt deras förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslaget.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst
och till Melleruds kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Färgelanda kommun
Lysekils kommun
Melleruds kommun
Munkedals kommun
Orust kommun
Sotenäs kommun
Strömstads Kommun
Tanums kommun
Uddevalla kommun
Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samordningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.
Sammanfattning:
Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidigare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat
beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF
Mellerud… och bilaga 2 Ansökan från Mellerud….
Ärende:
Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 september 2021 och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samordningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte
som var den 28 september.
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att diskutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från
Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap
i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun
ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat
om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.
Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Melleruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har förutsättningar för att fatta beslut i tid.
Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en
kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har tagit
tidigare även för Melleruds kommun.
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Sof Väst Ekonomi
Se bilaga 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Mellerud.
Där framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fortsätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökat bidrag
från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra med
155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidrags del.
Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en utökning
med 590 tkr.
När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har betalats och egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att
framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Samordningsförbundet Väst.
Samordningsförbundet Väst verksamhet
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksamhetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer
att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förutsättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de
pågående insatserna. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i
Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid
årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun.
Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkansparterna i Mellerud.
Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största
nyttan för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller
närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskildas upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan
medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och
utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.
Det finns ett tillägg i den nya förbundsordningen i § 16 Likvidation och upplösning.
”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så
övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna”.
Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 2021.
Förlag till beslut:
att
godkänna bifogad förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har
stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun.
att
ari 2022

den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och med den 1 janu-
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att
godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning:
”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna”.

Uddevalla 12 oktober 2021

Samordningsförbundet Väst:

Kenneth Carlsson
ordförande (Färgelanda kommun)

Anders Paulson
vice ordförande (Arbetsförmedlingen)

Melleruds kommun:

Morgan E Andersson
ordförande kommunstyrelsen

Daniel Jensen
ordförande socialnämnden

Bilagor:
1

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022

2

Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst

3

Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

4

Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun
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Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
Samordningsförbundet Väst (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
1§

Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Väst. Organisationsnummer är 222000-2030.
2§

Förbundets säte

Förbundets säte är Tanums kommun
3§

Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
kommuner.
4§

Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal,
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas kommuner i syfte att underlätta och uppnå en
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att
utföra förvärvsarbete.
5§

Styrelsen

Förbundet ska ledas av en styrelse.
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare,
förutom kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i
styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som
styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer över ens sinns emellan om fördelningen av
kommunernas styrelseposter.
6§

Uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.
Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se
Tel. 0522 – 69 76 70

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förbundet har till uppgift att:
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder
i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande av tjänster avsedda för
enskilda.
7§

Personal

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt
styrelsens anvisningar.
8§

Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive
huvudmans beslutsordning.
9§

Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade förbundets verksamhet och om frågor
av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från
förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska
kunna fullgöra sina uppgifter.
10§

Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets
officiella hemsida samt på medlemskommunernas och regionens officiella anslagstavlor.
11§

Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.
Fördelningen ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen (statens del
gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), Västra Götalandsregionen med en fjärdedel
och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210).
Kommunernas (Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och
Uddevalla) finansiering baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1
november det år val har ägt rum.
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12§

Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna
i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga
krediter för verksamheten.
13§

Budget och verksamhetsplan

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår.
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer budgeten senast den 30 november året för nästkommande
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om
budgeten.
14§

Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna och Västra Götalandsregionen ska
utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Mandattiden för de förtroende valda revisorerna är densamma som för styrelseledamöter enligt
5 § i denna förbundsordning.
För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan
förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser.
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.
15 §

Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre
år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som
sägs i 11 § i denna förbundsordning.
16§

Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens där om eller om en eller flera
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan
huvudmännen.
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När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som
redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar.
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits
medlemmarna.
I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund
så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om
någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt
medlemsbidrag till medlemmarna.
17§

Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol.
18§

Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra
Götalandsregionens arvodes bestämmelser. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska
ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser.
Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast grundarvode
för heltidsarvoderat regionråd.
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § lagen (2003: 1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet.
19§

Arkivtillsyn

Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)
åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun.
20§

Förbundets bildande

Förbundet bildas den 1 januari 2015.
Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 2022, under förutsättning att
samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkänt denna förbundsordning.
21§

Ändringar i förbundsordningen

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar.
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Dnr KS 202t1259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet

2.

Väst.

genomfora en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett.

Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Kent Bohlin (S), Christine
Andersson (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Olof Sand (S), Ulf Rexefjord (SD),
Liselott Hassel (SD), Roland Berglund (SD), Sandra Rexetjord (SD) och Maftin Andersson (SD)
reserverar sig mot beslutet till formån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:
Airendet om att Mellerud skulle gå vidare med samordningsftirbundet Vänersborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter sig för oss Socialdemokrater
helt naturligl vi skulle i detta nya samordningsförbund bli en stark part iln hjälp fcir våra
invånare.
Den djupare utredntngen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt korta
rader uttrycka att det är svårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
ftirslagen.

Att auslå detta efter en återemiss som skulle utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förualtningen pekar ut
riktningen mot samordningsftirbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.
Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större forbund, där flera pafter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap
Samordningsförbu ndet Väst.

i

Socialnämnden beslutade den 27 april202I, $ 56, att foreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, $ 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:

Ju

s

Utdragsbestyrka nde

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

sida

202r-09-22

13

1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan

inom

skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen for Samordningsförbundet Väst.

2.

Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds

kommun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
. Socialnämndens beslut 2027-04-27, 5 56.
r Kommunfullmäktiges beslut 202I-06-23, 9 79.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utredning
. Arbetsutskottets beslut 202I-09-07, g 275.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 5 203.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet

Väst.

2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett,
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag,

Beslutet skickas

till

Samordningsforbundet Väst
Socialnämnden

J

ustera ndes

n

Utd

ragsbestyrka nde

Kommun

Befolkning
16 - 64 år

% exkl. Me % inkl. Me

helår 2022 exkl. helår 2022 inkl.
Helår 2021 Mellerud
Mellerud

Skillnad med
Mellerud

Färgelanda

3 777

4,75%

4,46%

113 011

113 011

112 708

-303

Sotenäs

4 920

6,19%

5,81%

147 211

147 211

146 816

-395

Mellerud

5 157

0

153 888

153 888

Munkedal

5 969

7,50%

7,05%

178 598

178 598

178 119

-479

Tanum

7 069

8,89%

8,35%

211 511

211 511

210 943

-568

Strömstad

7 803

9,81%

9,21%

233 473

233 473

232 846

-627

Lysekil

8 042

10,11%

9,49%

240 624

240 624

239 978

-646

Orust

8 347

10,49%

9,85%

249 750

249 750

249 080

-670

Uddevalla

33 616

42,26%

39,69%

1 005 822

1 005 822

1 003 122

-2 700

Totalt
kommunerna:

84 700

100,00%

2 380 000

2 380 000

2 527 500

147 500

Exkl mellerud

79 543

VG regionen

79 543

100,00%

2 380 000

2 380 000

2 527 500

147 500

Staten/FK+AF

79 543

200,00%

4 760 000

4 760 000

5 055 000

295 000

9 520 000

9 520 000

10 110 000

590 000

Total budget

6,09%

Revisorerna i Strömstad kommun

Till fullmäktige i Strömstad kommun
Organisationsnummer 212000-1405

Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2021
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten
per augusti 2021 är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige
beslutat samt om delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat
och ställning. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges
behandling av densamma.
Vi har i enlighet med Kommunallagen översiktligt granskat Strömstad kommuns
delårsrappo1t per 2021 -08-31. Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål
och 1iktlinjer för verksamheten samt mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning, såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål. Dessa mål skall följas upp i
delårsrapporten och i årsredovisningen .
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en granskning av en
årsredovisning.
Vi har i granskningen biträtts av sakkunnigt bih·äde från EY.
Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit:

Balanskravet
Delårsrapporten utvisar ett prognostiserat balanskravsresultat för år 2021 på 44,7 mnkr.
Utfallet per 2021-08-31 uppgår till 70, I mnkr och justerat för poster ett balanskravsresultat
om 58,4 mnkr. Vid en bedömning om balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021
prognostiserar kommunen att uppfylla balanskravet. Vi har ingen anledning att göra någon
annan bedömning än kommunen, beaktat prognosens storlek och de osäkerhetsfaktorer som
en prognos ändå innebär.
Måluppjj,/lelse - God ekonomisk hushållning
Enligt Kommunallagen ska det i delårsrapporten finnas en uppföljning av de mål som
fullmäktige fastställt med betydelse för god ekonomisk hushållning. I budget 2021 har
fullmäktige tagit beslut om två finansiella mål för kommunen och fyra finansiella mål för
kommunens helägda bolag, AB Strömstadsbyggen och AB Sh·ömstadslokaler. Därtill har
fullmäktige beslutat om 4 verksamhetsmässiga mål.
För Strömstads kommun är god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv att varje
generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. I
delårsrapporten görs bedömningen att samtliga finansiella mål kommer att uppnås. Även de
kommunalägda bolagen förväntas nå upp till resultat- och soliditetsmål.
För Sh·ömstads kommun är god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt
sätt. Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av nämnderna och fullmäktiges mål uppnås,
färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga allvar!jga brister konstateras i den
interna kontrollen. Uppföljning av intern konh·oll görs dock endast vid kommunens

årsbokslut. Utav fyra verksamhetsmässiga mål bedöms samtliga vara delvis
uppfyllda och kommunen ser en positiv trend inom många områden .
Kommunen noterar dock att samtliga sty1tal inte har kunnat följas upp.
Kommunstyrelsen gör bedömningen att utifrån den definition av god ekonomisk hushållning
som uppställs i budget 2021 är de finansiella målen i perioden uppnådda och en majoritet av
verksamhetsmålen uppnås delvis. Den samlade bedömningen är med den bakgrnnden att
kommunen når upp till målen för god ekonomisk hushållning vid årets slut ur ett finansiellt
perspektiv och ur ett verksarnhetsmässigt perspektiv. Detta då de finansiella målen uppfylls
och prognosen för de verksamhetsmässiga målen är att de kommer nå önskad nivå.
I delårsrapporten beskrivs kommunens arbete med respektive mål på ett strukturerat sätt och
måluppfyllelsen för vaije mål analyseras. Kommunen har även följt upp mål avseende de
kommunala bolagen.

Revisorernas bedö11111i11g:
Revisorernas bedömning är att delårsrapporten är förenlig med de finansiella och
verksamhetsmässiga mål som kommunfullmäktige beslutat och ger beaktat vår översiktliga
granskning i allt väsentligt en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Det finns
en strukturerad avrapportering av de enskilda fullmäktigemålen, sty1ialen och nämndmålen.
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås
vid årets slut.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

KS/2021-0063

KS § 152

Delårsrapport augusti 2021

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. att delårsrapport för augusti 2021 godkänns.

2. att allokerade medel till placeringar, 5 mnkr., i finansförvaltningen överförs till
Socialnämndens budget ram för 2021.
3. att notera Socialnämndens prognos för året uppgår till ett prognostiserat
underskott på 9,2 mnkr. Då socialnämndens prognostiserade underskott hänförs
till kostnader som inte kunnat förutses är kommunstyrelsen medveten om att en
budget i balans inte kommer att kunna uppnås vid årets slut.
4. att ge Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att reducera
underskottet i enlighet med Socialnämndens beslutade åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Starkt resultat för perioden samt i helårsprognosen förväntas då främst
skatteprognosen visar på fler arbetade timmar, fler invånare än budgeterat samt
högre beskattningsbara inkomster än budgeterat. Reavinster, låga räntekostnader
samt ersättningar för sjuklöner bättrar på resultatet ytterligare.
Resultat januari-augusti
Kommunen redovisar ett resultat per siste augusti på 70,1 mnkr. När de poster
som frånräknas för att beräkna kommunens balanskravsresultat så som
marknadsvärdering av finansiella anläggningstillgångar samt reavinst vid
försäljning av mark så uppgår resultatet till 58,4 mnkr. Kommunens budget för
perioden är 9,5 mnkr. Avvikelsen mot budget är 48,9 mnkr.
Koncernens redovisar ett resultat per siste augusti på 89,6 mnkr. Koncernens
balanskravsresultat uppgår till 77,9 mnkr. Koncernens budget för perioden är 20,0
mnkr. Avvikelsen mot budget är 57,9 mnkr.
Den stora avvikelsen för kommunen beror främst på överskott för skatter,
statsbidrag samt utjämning med 19,8 mnkr som påverkar periodresultatet
positivt. I det generella statsbidraget inräknas bidrag till skola och omsorg som
inte har krav på återbetalning, dessa uppgår till 4,2 mnkr. I budget 2021 finns en
lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner (SKR)
utgår ifrån. Orealiserade vinster för finansiella omsättningstillgångar ingår med
10,1 mnkr på grund av marknadsvärdering. I resultatet finns även realiserade
vinster för försäljning av mark med 1,6 mnkr samt reavinster för finansiella
omsättningstillgångar med 6,1 mnkr. Kommunen har fått ersättning från
Försäkringskassan för sjuklöner under januari-augusti motsvarande 3,5 mnkr.
Denna ersättning kommer upphöra efter september månad. Under juli månad så
började färjetrafiken åter komma igång efter lättade restriktioner. Verksamhetens
kostnader understiger budgeterad nivå främst på grund
semesterlöneskuldsförändringen på 16,3 mnkr, denna post beror på att de
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anställda tagit ut stor del av sin semester under sommaren men använder hela
året för intjänande av semesterdagarna. Verksamhetens kostnader påverkas även
av lägre driftskostnader för exploatering samt lägre utfall i lönerevisionen.
Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett överskott för perioden med 5,0 mnkr.
Överskottet inom koncernen beror till stor del på ovan nämnda orsaker samt
positiva avvikelser mot budget inom samtliga koncernbolag.
Helårsprognos
Kommunens helårsprognos förväntas uppgå till 56,4 mnkr. Det prognosticerade
balanskravsresultatet förväntas uppgå till 44,7 mnkr. Kommunens årsbudget är
15,0 mnkr. Överskottet mot budget prognosticeras till 29,7 mnkr.
Koncernens helårsprognos efter skatt är 68,4 mnkr. Koncernbudget för helåret är
25,6 mnkr. Avvikelse mot budget prognosticeras till 42,8 mnkr.
Kommunens överskott i prognos mot helårsbudget beror främst på att skatter,
statsbidrag samt utjämning överstiger budget med 25,6 mnkr beroende på lägre
antagen befolkningsprognos samt positiv slutavräkning för 2020 och positiv
preliminär slutavräkning för 2021. Slutavräkning 2020 samt 2021 ger ett överskott
med 16,3 mnkr som beror på högre BNP-tillväxt samt en förväntan om större
ökning av arbetade timmar. En tydlig förstärkning av konjunkturen i år bedöms ge
en fortsatt stark uppgång för de beskattningsbara inkomsterna. Nämnderna
förväntas göra ett underskott mot budget på 3,3 mnkr.
Semesterskuldförändringen förväntas bli ett underskott på 1,0 mnkr. I prognosen
finns även en lägre kostnad för exploateringsprojekt drift medräknad mot den
budgeterade, samt realiserad vinst för finansiella omsättningstillgångar på 6,1
mnkr. Kommunen har under året fått överskottsutdelning från Kommuninvest
med 0,4 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge ett överskott på
räntekostnaderna med 1,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter förväntas
kvarstå på en låg nivå resterande del av året.
Koncernens prognostiserade överskott beror till största delen av ovan angiva
orsaker samt att bolagen förväntas ha lägre underhålls- och
reparationskostnader.
Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 240,1 mnkr har hittills använts
154,0 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 203,4 mnkr,
varav 98,1 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.
Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun kommer att nå upp
till målen om god ekonomisk hushållning för år 2021.
Enligt prognosen kommer kommunens resultat att överstiga det uppsatta
finansiella målet på 4 procent och soliditetmålet på 27 procent inklusive
pensionsförpliktelser väntas nås.
AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler kommer enligt prognosen även
de att nå målen för god ekonomisk hushållning.
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Ur ett verksamhetsperspektiv så är bedömningen att samtliga etappmål delvis
kommer att nås under 2021.
Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för
Strömstads kommun, de helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt AB Strömstadsbyggens
dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen.
I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Den nya
redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta
exploateringsprojekt utan ska resultatföras på driften har beaktats. Till
årsredovisning 2021 så kommer de rekommendationer som gäller för finansielloch operationell leasing att beaktas.
Socialnämnden prognostiserar ett underskott för året. En mängd åtgärder är
redan igångsatta för att reducera underskottet till ett minimum. Dessa omfattar
bland annat:








Återhållsamhet i hela förvaltningen
Använda statsbidrag
Begränsat nyttjande av egna utbildningsmedel – statsbidrag/externa
medel nyttjas
Digitala satsningar finansieras via statsbidrag
Fortsatt arbete med optimerad bemanning och samplanering
Översyn av insatsplanering samt genomgång av beslut gällande
Boendestöd
Arbeta utifrån framtagen åtgärdsplan inom Boende LSS

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2021
Tjänsteskrivelse 2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 190

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att delårsrapport för augusti 2021 godkänns.
2. att allokerade medel till placeringar, 5 mnkr., i finansförvaltningen överförs till
Socialnämndens budget ram för 2021.
3. att notera Socialnämndens prognos för året uppgår till ett prognostiserat
underskott på 9,2 mnkr.
4. att ge Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att reducera
underskottet i enlighet med Socialnämndens beslutade åtgärder.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

PROTOKOLLSUTDRAG

4 (4)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden yrkar på ett tillägg av tredje att-satsen med; Då socialnämndens
prognostiserade underskott hänförs till kostnader som inte kunnat förutses är
kommunstyrelsen medveten om att en budget i balans inte kommer att kunna
uppnås vid årets slut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslutat enligt arbetsutskottets
förslag med hans tillägg och finner att så sker.

Beslutet skickas till
KS diariet
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Delårsrapport augusti 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att delårsrapport för augusti 2021 godkänns.

att allokerade medel till placeringar, 5 mnkr., i finansförvaltningen överförs till
Socialnämndens budget ram för 2021.
att notera Socialnämndens prognos för året uppgår till ett prognostiserat
underskott på 9,2 mnkr..
att ge Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att reducera
underskottet i enlighet med Socialnämndens beslutade åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Starkt resultat för perioden samt i helårsprognosen förväntas då främst
skatteprognosen visar på fler arbetade timmar, fler invånare än budgeterat samt
högre beskattningsbara inkomster än budgeterat. Reavinster, låga räntekostnader
samt ersättningar för höga sjuklöner bättrar på resultatet ytterligare.
Resultat januari-augusti
Kommunen redovisar ett resultat per siste augusti på 70,1 mnkr. När de poster
som frånräknas för att beräkna kommunens balanskravsresultat så som
marknadsvärdering av finansiella anläggningstillgångar samt reavinst vid
försäljning av mark så uppgår resultatet till 58,4 mnkr. Kommunens budget för
perioden är 9,5 mnkr. Avvikelsen mot budget är 48,9 mnkr.
Koncernens redovisar ett resultat per siste augusti på 89,6 mnkr. Koncernens
balanskravsresultat uppgår till 77,9 mnkr. Koncernens budget för perioden är 20,0
mnkr. Avvikelsen mot budget är 57,9 mnkr.
Den stora avvikelsen för kommunen beror främst på överskott för skatter,
statsbidrag samt utjämning med 19,8 mnkr som påverkar periodresultatet
positivt. I det generella statsbidraget inräknas bidrag till skola och omsorg som
inte har krav på återbetalning, dessa uppgår till 4,2 mnkr. I budget 2021 finns en
lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner (SKR)
utgår ifrån. Orealiserade vinster för finansiella omsättningstillgångar ingår med
10,1 mnkr på grund av marknadsvärdering. I resultatet finns även realiserade
vinster för försäljning av mark med 1,6 mnkr samt reavinster för finansiella
omsättningstillgångar med 6,1 mnkr. Kommunen har fått ersättning från
Försäkringskassan för höga sjuklöner under januari-augusti motsvarande 3,5
mnkr. Denna ersättning kommer upphöra efter september månad. Under juli
månad så började färjetrafiken åter komma igång efter lättade restriktioner.
Verksamhetens kostnader understiger budgeterad nivå främst på grund
semesterlöneskuldsförändringen på 16,3 mnkr, denna post beror på att de
anställda tagit ut stor del av sin semester under sommaren men använder hela
året för intjänande av semesterdagarna. Verksamhetens kostnader påverkas även
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av lägre driftskostnader för exploatering samt lägre utfall i lönerevisionen.
Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett överskott för perioden med 5,0 mnkr.
Överskottet inom koncernen beror till stor del på ovan nämnda orsaker samt
positiva avvikelser mot budget inom samtliga koncernbolagen.
Helårsprognos
Kommunens helårsprognos förväntas uppgå till 56,4 mnkr. Det prognosticerade
balanskravsresultatet förväntas uppgå till 44,7 mnkr. Kommunens årsbudget är
15,0 mnkr. Överskottet mot budget prognosticeras till 29,7 mnkr.
Koncernens helårsprognos efter skatt är 68,4 mnkr. Koncernbudget för helåret är
25,6 mnkr. Avvikelse mot budget prognosticeras till 42,8 mnkr.
Kommunens överskott i prognos mot helårsbudget beror främst på att skatter,
statsbidrag samt utjämning överstiger budget med 25,6 mnkr beroende på lägre
antagen befolkningsprognos samt positiv slutavräkning för 2020 och positiv
preliminär slutavräkning för 2021. Slutavräkning 2020 samt 2021 ger ett överskott
med 16,3 mnkr som beror på högre BNP-tillväxt samt en förväntan om större
ökning av arbetade timmar. En tydlig förstärkning av konjunkturen i år bedöms ge
en fortsatt stark uppgång för de beskattningsbara inkomsterna. Nämnderna
förväntas göra ett underskott mot budget på 3,3 mnkr.
Semesterskuldförändringen förväntas bli ett underskott på 1,0 mnkr. I prognosen
finns även en lägre kostnad för exploateringsprojekt drift medräknad mot den
budgeterade, samt realiserad vinst för finansiella omsättningstillgångar på 6,1
mnkr. Kommunen har under året fått överskottsutdelning från Kommuninvest
med 0,4 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge ett överskott på
räntekostnaderna med 1,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter förväntas
kvarstå på en låg nivå resterande del av året.
Koncernens prognostiserade överskott beror till största delen av ovan angiva
orsaker samt att bolagen förväntas ha lägre underhålls- och
reparationskostnader.
Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 240,1 mnkr har hittills använts
154,0 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 203,4 mnkr,
varav 98,1 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.
Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun kommer att nå upp
till målen om god ekonomisk hushållning för år 2021.
Enligt prognosen kommer kommunens resultat att överstiga det uppsatta
finansiella målet på 4 procent och soliditetmålet på 27 procent inklusive
pensionsförpliktelser väntas nås.
AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler kommer enligt prognosen även
de att nå målen för god ekonomisk hushållning.
Ur ett verksamhetsperspektiv så är bedömningen att samtliga etappmål delvis
kommer att nås under 2021.
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Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för
Strömstads kommun, de helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt AB Strömstadsbyggens
dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen.
I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Den nya
redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta
exploateringsprojekt utan ska resultatföras på driften har beaktats. Till
årsredovisning 2021 så kommer de rekommendationer som gäller för finansielloch operationell leasing att beaktas.
Socialnämnden prognostiserar ett underskott för året. En mängd åtgärder är satt
ut i livet för att reducera underskottet till ett minimum. Dessa omfattar bland
annat:








Återhållsamhet i hela förvaltningen
Använda statsbidrag
Begränsat nyttjande av egna utbildningsmedel – statsbidrag/externa
medel nyttjas
Digitala satsningar finansieras via statsbidrag
Fortsatt arbete med optimerad bemanning och samplanering
Översyn av insatsplanering samt genomgång av beslut gällande
Boendestöd
Arbeta utifrån framtagen åtgärdsplan inom Boende LSS

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2021
Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att delårsrapport för augusti 2021 godkänns.
att allokerade medel till placeringar, 5 mnkr., i finansförvaltningen överförs till
Socialnämndens budget ram för 2021.
att notera Socialnämndens prognos för året uppgår till ett prognostiserat
underskott på 9,2 mnkr..
att ge Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att reducera
underskottet i enlighet med Socialnämndens beslutade åtgärder.

Beslutet skickas till
KS diariet
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Kommunstyrelsen

Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 2021
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att delårsrapport för augusti 2021 godkänns.
att allokerade medel till placeringar, 5 mnkr., i finansförvaltningen överförs till
Socialnämndens budget ram för 2021.
att notera Socialnämndens prognos för året uppgår till ett prognostiserat
underskott på 9,2 mnkr..
att ge Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att reducera
underskottet i enlighet med Socialnämndens beslutade åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Starkt resultat för perioden samt i helårsprognosen förväntas då främst
skatteprognosen visar på fler arbetade timmar, fler invånare än budgeterat samt
högre beskattningsbara inkomster än budgeterat. Reavinster, låga räntekostnader
samt ersättningar för höga sjuklöner bättrar på resultatet ytterligare.
Resultat januari-augusti
Kommunen redovisar ett resultat per siste augusti på 70,1 mnkr. När de poster
som frånräknas för att beräkna kommunens balanskravsresultat så som
marknadsvärdering av finansiella anläggningstillgångar samt reavinst vid
försäljning av mark så uppgår resultatet till 58,4 mnkr. Kommunens budget för
perioden är 9,5 mnkr. Avvikelsen mot budget är 48,9 mnkr.
Koncernens redovisar ett resultat per siste augusti på 89,6 mnkr. Koncernens
balanskravsresultat uppgår till 77,9 mnkr. Koncernens budget för perioden är 20,0
mnkr. Avvikelsen mot budget är 57,9 mnkr.
Den stora avvikelsen för kommunen beror främst på överskott för skatter,
statsbidrag samt utjämning med 19,8 mnkr som påverkar periodresultatet
positivt. I det generella statsbidraget inräknas bidrag till skola och omsorg som
inte har krav på återbetalning, dessa uppgår till 4,2 mnkr. I budget 2021 finns en
lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner (SKR)
utgår ifrån. Orealiserade vinster för finansiella omsättningstillgångar ingår med
10,1 mnkr på grund av marknadsvärdering. I resultatet finns även realiserade
vinster för försäljning av mark med 1,6 mnkr samt reavinster för finansiella
omsättningstillgångar med 6,1 mnkr. Kommunen har fått ersättning från
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Försäkringskassan för höga sjuklöner under januari-augusti motsvarande 3,5
mnkr. Denna ersättning kommer upphöra efter september månad. Under juli
månad så började färjetrafiken åter komma igång efter lättade restriktioner.
Verksamhetens kostnader understiger budgeterad nivå främst på grund
semesterlöneskuldsförändringen på 16,3 mnkr, denna post beror på att de
anställda tagit ut stor del av sin semester under sommaren men använder hela
året för intjänande av semesterdagarna. Verksamhetens kostnader påverkas även
av lägre driftskostnader för exploatering samt lägre utfall i lönerevisionen.
Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett överskott för perioden med 5,0 mnkr.
Överskottet inom koncernen beror till stor del på ovan nämnda orsaker samt
positiva avvikelser mot budget inom samtliga koncernbolagen.
Helårsprognos
Kommunens helårsprognos förväntas uppgå till 56,4 mnkr. Det prognosticerade
balanskravsresultatet förväntas uppgå till 44,7 mnkr. Kommunens årsbudget är
15,0 mnkr. Överskottet mot budget prognosticeras till 29,7 mnkr.
Koncernens helårsprognos efter skatt är 68,4 mnkr. Koncernbudget för helåret är
25,6 mnkr. Avvikelse mot budget prognosticeras till 42,8 mnkr.
Kommunens överskott i prognos mot helårsbudget beror främst på att skatter,
statsbidrag samt utjämning överstiger budget med 25,6 mnkr beroende på lägre
antagen befolkningsprognos samt positiv slutavräkning för 2020 och positiv
preliminär slutavräkning för 2021. Slutavräkning 2020 samt 2021 ger ett överskott
med 16,3 mnkr som beror på högre BNP-tillväxt samt en förväntan om större
ökning av arbetade timmar. En tydlig förstärkning av konjunkturen i år bedöms ge
en fortsatt stark uppgång för de beskattningsbara inkomsterna. Nämnderna
förväntas göra ett underskott mot budget på 3,3 mnkr.
Semesterskuldförändringen förväntas bli ett underskott på 1,0 mnkr. I prognosen
finns även en lägre kostnad för exploateringsprojekt drift medräknad mot den
budgeterade, samt realiserad vinst för finansiella omsättningstillgångar på 6,1
mnkr. Kommunen har under året fått överskottsutdelning från Kommuninvest
med 0,4 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge ett överskott på
räntekostnaderna med 1,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter förväntas
kvarstå på en låg nivå resterande del av året.
Koncernens prognostiserade överskott beror till största delen av ovan angiva
orsaker samt att bolagen förväntas ha lägre underhålls- och
reparationskostnader.
Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 240,1 mnkr har hittills använts
154,0 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 203,4 mnkr,
varav 98,1 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.
Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun kommer att nå upp
till målen om god ekonomisk hushållning för år 2021.
Enligt prognosen kommer kommunens resultat att överstiga det uppsatta
finansiella målet på 4 procent och soliditetmålet på 25 procent inklusive
pensionsförpliktelser väntas nås.
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AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler kommer enligt prognosen även
de att nå målen för god ekonomisk hushållning.
Ur ett verksamhetsperspektiv så är bedömningen att samtliga etappmål delvis
kommer att nås under 2021.
Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för
Strömstads kommun, de helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt AB Strömstadsbyggens
dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen.
I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Den nya
redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta
exploateringsprojekt utan ska resultatföras på driften har beaktats. Till
årsredovisning 2021 så kommer de rekommendationer som gäller för finansielloch operationell leasing att beaktas.
Socialnämnden prognostiserar ett underskott för året. En mängd åtgärder är satt
ut i livet för att reducera underskottet till ett minimum. Dessa omfattar bland
annat:








Återhållsamhet i hela förvaltningen
Använda statsbidrag
Begränsat nyttjande av egna utbildningsmedel – statsbidrag/externa
medel nyttjas
Digitala satsningar finansieras via statsbidrag
Fortsatt arbete med optimerad bemanning och samplanering
Översyn av insatsplanering samt genomgång av beslut gällande
Boendestöd
Arbeta utifrån framtagen åtgärdsplan inom Boende LSS

Perspektiv

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

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2021

Diana Johansson

Redovisningsansvarig
0526-191 39
diana.johansson@stromstad.se

Carsten Sörlie

Ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se
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Delårsrapport augusti 2021
Starkt resultat för perioden samt i helårsprognosen förväntas då främst skatteprognosen visar på fler
arbetade timmar, fler invånare än budgeterat samt högre beskattningsbara inkomster än budgeterat.
Reavinster, låga räntekostnader samt ersättningar för höga sjuklöner bättrar på resultatet
ytterligare.

Resultat januari-augusti
Kommunen redovisar ett resultat per siste augusti på 70,1 mnkr. När de poster som frånräknas för
att beräkna kommunens balanskravsresultat så som marknadsvärdering av finansiella
anläggningstillgångar samt reavinst vid försäljning av mark så uppgår resultatet till 58,4 mnkr.
Kommunens budget för perioden är 9,5 mnkr. Avvikelsen mot budget är 48,9 mnkr.
Koncernens redovisar ett resultat per siste augusti på 89,6 mnkr. Koncernens balanskravsresultat
uppgår till 77,9 mnkr. Koncernens budget för perioden är 20,0 mnkr. Avvikelsen mot budget är 57,9
mnkr.
Den stora avvikelsen för kommunen beror främst på överskott för skatter, statsbidrag samt
utjämning med 19,8 mnkr som påverkar periodresultatet positivt. I det generella statsbidraget
inräknas bidrag till skola och omsorg som inte har krav på återbetalning, dessa uppgår till 4,2 mnkr. I
budget 2021 finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner
(SKR) utgår ifrån. Orealiserade vinster för finansiella omsättningstillgångar ingår med 10,1 mnkr på
grund av marknadsvärdering. I resultatet finns även realiserade vinster för försäljning av mark med
1,6 mnkr samt reavinster för finansiella omsättningstillgångar med 6,1 mnkr. Kommunen har fått
ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklöner under januari-augusti motsvarande 3,5 mnkr.
Denna ersättning kommer upphöra efter september månad. Under juli månad så började
färjetrafiken åter komma igång efter lättade restriktioner. Verksamhetens kostnader understiger
budgeterad nivå främst på grund semesterlöneskuldsförändringen på 16,3 mnkr, denna post beror
på att de anställda tagit ut stor del av sin semester under sommaren men använder hela året för
intjänande av semesterdagarna. Verksamhetens kostnader påverkas även av lägre driftskostnader för
exploatering samt lägre utfall i lönerevisionen. Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett överskott
för perioden med 5,0 mnkr.
Överskottet inom koncernen beror till stor del på ovan nämnda orsaker samt positiva avvikelser mot
budget inom samtliga koncernbolagen.

Helårsprognos
Kommunens helårsprognos förväntas uppgå till 56,4 mnkr. Det prognosticerade
balanskravsresultatet förväntas uppgå till 44,7 mnkr. Kommunens årsbudget är 15,0 mnkr.
Överskottet mot budget prognosticeras till 29,7 mnkr.
Koncernens helårsprognos efter skatt är 68,4 mnkr. Koncernbudget för helåret är 25,6 mnkr.
Avvikelse mot budget prognosticeras till 42,8 mnkr.
Kommunens överskott i prognos mot helårsbudget beror främst på att skatter, statsbidrag samt
utjämning överstiger budget med 25,6 mnkr beroende på lägre antagen befolkningsprognos samt
positiv slutavräkning för 2020 och positiv preliminär slutavräkning för 2021. Slutavräkning 2020 samt
2021 ger ett överskott med 16,3 mnkr som beror på högre BNP-tillväxt samt en förväntan om större
ökning av arbetade timmar. En tydlig förstärkning av konjunkturen i år bedöms ge en fortsatt stark
uppgång för de beskattningsbara inkomsterna. Nämnderna förväntas göra ett underskott mot
budget på 3,3 mnkr. Semesterskuldförändringen förväntas bli ett underskott på 1,0 mnkr. I
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prognosen finns även en lägre kostnad för exploateringsprojekt drift medräknad mot den
budgeterade, samt realiserad vinst för finansiella omsättningstillgångar på 6,1 mnkr. Kommunen har
under året fått överskottsutdelning från Kommuninvest med 0,4 mnkr samt det gynnsamma
ränteläget bedöms ge ett överskott på räntekostnaderna med 1,0 mnkr. Färjeintäkter samt
hamnintäkter förväntas kvarstå på en låg nivå resterande del av året.
Koncernens prognostiserade överskott beror till största delen av ovan angiva orsaker samt att
bolagen förväntas ha lägre underhålls- och reparationskostnader.

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 240,1 mnkr har hittills använts 154,0 mnkr.
Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 203,4 mnkr, varav 98,1 mnkr avser
taxekollektiven inom Tekniska nämnden.
Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun kommer att nå upp till målen om god
ekonomisk hushållning för år 2021.
Enligt prognosen kommer kommunens resultat att överstiga det uppsatta finansiella målet på 4
procent och soliditetmålet på 27 procent inklusive pensionsförpliktelser väntas nås.
AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler kommer enligt prognosen även de att nå målen för
god ekonomisk hushållning.
Ur ett verksamhetsperspektiv så är bedömningen att samtliga etappmål delvis kommer att nås under
2021.
Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för Strömstads kommun, de
helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt AB
Strömstadsbyggens dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen.
I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i
senaste årsredovisningen. Den nya redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får
belasta exploateringsprojekt utan ska resultatföras på driften har beaktats. Till årsredovisning 2021
så kommer de rekommendationer som gäller för finansiell- och operationell leasing att beaktas.

3

Ekonomisk omvärldsanalys
Internationell utveckling
Mycket har lugnat ner sig i världshandeln sedan Biden intog presidentstolen i USA. Det finns dock
fortsatta, om inte så stora orosmoln i de flesta ekonomiprognoser, bland annat på grund av
pågående handelskrig mellan USA och flera länder. Om än det är tidigt att konkludera, ser det ändå
ut att Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen haft mindre negativa konsekvenser än fruktat.
I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder fortfarande ett allvarligt problem. Skuldkvoter
långt över 60 procent gäller för flera av eurozonens största ekonomier, såsom Spanien, Frankrike och
Italien. Spridningseffekter till andra länder i eurozonen, och till andra delar av finansmarknaden,
liknande vad som skedde under den så kallade eurokrisen är tänkbara.
Norge fortsatt viktig för Strömstads ekonomi
Det ekonomiska läget i Norge betyder mycket för utvecklingen i Strömstad. Det tillför en extra
dimension som gör Strömstad mindre sårbar för svenska utvecklingstrender. Historiskt har det visat
att nationella trender inte får lika betydande utslag i Strömstad som i övriga landet. Däremot ser vi
att en stängd gräns ger ödesdigra konsekvenser.
Den underliggande tillväxten verkar fortsätta. Oljeinvesteringarna ligger på en hög nivå och en ökning
av oljepriset kommer att säkerställa ytterligare investeringstillväxt under den kommande perioden.
Effekterna av regeringsskiftet som kommer nu i oktober är svåra att förutspå, men traditionellt syns
inga större och väsentliga ändringar på kort sikt. Effekterna av ändrad politisk kurs kommer nog först
synas tidigast 2023.
Inflationen har varit låg och kommer nog i år inte överstiga Norges Banks (norska riksbanken) 2,0
procent inflationsmål. Norges Bank signalerar emellertid höjda räntor i höst vid sista penningpolitiska
möte och de tror att det är nödvändigt att genomföra ytterligare räntehöjningar.
Utvecklingen i Strömstad
På kort sikt förväntas norska kronan fortsatt vara stabil. Med en öppning av gränstrafiken i höst
hoppas näringslivet i Strömstad på en snabb återhämtning inom handel och turistnäringen. Det
betyder att Strömstad åter vill gynnas av att norrmännen kommer hit för att handla. Det kan sakta
men säkert återskapa fler arbetstillfällen igen, större aktivitet i området och därför bättre ekonomi i
kommunens hushåll. Det genererar i sin tur fortsatta stabila skatteintäkter.
Strömstads kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Det sker en kontinuerlig inflyttning
till kommunen, men bristen på hyresbostäder är fortsatt en utmaning. Det är redan igång ett antal
nya bostadsprojekt som kommer att ge möjlighet till ökad befolkningstillväxt, dessa kommer
färdigställas inom de närmast två till tre åren.
Starka kommunresultat i Sverige att vänta – trots ökade kostnader
Kommunerna väntas göra ett starkt resultat även i år, trots att kostnaderna nu ökar i takt med att
livet väntas återgå till det normala efter coronapandemin.
Nettokostnaderna ska enligt nuvarande prognoserna öka med hela 7,5 procent i år jämfört med 2020
och resultatet beräknas bli drygt 19 miljarder kronor. Det är betydligt lägre än 2020 års överskott på
35 miljarder kronor, men fortfarande ett mycket starkt resultat.
Ökade kostnader i år
Ett skäl till att nettokostnaderna har ökat i år är att de var betydligt lägre än normalt förra året. 2020
var ett år som på grund av pandemin fick statlig kompensation för till exempel sjukersättningar och
merkostnader för covid-19 inom äldreomsorgen samtidigt som vissa verksamheter inte kunde
bedrivas fullt ut.
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Omställning ger ökad vårdkvalitet och minskade kostnader
Välfärden behöver ställas om för att möta ökade välfärdsbehov utan att kostnaderna stiger i samma
takt.
Tack vare hälso- och sjukvårdens utveckling och goda livsvillkor i samhället lever vi allt längre i dag.
Antalet äldre över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent på tio år medan den arbetsföra
befolkningen bara ökar med 4 procent under samma period. Det innebär så klart utmaningar.
Strömstads kommun behöver kunna fortsätta tillgodose en god kvalitet på omsorgen för allt fler som
lever med kroniska sjukdomar och långvariga tillstånd och samtidigt lyckas finansiera densamma
trots att skatteintäkterna inte kommer att öka i samma takt.
Nära vård sker nära patienten
När behoven av välfärd förändras måste också sätten att styra och arbeta förändras. Ett sådant
exempel är den omställning till nära vård som nu sker i sjukvården och i omsorgen runt om i landet
och hur det i längden kan minska kostnader. Nära vård handlar om att patienter ska få bättre tillgång
till sin vård, ökad kontinuitet och bättre möjligheter till god livskvalitet trots kroniska tillstånd.
I den nära vården är primärvården, som utförs av kommuner, basen. Den har ett viktigt uppdrag att
samverka med andra delar av hälso- och sjukvården. Exakt hur man gör ser olika ut runt om i landet
och baseras på vilka förutsättningar och behov som finns just där.
För att få ut mer välfärd från varje skattekrona har kommunerna ett ansvar att arbeta med
effektiviseringsfrågor och med benchmarking mot de bästa, skriver Svenskt Näringsliv.
Sveriges demografiska utveckling gör att kommunerna måste bli effektivare för att välfärden ska hålla
en fortsatt hög nivå.
Fortsatt effektiviseringsmöjligheter i svenska kommuner
I rapporten har Svensk Näringsliv också jämfört den genomsnittliga kostnadsnivån för en grupp
föredömeskommuner, som presterar väl vad gäller såväl kvalitet som kostnadseffektivitet, med
kostnadsnivån i övriga kommuner, efter hänsyn till strukturella skillnader mellan kommunerna. På
detta sätt kan det beräknas en effektiviseringspotential.
Kommunerna har ett ansvar att arbeta med effektiviseringsfrågor och med benchmarking mot de
bästa. Behovet förstärks eftersom statsbidragen kommer att minska när pandemin har klingat av och
statsfinanserna måste stärkas. Även staten måste ta ett större ansvar för kommunernas
effektiviseringsarbete.
Kommunalt arbete för att uppnå mer värde för skattepengarna tar tid och därför är det bråttom. Nu
när Strömstad ser ljuset i pandemitunneln bör denna fråga vara på agendan.

Utvecklingen av skatteunderlag, befolkning och arbetslöshet
Skatteunderlaget
Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 2 procent, utifrån augusti månads
preliminära beskattningsutfall för inkomståret. Rikets utveckling har störst betydelse för
kommunens intäkter från skatt, statsbidrag och kommunal utjämning.
Befolkning
Kommunens befolkning ökade med 90 personer under årets sju första månader vilket innebär att vi
passerat 13 300 invånare under 2021. Invånarantalet uppgick till 13 334 individer per sista juli 2021.
En ändring i invånarantalet definieras som skillnad födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar.
SCB:s senaste befolkningsframskrivning visar dessvärre på en minskande befolkning i kommunen
framgent om vi inte ökar vår attraktivitet.
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Arbetslöshet
I augusti 2021, visar statistik från Arbetsförmedlingen (AF) att Strömstad uppvisar en högre
arbetslöshet än Västra Götalands län och riket i andel inskrivna arbetslösa av den registrerade
arbetskraften. Detta är en nedgång med 0.5% i jämförelsen med samma månad 2020, vilket kan
jämföras med -1.5% för VG länet och -1.4 % för riket i stort.
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år:

Område

Öppet arbetslösa

Progr med akt.stöd

Inskrivna på AF

Riket

3,80%

3,90%

7,70%

Västra Götalands län

3,60%

3,60%

7,20%

Strömstad

5,40%

3,20%

8,60%

Pandemins samhällsekonomiska effekter på näringslivet och reserestriktionerna lättar successivt och
därmed åter en gränsregion med ökad rörlighet . Näringslivet och företagen i Strömstad har börjat
återgå mot en verksamhet och lönsamhet som närmar sig steg för steg det läget vi hade innan
pandemin men spås inte återgå till fullo. Efterfrågan på arbetskraft ökar dag för dag och kommunens
förhoppning är att vi för var månad nu ska närmar oss det arbetsmarknadsläge vi hade innan den 11
mars 2020.
I en sammanställning med arbetsmarknadsläget under pandemin, februari 2021 och februari
2020,vilket var innan pandemin ger AF- statistik sitt tydliga svar. Utveckling från feb 2021 till augusti
2021 var visat på en sakta nedåtgående positiv trend.
I underkategorin, unga 18-24 år, som är öppet arbetslösa och sökande i program är siffrorna är
mycket osäker då augustimånaden innehåller både sommarjobbande och studenter inom ramen för
arbetskraften. En viss positiv trend noteras som även kan hänföras till att allt fler väljer att utbilda
sig.
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Resultatanalys
Periodens balanskravsresultat uppgår till 58,4 mnkr, att jämföra med budget på 9,5 mnkr.
Kommunen
Resultaträkning
mnkr

Utfall
2008

Verksamhetens intäkter

191,4

198,9

202,4

265,1

273,1

270,5

-655,8

-694,9

-717,0

-662,4

-701,7

-726,2

-30,7

-35,2

-35,4

-62,0

-65,9

-66,6

-495,1

-531,2

-550,0

-459,3

-494,5

-522,3

Skatteintäkter

372,4

389,5

376,3

372,4

389,5

376,3

Generella statsbidrag och utjämning

185,7

190,9

184,3

185,7

190,9

184,3

Verksamhetens resultat

63,0

49,2

10,6

98,8

85,9

38,3

Finansiella intäkter

18,6

23,0

2,3

18,6

23,0

2,3

-16,4

-4,7

-3,4

-34,6

-21,9

-20,6

Resultat efter finansiella poster

65,2

67,5

9,5

82,8

87,0

20,0

Taxekollektivens res. öf till fond

0,0

2,6

0,0

0,0

2,6

0,0

65,2

70,1

9,5

82,8

89,6

20,0

Varav orealiserade vinster /förluster
fin. omsättningstillgångar

0,9

-10,1

0,0

0,9

-10,1

0,0

Varav realiserade vinster förs.
materiella anläggningstillgångar

0,0

-1,6

0,0

0,0

-1,6

0,0

66,1

58,4

9,5

83,7

77,9

20,0

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella kostnader

Periodens resultat

Balanskravsresultat

Utfall
2108

Kommunkoncernen
Budget
2108

Utfall
2008

Utfall
2108

Budget
2108

Verksamhetsresultat
Verksamhetens nettokostnader är 18,8 mnkr lägre än periodbudgeten. På intäktssidan är utfallet en
avvikelse i jämförelse med budget på -3,5 mnkr. Gränsen till Norge öppnade under juli och
färjetrafiken har åter kommit igång. Detta ger för perioden mindre intäkter än budgeterat och ett
underskott mot budget på 5,9 mnkr. Försäljning av mark ger en reavinst på 1,6 mnkr. Kostnaderna
för perioden understiger budget med 22 mnkr som främst beror på förändring av semesterlöneskuld
samt lägre driftskostnader inom exploateringsverksamhet då Mällbygård beslutats läggas ner samt
generellt lägre detaljplanekostnader för perioden än budgeterat. Taxekollektivens resultat på 2,6
mnkr överförs till respektive fond och ger ingen resultatpåverkan.
Avskrivningarna uppgår till 35,2 mnkr och är i linje med budgeterad nivå.
Det sammanställda resultatet för koncernen är 89,6 mnkr. Bolagens totala resultat är 19,5 mnkr

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning
Utfall för skatteintäkter inklusive slutavräkning är 13,2 mnkr högre än budgeterat, högre
slutskatteavräkning för år 2020 samt högre preliminär skatteavräkning för år 2021. Det beror främst
på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognosticerar tilltagande ökning av arbetade timmar
under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor andel av befolkningen då bör
vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå till mer normala nivåer och
indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än år 2020 men arbetslöshetsersättningarna fortsätter
öka i snabb takt. Totaleffekten är att SKR räknar med en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten
år 2021. Det beror även på ökat invånarantal i skatteunderlagsberäkningen mot det budgeterade.
Inom generella statsbidrag/utjämning är överskottet för perioden 6,6 mnkr högre än budgeterat på
grund av högre inkomstutjämningsbidrag än beräknat. I posten ingår även ett för året nytt generellt

7

statsbidrag, skolmiljarden till gymnasieverksamheten med 1,5 mnkr samt bidraget för god vård
omsorg äldre med 2,7 mnkr.

Finansiella intäkter och kostnader
De finansiella intäkterna överstiger budget på grund av orealiserade samt realiserade vinster för
finansiella omsättningstillgångar. De finansiella kostnaderna har påverkats av det låga ränteläget
vilket gjort att kostnadsräntorna för lån understiger budgeterad nivå.

Kommunens resultat och prognos 2021 per nämnd
Prognosen för kommunen utgörs av de sammanlagda bedömningarna från respektive nämnd samt
finansförvaltningen. Färjetrafiken har åter kommit igång under juli månad då gränsen öppnat mot
Norge. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedvanligt årsprognos för skatteintäkter och
generella statsbidrag och kommunen följer redovisningsmässigt och prognosmässigt dessa i
rapporteringen. Årets skatteprognos visar på högre intäkter på grund av högre invånarantal än
budgeterat samt högre antal arbetade timmar. Helårsprognosen för årets resultat utifrån kända
faktorer när prognosen sammanställs innebär för den skattefinansierade verksamheten ett resultat
på 56,4 mnkr i jämförelse med budget på 15,0 mnkr. Prognos för balanskravsresultatet när
orealiserade vinster och förluster för finansiella omsättningstillgångar är avräknade uppgår till 44,7
mnkr. Nämndernas prognoser för år 2021 visar på underskott främst till följd av ökade kostnader för
placeringar samt för försörjningsstöd inom socialnämnden.
Den statliga ersättningen för höga sjuklöner fortsätter fram till september enligt de beslut som finns i
dagsläget. Årsbudgeten för taxekollektiven är 0 mnkr, ett underskott prognosticeras med 2,1 mnkr
som regleras mot respektive fond.
De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos efter skatt tillför 11,9 mnkr till den
sammanställda redovisningen, vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 68,4 mnkr (tabell
och text för bolagen se avsnitt Kommunens bolag).
Nämnd, skattefinansierad
verksamhet, mnkr

Utfall
Jan-Aug
2021

Budget
Jan-Aug
2021

Återstår
Jan-Aug
2021

Prognos
helår

Budget
helår

Återstår
helår 2021

-54,0

-56,1

2,1

-84,2

-84,1

-0,1

Socialnämnden

-189,0

-181,0

-8,0

-279,7

-270,4

-9,3

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

-249,4

-254,5

5,1

-373,2

-375,5

2,3

Tekniska nämnden, skatt

-20,7

-24,1

3,4

-40,1

-42,1

2,0

Miljö- och byggnämnden

-19,5

-21,9

2,4

-31,8

-33,6

1,8

-532,6

-537,6

5,0

-809,0

-805,7

-3,3

-8,0

-12,4

4,4

-16,4

-18,6

2,2

576,1

560,6

15,5

866,5

840,9

25,6

Finansnetto

18,3

-1,1

19,4

16,3

-1,6

17,9

Semesterlöneskuldsförändring

16,3

0,0

16,3

-1,0

0,0

-1,0

Resultat skattefinansierad
verksamhet

70,1

9,5

60,6

56,4

15,0

41,4

Varav orealiserad vinst
finansiella omsättningstillg.

-10,1

0,0

-10,1

-10,1

0,0

-10,1

Varav realiserad vinst förs.
materiella anl.tillg.

-1,6

0,0

-1,6

-1,6

0,0

-1,6

Balanskravsresultat

58,4

9,5

48,9

44,7

15,0

29,7

Verksamhetsnetto nämnder
Finansförvaltningen, vht
Skatter, statsbidrag o utjämning
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Resultat
Periodens resultat avviker med 60,6 mnkr i jämförelse med budget. Detta beror främst på
obudgeterad semesterskuldsförändring med 16,3 mnkr, realiserade vinster från fonder 6,1 mnkr
samt orealiserade vinster finansiella omsättningstillgångar med 10,1 mnkr. Låga externa
räntekostnader vid upptagande av lån 1,0 mnkr i överskott för perioden. Nämnderna redovisar för
perioden ett överskott på 5,0 mnkr. Skatter, statsbidrag och utjämning visar på ett överskott för
perioden på 15,5 mnkr på grund av lägre antagen befolkningsprognos än utfall samt högre
slutavräkning för 2020 samt 2021.

Prognos
Helårsprognosen för kommunen exklusive marknadsvärdering av finansiella tillgångar samt reavinst
försäljning mark uppgår till 44,7 mnkr vilket är 29,7 mnkr högre än budgeterade nivå. Prognosen för
marknadsvärdering av finansiella tillgångar samt reavinst försäljning mark bedöms ge 11,7 mnkr i
minskat resultat. Prognosen i delårsrapporten per 30 april var 31,2 mnkr samt efter orealiserade
vinster 25,0 mnkr.
Nämndernas sammanställda prognos exklusive semesterlöneskuldsförändring är ett underskott på
3,3 mnkr mot budget vilket är en förbättring sedan april med 10,7 mnkr som då var minus 14,0 mnkr.
Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett underskott med 0,1 mnkr men förvaltningsledningen
bedömer att ett noll resultat kan uppnås. Fem större poster som påverkar slutresultatet negativt är
uppstart av fritidsgård i Skee, lägre intäkter än budgeterat för aktivitetshallen, högre utbetalt
driftbidrag till Strömstad Badanstalt AB, låga annonsintäkter för Infocenter samt ks uteblivna
finansiering av Utvecklingsarena Strömstad.
Inom Socialnämnden prognosticeras ett underskott mot budget med 9,3 mnkr. Individ- och
familjeomsorgens prognosticerade budgetunderskott för 2021 handlar huvudsakligen om tre delar:
placeringar vuxna, placeringar barn samt försörjningsstödet. Boendestödet har under året sett en
kraftig ökning av antalet beviljade timmar vilket resulterar i ett budgetunderskott. Centralt avsatta
medel på finansförvaltningen (3,0 mnkr) kompenserar dock en stor del av underskottet. Även
inom personlig assistans prognosticeras ett underskott till följd av volymökningar.
Inom Barn- och utbildningsnämnden är årsprognosen inklusive semesterlöneskuldförändring ett
överskott med 1,3 mnkr. Förvaltningsgemensam verksamhet visar på helåret en prognos på 3,4
mnkr. Överskottet avser täcka upp de underskott som prognosticeras att uppstå under året i övriga
verksamheter; pandemirelaterade extrakostnader för extrastäd januari till september (0,6 mnkr),
uteblivet statsbidrag för karriärtjänster inom skolverksamheten (0,9 mnkr), samt den budgetpost
som ligger med i förvaltningens ram 2021 för Skee gamla skofabrik trots att lokalen är uppsagd (0,8
mnkr). Överskottet är delvis kopplat till den kompensation nämnden årligen får för lönerevisionen.
Tekniska nämndens årsprognos inklusive semesterlöneskuld är ett överskott på 2,0 mnkr.
Exploateringsverksamhet avseende drift uppvisar ett överskott vilket förklaras av att det bland annat
finns avsatta budgetmedel för exploatering Mällbygård som dock beslutades att läggas ner efter
budgeten var beslutad på totalt 1,5 mnkr för 2021. Dessutom har det varit generellt lägre
detaljplanekostnader för perioden än budgeterat. Prognos på helår bedöms landa på en positiv
avvikelse mot budget på 4,6 mnkr. Exploateringen avseende Rådhusberget har justerats ner då något
uppdrag ännu inte meddelats ifrån kommunstyrelsen om prioritering av detaljplanen. Även
exploateringen avseende Mällbyhöjden har justerats ner då exploateringsprojektet inväntar
resultatet av LONA-projekt grön infrastruktur för hasselsnok och sandödla, vilken avses pågå till och
med oktober 2021. Hamnverksamhetens prognos på helår bedöms landa på en negativ avvikelse på 2,2 mnkr. Främsta anledningen för avvikelsen är högre kapitalkostnader än budget, främst hänförligt
till projekt Ångbåtskajen.
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Miljö- och byggnämndens årsprognos är ett överskott med 1,8 mnkr. Det årsprognostiserade
resultatet pekar på ett stort överskott som till största del beror på vakanser, sjukskrivningar samt fler
antal ärenden inom byggverksamheten.
För kommunen totalt är det främst prognosen för skatter, bidrag samt utjämning som bidrar till en
positiv avvikelse mot budget på 25,6 mnkr. Reavinster, låga externa räntekostnader för lån samt
lägre lånevolym än förväntat på grund av överlikviditet på koncernkontot genererar överskottet i
prognosen. Dessa poster redovisas i prognosen inom finansförvaltningens verksamhet.
För mer information läs nämndernas redovisningar sidan 22-31.

Sammanställd prognos 2021 för koncernen
Budget 2021

Prognos 2021

15,0

56,4*

AB Strömstadsbyggen koncern

7,9

8,1

AB Strömstadslokaler

4,1

5,3

Mnkr
Kommunen

AB Strömstads Badanstalt

-1,5

-1,5

Resultat koncernen efter skatt

25,6

68,4

Årsprognosen för koncernen är 68,4 mnkr, vilket är 42,8 mnkr högre än budget. Bolagens positiva
resultat beräknar överstiga budgeten med 1,4 mnkr bland annat på grund av lägre underhålls- och
reparationskostnader.
*Prognos resultat inkl. orealiserade vinst finansiella omsättningstillgångar samt realiserad vinst försäljning av materiella
anläggningstillgångar.

Finansiell ställning
Kommunen
Balansräkning
mnkr
Materiella anläggningstillgångar

2020-12-31

Kommunkoncern

2021-08-31

2020-12-31

2021-08-31

1 163,8

1 284,1

2 595,4

2 708,3

76,1

77,5

9,1

9,1

Summa materiella tillgångar

1 239,9

1 361,6

2 604,5

2 717,4

Övriga omsättningstillgångar

290,9

305,4

304,5

316,1

Likvida medel

118,6

81,2

135,7

99,4

Summa omsättningstillgångar

409,5

386,6

440,2

415,5

1 694,4

1 748,2

3 044,7

3 132,9

708,7

778,7

846,9

936,6

97,1

108,1

120,4

131,2

Långfristiga skulder

457,0

508,9

1 766,7

1 818,6

Kortfristiga skulder

386,6

352,5

310,7

246,5

Summa avsättningar och skulder

940,7

969,5

2 197,8

2 196,3

1 649,4

1 748,2

3 044,7

3 132,9

Finansiella tillgångar

Summa tillgångar
Summa eget kapital
Avsättningar

Summa eget kapital, avsättningar o skulder
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Materiella och finansiella anläggningstillgångar
Kommunens tillgångsvärde har ökat med 120,3 mnkr, vilket består av periodens nyanskaffningar
minus avskrivningar. Merparten av tillgångsökningen består av inköp av fastigheten Pilen 5 samt
investeringar i avloppsledningar till/från reningsverket. Koncernen totalt har ökat tillgångarna med
drygt 112,9 mnkr som utöver kommunens investeringar även påverkas av bolagens pågående
byggnationer. Kommunens finansiella tillgångar har ökat med 1,4 mnkr sedan årsbokslutet då
aktieägartillskott har utbetalats till Strömstads Badanstalt.

Likvida medel
Kommunens likvida medel har minskat med 37,4 mnkr sedan årsskiftet. Bolagens saldo som ingår i
koncernvalutakonto uppgår till 178,7 mnkr, en ökning med 33,3 mnkr. Kommunens egna likvida
medel har minskat med 70,7 mnkr och redovisar ett saldo på -97,5 mnkr där bland annat inköp av
fastigheten Pilen 5 minskat likviden med 55 mnkr och den årliga pensionspremien inneburit
utbetalningar på cirka 20 mnkr under första kvartalet.

Övriga omsättningstillgångar
Under övriga omsättningstillgångar ingår pensionsfonden med ett bokfört värde på 122,9 mnkr.
Portföljens marknadsvärde är 158,9 mnkr. Vid årsskiftet var marknadsvärderingen 141,3 mnkr vilket
innebär en ökning med 17,6 mnkr vilket kan hänföras till en återhämtning på marknaden. Uppgången
får resultatpåverkande effekt och redovisas som orealiserade vinster. Under året har om allokeringar
gjorts vilket ger reavinster som upptas i resultatet.
Korträntefond samt bostadsobligationsfond har under våren sålts för att stärka upp likviditeten.

Avsättningar
Avsättningarna har ökat med 11,0 mnkr. Det är framförallt avsättning till pension som ökat med
totalt 10,3 mnkr sedan årsskiftet. Detta beror bland annat på ändrade livslängdsantagande. Övriga
avsättningar har ökat med 0,7 mnkr och uppgår till 4,9 mnkr.

Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna har ökat med 51,9 mnkr från årsskiftet. Av dessa är 50,0 mnkr nyupplåning
och resterande förändring är hänförlig till vatten/avlopp- och avfallskollektivens resultat som
överförs till respektive investeringsfond samt anslutningsavgifter. Inom koncernen har de långfristiga
skulderna ökat med 51,9 mnkr.

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder har minskat med 34,1 mnkr där leverantörsskulden har minskat med 48,1 mnkr
sedan årsskiftet. Bolagens ökning av likvida medel på koncernkontot har påverkat kommunens
kortfristiga skuld med 33,3 mnkr.
Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, okompenserad övertid med mera, uppgår till
32,7 mnkr inklusive sociala avgifter.
Prognosen för ansvarsförbindelsens storlek vid årsskiftet är en minskning med 1,9 mnkr till 234,7
mnkr.
Soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår för perioden till 31,1 procent att jämföra med årsskiftet
28,9 procent. Motsvarande siffror för soliditet exklusive pensionsåtaganden är 44,5 procent
respektive 43,0 procent.
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Investeringsuppföljning
Investeringar sedan årets början uppgår till 154,0 mnkr.
Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 240,1 mnkr, varav 172,0 mnkr avser nya objekt,
beslutade i budget 2021 samt 68,1 mnkr har överförts från tidigare år enligt beslut.
Den samlade bedömningen är att nettoinvesteringarna kommer att uppgå till 203,4 mnkr.
Investering i mnkr

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

Kommunstyrelsen

1,0

4,2

6,4

2,2

Socialnämnden

1,0

1,9

1,9

0,0

Barn- och utbildningsnämnden

1,3

3,4

5,4

2,0

69,3

94,7

123,7

29,0

0,8

1,1

6,2

5,1

Summa skattefinansierad verksamhet

73,4

105,3

143,6

38,3

Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet

80,6

98,1

96,5

-1,6

154,0

203,4

240,1

36,7

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet
Miljö- och byggnämnden

Summa totalt investeringar

Kommentarer till prognosen
Kommunstyrelsen: Investeringsprojekt som pågår är till största delen digitaliseringsprojekt. Bland
dessa är O365, flera reinvesteringar i IT-utrustning, verksamhetssystem samt e-arkiv. Uppgradering
av Hypergene påbörjades föregående år och har nu implementerats med nya funktioner såsom
budget och prognos samt verksamhetsrapportering. Projektet kommer färdigställas under hösten
2021. Enligt prognosen kommer samtliga investeringar inte att genomföras under 2021, i vissa fall
behöver dock investeringsmedel flyttas till nästkommande år.
Socialnämnden: Investeringarna inom förvaltningen fortlöper som planerat. Samtliga
investeringsmedel förväntas att förbrukas under året, bortsett från investering gällande
Bostadsanpassningar LSS där en del medel förväntas kvarstå.
Barn- och utbildningsnämnden: Investeringar sker enligt plan för alla investeringsprojekt förutom
nybyggnationer. På grund av försening av byggstart på Bojarskolan kan endast en liten del av
investeringsbudgeten för nybyggnation användas 2021, vilket gör att årsprognosen visar ett
överskott på 2,0 mnkr. Dock behövs investeringarna det året som Bojarskolan etapp 2 är färdigställt,
prognos är hösten 2022.
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet: I januari 2021 tillträdde förvaltningen fastigheten
Pilen 5 och projektering av kök har påbörjats. Arbetet fortgår med ombyggnationen av ångbåtskajen
och kajanläggningen i Myren. Hamnverksamheten arbetar med att slutföra en av de sista etapperna
av strandpromenaden. I övrigt arbetar verksamheten med; årligt utbyte av bryggor och utveckling av
gästhamnen. Dock kommer renoveringen av stationskajen samt uppgradering av gästhamnen att
förskjutas till 2022.
Miljö- och byggnämnden: Befälsbilen till räddningstjänsten upphandlas under september månad
tillsammans med Tanums kommun. Leverans kommer troligtvis ske under 2022 vilket gör att miljöoch byggnämnden kommer att begära överflyttning av budgetmedlen till år 2022.
Investeringen av en brandtankenhet till räddningstjänsten har varit ute på upphandling och
tidsfristen har gått ut. Två olika leverantörer av denna typ av fordon finns på marknaden och de båda
har ungefär ett års leveranstid, detta medför att miljö- och byggnämnden kommer att begära
överflyttning av investeringsmedlen till år 2022.
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Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet: Inom vatten- och avloppsverksamheten pågår
utbyggnad av ledningar till och från Österröd med tillhörande pumpstationer samt dubblering av
råvattenledningen från Färingen som ska slutföras under 2021. I projektet dubbel råvattenledning
Blomsholm-Färingen har oväntade kostnader uppkommit under året som verksamheten inte
budgeterat för. De uppkomna kostnaderna beror på fördyrande anläggningskostnader i ett sent
skede.
Avseende projektet avloppsledningar till/från Österröd så prognostiserar verksamheten ett
underskott på -5,2 mnkr vilket även det beror på fördyrande anläggningskostnader med anledning av
att markförhållandena inte visade sig vara vad man projekterat för. Nämnden har informerats
fortlöpande i projektet, TN/2020-0540.
Oförutsedda kostnader har också uppkommit i projektet, utbyggnad av Österröd (VA) vilket beror på
en rättsprocess i projektets slutskede. För denna kostnad fanns inga medel avsatta i budget.
I övrigt arbetar verksamheten med; årlig relining av ledningar och utbyten av pumpar samt
byggnation av beredskapsförrådet vilket ska slutföras.
Inom avfallsverksamheten har projektet för matavfallsinsamling startats upp. Byggnationen av den
nya tvätt- och sorteringshallen pågår och ska slutföras 2021. I övrigt har verksamheten köpt in två
sopbilar. Inköp av kärl inför matavfallsinsamlingen pågår löpande.
Prognosen på helår är att beviljade budgetmedel förbrukas.

Exploateringsuppföljning
Exploatering i mnkr

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

Korsnäs (Tjärnö)

0,0

0,0

-4,8

4,8

Försäljning Monelid/Seläter

0,3

0,3

0,0

0,3

Detaljplanen för exploateringsprojektet Korsnäs, omfattande 10 villatomter antogs vid årsskiftet
2019/2020. Planen blev överklagad till mark- och miljööverdomstolen som lämnat beslut avseende
prövningstillståndet och planen är nu upphävd.
Exploateringsprojekt Monelid/Seläter avser slutlikvid för försäljning av tomt.
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Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet har både ett finansiellt
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktiges målsättningar ska säkerställa att
ekonomin och verksamheten genomsyras av en god ekonomisk hushållning, både på kort och på lång
sikt. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation
själv måste bära de kostnader för den service som den konsumerar. Med andra ord, ingen generation
ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. God ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt och på ett ändamålsenligt sätt.
Vision 2030 och mål 2021-2022
Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En
internationell småstad med livskvalité, natur och friluftsliv i världsklass. Till visionen har två
långsiktiga mål kopplats. Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030 och ett
miljömål där Strömstad är en fossiloberoende kommun år 2030. Fyra etappmål för perioden 20212022 ska leda kommunen mot de övergripande målen och vision 2030.

Till varje etappmål har en målbeskrivning tagits fram för att tydliggöra vilken riktning fullmäktige vill
att kommunen ska utvecklas i. För varje mål beskrivs vad målet innebär, varför vi ska sträva mot
målet och det förväntade resultatet arbetet ska leda till. Till varje förväntat resultat har styrtal valts
ut för att möjliggöra en mätning av om verksamheten utvecklar sig i den riktning som målet anger.
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Måluppföljning
Attraktivt att bo, besöka och verka i
Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon.
Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare.
Bedömning

Trend

Förväntat resultat

Bedömning

Trend

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.
Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.
Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad
Ett stort arbete pågår på flera fronter för att ställa om Strömstad och bredda näringslivet.
Omställningsarbetet har övergått till ett utvecklingsarbete och medfinansieras av Västra
Götalandsregion, Fyrbodals kommunalförbund och Tillväxtverket. Kommunen arbetar även
fortlöpande med att skapa förutsättningar för företagsetableringar genom att sälja alternativt
upplåta mark vid förfrågan. Sedan april har del av Bastekärr markanvisats och ett par
företagsetableringar och tillväxtområden på befintliga större destinationsorganisatörer är under
behandling.
Hittills i år har 59 företag etablerat sig i Strömstad och av de nyetablerade företagen var 76 procent
inom andra branscher än handel. Mätningar av kommunens myndighetsutövning genom
insiktsmätningen visar att nöjd kund index (NKI) har ökat från 73 föregående år till 80 år 2021. Det
sammanfattande omdömet av Strömstads företagsklimat har ökat från 3.13 år 2020 till 3.20 år 2021.
Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad
Kommunen prioriterar planer som möjliggör byggande av boendeenheter samt planer som möjliggör
näringslivsetablering. Hittills i år har en detaljplan antagits på Rossö som ger 12 byggrätter.
Ytterligare planer närmar sig antagande under hösten 2021 såsom Rådhusberget och planen för Lilla
Åseröd. Strömstadsbyggen planerar för byggnation av 27 lägenheter på Magistern som beräknas stå
klara under 2022. Myrenprojektet pågår och väntas ge ytterligare 150 lägenheter samt byggnationen
på Hedelinska tomten. Exploateringsprojektet Korsnäs på Tjärnö förväntas ge tio villatomter.
Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.
Flera av styrtalen mäts vid helår och pandemin påverkar såklart vår kultur- och fritidsverksamhet
vilket kan komma att avspegla sig i styrtalen framöver. Under hösten kommer fritidsgård även
tillfälligt att öppnas i Skee för att möta behovet där.
För att främja barn och ungas delaktighet i kultur- och fritidslivet har under året en ungdomspott
avsatts, där unga själva kan ansöka om arrangörsstöd. Ett arbete har även inletts tillsammans med
kulturskolan med att skapa en kulturgaranti för barn och unga i Strömstads kommun. På detta sätt
ska alla barn och unga erbjudas en kultur- eller friluftsupplevelse varje år. Arbetet med att utveckla
de kommunala lekplatserna fortgår och under hösten kommer lekplatsen på Röd att utvecklas.
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En erkänt bra utbildningsverksamhet
Vad: Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att alla ska lyckas i
skolan.
Varför: För att förbereda för våra barn och unga för en bra start i livet och ge dem goda möjligheter
att förbereda sig för vuxenlivet.
Bedömning

Trend

Förväntat resultat

Bedömning

Trend

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.
Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.
Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.
Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat
Resultaten efter avslutad vårtermin har nu kunnat analyseras och vi kan se att en liten förbättring av
resultatet har skett i årskurs 6 under läsåret 20-21, sett till hela elevgruppen. Sett till hela
elevgruppen nådde 71 procent av eleverna målen i alla ämnen. Pojkarna har ett ökat resultat jämfört
med föregående år. Resultatet varierar dock stort mellan de olika F-6 skolorna, från 56 procent till 93
procent av eleverna når målen i alla ämnen.
Resultaten i årskurs 9 är de bästa på flera år. Pojkarna har nått ett högre resultat än flickorna, men
båda grupperna har bättre resultat än föregående år. Att 90 procent av elever är behöriga till ett
yrkesprogram är ett högt värde som ligger över det preliminära värdet för riket 2021. 83 procent av
eleverna nådde målen i samtliga ämnen.
Årets resultat för gymnasieskolans avgångselever nådde inte målet. En bidragande orsak kan vara att
gymnasiet har haft distansundervisning under stor del av läsåret, dock återspeglas inte denna trend i
resultaten i den preliminära statistiken för riket.
Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.
Under 2021 har flera nya utbildningar med yrkesinriktning startat inom vuxenutbildningen. I
samarbete med Högskolan Väst startar utbildningen Högskolevux, där är elever som klarar studierna
garanterade en utbildningsplats på utvalda utbildningar på Högskolan Väst.
Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal
Alla som söker förskoleplats kan få plats på förskola vid önskat placeringsdatum, men inte alltid på
sitt förstahandsval av förskoleenhet. Senaste vårdnadshavarenkät visar ett något lägre sammantaget
värde jämfört med 2019. Värdet är 4,3 på en 6-gradig skala.
Trivselenkäten i grundskola och gymnasieskola visar ett liknande resultat som föregående termin och
styrtalen är inte uppnådda ännu.
Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare
I förskolan har andelen legitimerade förskollärare ökat till 39 procent. I gymnasieskolan är värdet
fortsatt över 90 procent behöriga och legitimerade lärare.
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Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet
Vad: Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i Strömstad.
Varför: För att skapa trygghet i livets olika skeenden för våra unga och äldre.
Bedömning

Förväntat resultat

Trend

Bedömning

Trend

Nöjda brukare, medarbetare och närstående.
Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.
Ett ökat utbud av digitala tjänster.

Nöjda brukare, medarbetare och närstående
Brukarundersökningar och medarbetarundersökningar har ännu inte genomförts under år 2021 vilket
gör att flera styrtal inte kan följas upp förrän vid helårsbokslutet. Positivt är dock att väntetiden till
plats på särskilt boende har under första halvåret minskat till 58 dagar i genomsnitt. Ännu uppnår vi
dock inte målvärdet som är 45 dagar. När det gäller beläggning på särskilt boende har målnivån
uppnåtts.
Kontinuerlig uppföljning och analys görs av brukartiden för hemtjänsten, på grund av omorganisation
mellan distrikt under året grundas uppföljningen på enbart augusti månads resultat. Genomsnitt för
Hemtjänst City, Norr och Sol-teamet uppgår till 52,35 procent. Fastställt målvärde, 55 procent har
ännu inte uppnåtts.
Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro
Sjukfrånvaron ligger fortfarande på en hög nivå 10,4 procent jämfört med målvärde < 8 procent för
socialförvaltningen som helhet. En anledning till det är en fortsatt konsekvens av att sjukskrivning ska
ske vid minsta symtom. När det gäller andelen arbetade timmar av timanställda har målvärde < 7
procent uppnåtts. Resultatet ligger på 5 procent som kan jämföras med 6 procent i april. Löpande
aktivt arbete kring bemanningsprocessen har minskat andelen arbetad tid utförd av timvikarier.
Strömstad ligger mycket väl till även i den senaste nationella jämförelsen.
När det gäller andel heltidsanställda inom vård och omsorg har målvärdet 80 procent uppnåtts.
Resultatet ligger på 84 procent. Det är en förbättring till och med augusti jämfört med mätningen i
april som då var 74 procent. Arbetet med "heltidsresan" fortsätter. Arbetet innebär i korthet att
möta brukarnas behov samtidigt som heltidsanställningar erbjuds i grunden för medarbetarna. Alla
nyanställningar erbjuds heltid.
Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget har ett fastställt målvärde på 60 procent. Resultat augusti
månad 32 procent jämfört med april 19,8 procent. I augusti 2020 var användningen på 16 procent
vilket innebär en fördubbling. Pandemin har påverkat möjligheten att träna på anläggningar och
delta i ledarledda aktiviteter såsom gym. Trenden brukar vara att uttaget ökar under hösten så
förhoppningen är en god förbättring i jämförelse med föregående år.
För personal med kompetens för området har målvärdet fastställts till 90 procent. Resultatet uppgår
till 79 procent jämfört med 74 procent i april. Satsningar som till exempel Äldreomsorgslyftet och
uppdragsutbildning för att öka antalet platser på utbildning samt kombinera arbete med studier visar
på resultat.
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Ett ökat utbud av digitala tjänster
När det gäller andel utvecklingsprojekt som har en tydlig koppling till digitalisering har målvärdet
fastställts till 80 procent. Resultatet visar på 90 procent som kan jämföras med 87,5 procent i april.
Projekt för digitala matinköp inom hemtjänst har tillkommit sedan senaste uppföljningen. Fortsatt
arbete med ansökningar från e-tjänster för dödsboanmälan, återsökning av försörjningsstöd och
faderskapsanmälan. Under hösten kommer e-tjänster för färdtjänst, riksfärdtjänst,
bostadsanpassningsbidrag, stöd och insatser i hemmet samt insatser inom socialpsykiatri att läggas
upp.
När det gäller andel personal som har tillgång till Wifi på sin huvudsakliga arbetsplats är målvärde
fastställt till 100 procent. Resultatet visar att målet är uppfyllt till 95 procent som kan jämföras med
90 procent i april. Utbyggnad och förbättring av Wifi har under året utförts på Löpargatan, Lotsen
och Träffpunkten. Möjligheten saknas till viss del fortfarande när det gäller insatser i brukarnas egna
hem.
När det gäller ökat antal insatser som kan erbjudas digitalt eller genom digitala hjälpmedel pågår
utvecklingsarbetet fortlöpande. Insatsen trygghetslarm kan fullt ut erbjudas digitalt.
När det gäller personalens upplevelse av tillräcklig kunskap i digitala arbetssätt krävs ett
kommunövergripande gemensamt mätinstrument.
När det gäller antal ansökningar som inkommer via e-tjänster kan vi se en ökande trend. Vid
måluppföljning i april 2021 redovisades 12 ansökningar som inkommit via e-tjänst. Till och med
augusti redovisas 66 ansökningar som inkommit via e-tjänst. Ansökningar från e-tjänster rör
dödsboanmälan, återsökning av försörjningsstöd och faderskapsanmälan. Under hösten kommer etjänster för färdtjänst, riksfärdtjänst, bostadsanpassningsbidrag, stöd och insatser i hemmet samt
insatser inom socialpsykiatri att läggas upp.
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En hållbar kommun
Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för kommande
generationer.
Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare.
Bedömning

Trend

Förväntat resultat

Bedömning

Trend

Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet
Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna
utveckla vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar.
Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en
god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp.

Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet
Strategi för AGENDA 2030 beskriver de områden som Strömstads kommun prioriterar för att bidrag
till att målen i agendan nås. Strategin behandlades i kommunstyrelsen i augusti.
Av del elever som gick ur årskurs 9 var 90 procent av eleverna behöriga till ett yrkesprogram på
gymnasiet. Det är ett värde som ligger över det preliminära värdet för riket 2021. Något aktuellt
värde för 2021 på andelen innevånare 20-64 år med eftergymnasial utbildning finns ännu inte, men
vi kan se en ökande trend av att fler utbildar sig.
I socialförvaltningen har stort fokus legat på åtgärder för att begränsa ökningen av försörjningsstöd.
Pandemin har ställt krav på verksamheten utifrån nya förutsättningar. Samtidigt kan vi se att vi
kommer att nå upp till våra målsättningar om antal personer som går från arbetsmarknadsenheten
ut i sysselsättning och från etableringen till arbete eller studier.
Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår kommun samt ökad
andel hållbara upphandlingar
Enligt prognosen väntas kommunen nå upp till de finansiella målen för god ekonomisk hushållning.
Även de kommunalägda bolagen väntas nå upp till resultat- och soliditetsmål.
Andelen annonserade upphandlingar där krav utifrån upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek
används ligger fram till augusti på 78 procent vilket är en något högre andel än per april.
Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med
minskade fossila utsläpp.
Strömstad kommun har antagit 11 klimatlöften för år 2021. Arbetet i kommunens alla förvaltningar
pågår och utifrån nuläget är vår prognos den samma som i april det vill säga att 63 procent av de
antagna klimatlöftena kommer att nås helt eller delvis.
Andelen ekologiska livsmedel har ökat under året och vänta öka ytterligare. Matavfallsinsamling
startade upp i månadsskiftet april-maj. Hittills har ungefär 400 abonnenter i två områden fått
erbjudande om insamling av matavfall, av dessa har drygt 100 tackat ja. Införandet kommer att pågå
under cirka två års tid. Målet 15 procent 2021 beräknas inte kunna nås.
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil rapporteras på helår. Andelen körda kilometrar på
fossilfria bränslen har ökat stadigt, vi har stadigt ökande andel bilar som kan köras på fossilfria
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bränslen och antalet körda kilometrar kan minska på grund av pandemin, dock var minskningen bara
6 procent under 2020. Sammantaget verkar det ändå som att det är rimligt att målet kan nås 2021.
Andel fossilfria bilar i kommunorganisationen (laddhybrid, etanol, el, gas) rapporteras på helår.
Förvaltningen arbetar vidare med att finna leverantörer av miljöfordon inom ramavtalet som möter
upp till de krav som verksamheterna ställer. Vi kan nu även avropa fyrhjulsdrivna gasbilar.
Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås vid årets slut

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning
Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun kommer att nå upp till målen om god
ekonomisk hushållning för år 2021.
Enligt prognosen kommer kommunens resultat att överstiga det uppsatta finansiella målet på 4
procent och soliditetmålet på 25 procent inklusive pensionsförpliktelser väntas nås.
AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler kommer enligt prognosen även de att nå målen för
god ekonomisk hushållning.
Ur ett verksamhetsperspektiv så är bedömningen att samtliga etappmål delvis kommer att nås under
2021. Samtliga styrtal har dock inte kunnat följas upp i delårsbokslutet. Inom många områden ser vi
en positiv trend så som att flera bostäder planeras, företag etablerar sig, elever i årskurs 9 har
mycket goda resultat och fler utbildar sig. Andelen heltidsanställda inom socialförvaltningen ökar och
andelen arbetade timmar av timanställda minskar och utvecklingen mot ett ökat utbud av digitala
tjänster fortsätter.
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Verksamhet- och bolagsuppföljning
Kommunstyrelsen
Resultat och prognos
Utfallet per augusti 2021 är +2,1 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld.
Utfallet per augusti 2021 är +2,9 mnkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld.
Årsprognosen uppgår till - 0,1 mnkr jämfört med budget
Verksamhet

Utfall Jan Aug 2021

Budget Jan
- Aug 2021

00 Kommunfullmäktige

-1.8

-2.3

01 Kommunstyrelse

-1.5

02 Utvecklingsavdelning

Prognos
helår

Budget
helår

0.5

-3.5

-3.5

0.0

-1.7

0.2

-2.3

-2.6

0.2

-14.6

-15.3

0.7

-23.0

-22.9

-0.1

03 - Kommunledning

-6.7

-6.3

-0.4

-10.3

-9.4

-0.9

04 - Avd för kansli o
kommunikation

-9.2

-9.3

0.1

-13.9

-13.9

0.1

05 - HR-avdelning

-5.4

-6.3

1.0

-9.1

-9.5

0.4

06 Ekonomiavdelning

-8.1

-8.0

-0.1

-11.9

-12.0

0.1

08 - IT och Växel
teknik

-6.7

-6.9

0.2

-10.3

-10.3

0.0

09 Tillväxtsekretariatet

-0.1

Total Summa
Ö - Förändring
semlöneskuld
Årets resultat

-54.0

-56.1

0.7
-53.2

-56.1

Återstår
Jan - Aug
2021

-0.1

0.0

2.1

-84.2

0.7

0.0

2.9

-84.2

Återstår
helår 2021

0.0
-84.1

-0.1
0.0

-84.1

-0.1

Kommunstyrelsens verksamheter visar på ett överskott till och med augusti 2021 på +2,1 mnkr före
förändring av semesterlöneskuld. Det positiva resultatet i jämförelse med budget kommer att
förbrukas under hösten enligt prognosen. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras av att
exempelvis friskvårdsbidraget inte har betalats ut i nivå med budget, revisionen har ej utnyttjat hela
sin budget samt att konsultkostnader för arbete med fördjupad översiktsplan ännu inte har
fakturerats. Prognosen för helåret visar på ett nollresultat till ett negativ resultat på -0,3 mnkr. Fem
större poster som påverkar slutresultatet negativt är uppstart av fritidsgård i Skee, lägre intäkter än
budgeterat för aktivitetshallen, högre utbetalt driftbidrag till Strömstad Badanstalt AB, låga
annonsintäkter för Infocenter samt ks uteblivna finansiering av Utvecklingsarena Strömstad.
Förvaltningen gör sitt yttersta för att upprätthålla god kostnadskontroll med de negativa poster som
framgår ovan.
Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget
Det finns flera osäkra poster i prognosen men förvaltningen kommer att arbeta med ökad
kostnadskontroll och minimering av ej ännu uppbokade externa utgifter samt följa de poster där
osäkerhet finns aktivt.

21

Barn- och utbildningsnämnden
Resultat och prognos
Utfallet per 31 augusti är + 5,1 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld.
Utfallet per 31 augusti är + 17,0 mnkr, jämfört med budget efter förändring av
semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till + 1,3 mnkr jämfört med budget inklusive
semesterlöneskuld.
Verksamhet

Prognos
helår

Budget
helår

3.8

-67.9

-71.3

3.4

-6.7

0.0

-10.8

-10.0

-0.8

-21.5

-22.5

1.0

-33.7

-33.7

0.0

-8.1

-7.5

-0.5

-11.9

-11.3

-0.5

-45.1

-45.1

0.0

-66.6

-66.7

0.1

60 - BUF Bibliotek

-3.2

-3.4

0.2

-5.1

-5.2

0.1

61 - BUF Kulturskola

-2.3

-2.3

0.0

-3.4

-3.3

-0.1

-67.8

-67.9

0.0

-99.4

-98.5

-0.9

63 - BUF Fritidshem

-6.4

-6.0

-0.5

-8.9

-8.7

-0.2

64 - BUF
Grundsärskola

-3.8

-3.9

0.1

-6.2

-5.8

-0.4

65 - BUF
Särgymnasium IKE

-0.9

-0.9

0.0

-0.8

-1.9

1.0

66 - BUF Samlad
barn- o elevhälsa

-12.0

-13.0

1.0

-18.8

-19.6

0.8

67 - BUF
Gymnasium

-19.6

-19.5

-0.1

-28.9

-28.9

0.0

68 - BUF
Gymnasium IKE

-2.3

-2.4

0.1

-3.7

-3.4

-0.3

69 - BUF
Vuxenutbildningen

-5.7

-5.7

0.0

-7.3

-7.3

0.0

-249.4

-254.5

5.1

-373.2

-375.5

2.3

45 - BUF
Förvaltningskontor
46 - BUF
Skolskjutsar
47 - BUF Måltid
48 - BUF Städ
49 - BUF
Förskoleverksamhet

62 - BUF
Grundskola +
förskoleklass

Total Summa
Ö - Förändring
semlöneskuld
Årets resultat

Utfall Jan Aug 2021

Budget Jan
- Aug 2021

-43.8

-47.6

-6.6

11.8
-237.5

-254.5

Återstår Jan
- Aug 2021

11.8

-1.0

17.0

-374.2

Återstår
helår 2021

-1.0
-375.5

1.3

Kommunen har fortsatt fått delvis täckning av sjuklön från staten, som procentuellt fördelas ut till
verksamheterna utifrån kortvarig sjukskrivning. Utbetalningen går ej att härleda till specifika enheter
men förvaltningen har valt att fördela ut intäkten procentuellt utifrån hur mycket sjuklön 1-14 dagar
som upparbetas per enhet och verksamhet.
Kommentarer till utfall per verksamhet:
Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott på 3,8 mnkr tom augusti, på helåret är prognosen
3,4 mnkr. Överskottet avser täcka upp de underskott som prognosticeras att uppstå under året i
övriga verksamheter; pandemirelaterade extrakostnader för extrastäd januari till september (0,6
mnkr), uteblivet statsbidrag för karriärtjänster inom skolverksamheten (0.9 mnkr),samt den
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budgetpost som ligger med i förvaltningens ram 2021 för Skee gamla skofabrik trots att lokalen är
uppsagd (0,8 mnkr). Överskottet är delvis 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. Överskottet härrör till de tre första
månaderna som inte betalats ut och som hänger ihop med förra årets lönerevision. I och med att
kompensationen inte fanns med i den ursprungliga budgetramen för 2021 har den heller inte
budgeterats till någon verksamhet.
Skolskjutsar är per augusti i balans med budget, Införandet av ansökningsförfarande för busskort
inför höstterminen kan komma att leda till minskade skolskjutskostnader. Kostnadseffekten är först
synbar på helårsbasis. Prognosen på helår är ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet är hänförbart
till en volymökning av elever samt byte till större buss på en linje samt att fler elever har växelvis
boende, vilket genererar högre taxikostnader.
Måltid visar ett överskott på 1,0 mnkr till och med augusti. Helårsprognosen visar en budget i balans
där överskottet används till att höja ekologisk andel. Ekologisk mat i förvaltningen 210831 ligger på
25,74 procent.
Städverksamheten visar ett underskott på 0,5 mnkr till och med augusti. Underskottet är hänförbart
till de sex deltidsanställda lokalvårdare som extrastädar på grund av pandemin samt extrastäd i
socialförvaltningen som internfaktureras. Extrastäd pågår fram till 30 september. Årsprognosen visar
ett underskott på 0,5 mnkr och är hänförbart till extrastäd för covid-19.
IKE gymnasiesärskolan visar budget i balans för vårterminen. Budgeten är periodiserad 50/50 på
vårtermin och höst. Årsprognosen visar ett överskott på 1,0 mnkr.
Barn och elevhälsa visar ett överskott på 1,0 mnkr till och med augusti. Resultatet förklaras delvis av
vakanser, samt av en planerat lägre bemanning under det första halvåret 2021. Tjänsterna förväntas
vara fullbesatta till hösten. Årsprognosen visar ett överskott på 0,8 mnkr.
Semesterlöneskulden. Förvaltningen jobbar aktivt, med stöd av HR, kring semesterplanering och det
hålls dialoger på varje enhet kring förläggning av semesterdagar.
Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget
Inga planerade åtgärder då förvaltningen prognosticerar ett överskott mot budget.

23

Miljö- och byggnämnden
Resultat och prognos
Utfallet per 31 augusti är +2,5 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld och
efter förändring av semesterlöneskuld +2,8 mnkr. Årsprognosen uppgår till +1,8 mnkr jämfört med
budget.
Verksamhet

Utfall Jan Aug 2021

Budget Jan Aug 2021

10 - Miljö- och
byggnämnd,
förvaltn

-6.3

-7.1

11 - Planering,
mätning

-2.3

12 - Miljöhälsoskydd
15 Räddningstjänst
17 - Bygg,
granskning
Total Summa
Ö - Förändring
semlöneskuld
Årets resultat

Prognos
helår

Budget
helår

0.7

-10.6

-10.3

-0.3

-2.3

0.0

-2.9

-3.4

0.5

-0.9

-1.2

0.4

-2.1

-2.9

0.8

-10.6

-11.1

0.5

-16.3

-16.7

0.3

0.6

-0.3

0.9

0.1

-0.4

0.5

-19.5

-21.9

2.5

-31.8

-33.6

1.8

0.3

0.0

2.8

-31.8

0.3
-19.1

-21.9

Återstår Jan
- Aug 2021

Återstår
helår 2021

0.0
-33.6

1.8

Förvaltningen och den administrativa avdelningen har ett överskott för personalkostnader och övriga
driftskostnader per sista augusti. Detta beror bland annat på färre deltagare och kortare
nämndsmöten samt att budgeten för den nya förvaltningschefen som startar sin tjänst första
september fördelas över årets alla tolv månader, vilket innebär att det per sista augusti finns ett
överskott som sedan kommer att förbrukas när denne väl är på plats. Förvaltningen har också extra
kostnader under året som är icke budgeterade, detta gäller bland annat kostnader för hyra av lokaler
vid Ångbåtskajen, konsultkostnader för rekrytering av ny förvaltningschef samt kostnader för
arbetsmiljöfrågor och andra eventuella konsultkostnader. Detta ska dock kunna rymmas inom
befintlig budget.
Eftersom vi väljer att ta kostnader centralt för flera poster så hamnar avdelningen på ett underskott
med -0,3 mnkr för årsprognosen. Detta korrigeras av att andra avdelningar gör ett överskott så att
förvaltningen totalt hamnar i balans.
Plan-, kart-, och mätavdelningen har på intäktssidan ett underskott på närmare 0,6 mnkr (borde
egentligen vara ett underskott på 0,4 mnkr då fakturering skett i september som gäller augusti) per
sista augusti. Intäktsunderskottet räddas upp av ett överskott på personalkostnader som gör att
avdelningen har en budget i balans totalt sett. Överskottet för personal beror dels på en vakant tjänst
som stadsarkitekt, där budgeten ligger fördelad på tolv månader och där tjänsten startade i augusti,
samt en vakant tjänst som mätingenjör som startade i april.
Stadsarkitekten som startar senare än planerat och mätingenjören som arbetar 60 procent istället för
planerade 100 procent förväntas ge ett överskott på årsprognosen, som beräknas bli +0,5 mnkr.
Överlag går miljö- och hälsoskyddsavdelningen med överskott per sista augusti. Situationen är stabil i
de flesta verksamheterna med undantag för naturvård samt miljöskydd. För miljöskydd finns en del
ofakturerad tid sedan sommaren som påverkar och för naturvård beror underskottet helt på arbetet
med naturvårdsplanen som prioriteras.
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Pandemin påverkar verksamheterna, då mycket av tillsynen är planerad att utföras under hösten.
Detta kan påverka intäkterna negativt då mycket av de nedlagda timmarna för planering faktureras i
samband med den faktiska tillsynen. För arbetet med naturvårdsplanen finns ersättning medräknad i
prognosen. Exakt belopp är ovisst, men uppskattningsvis 0,2 mnkr. Detta bidrag tillsammans med
bidrag från staten på cirka 0,4 mnkr för trängseltillsyn medför ett överskott för avdelningen i
årsprognosen. När det gäller personalstyrkan så har den arbetsrelaterade sjukfrånvaron sjunkit
stadigt dock finns fortfarande ett personalöverskott för långvarig sjukskrivning men också för
sjukfrånvaro kopplad till Covid-19 samt en hel del VAB (Vård av barn). En vikarie anställdes över
sommaren för att hantera sjukskrivning och trängseltillsyn. Detta behov kvarstår under hösten så
rekrytering kommer att ske inom kort.
Behov av inventarieinköp som dykt upp under årets första halva är stort för flera av verksamheterna
för att kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig tillsyn. Avdelningen kan trots detta visa på ett
överskott på årsprognosen med +0,8 mnkr.
Byggavdelningen visar ett överskott per sista augusti, detta beror på att ärenden har strömmat in och
bidragit till högre intäkter. Årsprognosen för avdelningen är ett överskott på +0,5 mnkr. Vilket då
beror på ökat arbete med tillsyn och bygglov.
Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget
Då miljö- och byggnämnden per delårsbokslut augusti prognostiserar för ett överskott på helåret
krävs inga specifika åtgärder.

Socialnämnden
Resultat och prognos
Utfallet per siste augusti 2021 -8,0 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld.
Utfallet per per siste augusti 2021 är -4,9 mnkr jämfört med budget efter förändring av
semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till -9,3 mnkr jämfört med budget.
Verksamhet

Utfall Jan Aug 2021

Budget Jan
- Aug 2021

80 - Gemensam
administration

-8.4

-9.2

81 - Individ- o
familjeomsorgen

-37.1

83 - Boende &
Daglig vsh

Prognos
helår

Budget
helår

0.8

-12.5

-13.8

1.3

-31.9

-5.2

-55.5

-47.8

-7.6

-75.1

-74.6

-0.5

-110.5

-110.9

0.4

85 - Insatser i
hemmet & BC

-68.5

-65.3

-3.1

-101.3

-97.9

-3.4

Total Summa

-189.0

-181.0

-8.0

-279.7

-270.4

-9.3

Ö - Förändring
semlöneskuld
Årets resultat

3.1
-186.0

Återstår Jan
- Aug 2021

3.1
-181.0

-4.9

0.1
-279.6

Återstår
helår 2021

0.1
-270.4

-9.2

Gemensam administration
Den gemensamma administrationen gör ett överskott per siste augusti. Även prognosen på helår
visar på ett överskott gentemot budget. På grund av lägre deltagande relaterat till pandemin så visar
nämndverksamheten ett överskott, så även i prognosen för helåret.
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Inom den övergripande verksamheten är det framförallt återsökta statsbidrag gällande merkostnader
kopplat till Covid-19 för december 2020 som påverkar positivt. Vidare så har statlig ersättning för
sjuklöner avseende augusti månad bokats upp centralt vilket också har en positiv påverkan.
Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgens prognosticerade budgetunderskott för 2021 handlar huvudsakligen
om tre delar: placeringar vuxna, placeringar barn samt försörjningsstödet. Placeringar vuxna handlar
till större delen om skyddsplaceringar till följd av våld i nära relation, hedersproblematik samt grov
kriminalitet. Flera placeringar beräknas pågå under längre tid. Även placeringar av barn och unga har
ökat. Pandemin och följderna av den har påverkat människors mående men att placeringar ökar kan
inte direkt kopplas till det. Individ- och familjeenheten har under 2021 förstärkts med ytterligare en
familjebehandlare vilket gör att socialtjänsten får möjligheter att ge mer stöd på hemmaplan. Att ha
vård- och behandling av god kvalitét på hemmaplan kan förebygga vissa placeringar, dock ej alla.
Under 2021 tillskjuts 4,0 mnkr ifrån migrationsmedlen i syfte att finansiera en del av
placeringskostnaderna på vuxenenheten.
Underskottet på Ekonomiskt bistånd handlar till största delen på att försörjningsstödet ökar vilket i
huvudsak beror på den stigande arbetslöshet Strömstad drabbats av till följd av Covid-19. På enheten
för Arbete och Försörjning har man 2021 fått förstärkning med ytterligare en
arbetsmarknadskonsulent. Man samarbetar nu intensivt mellan försörjningsstöd, AME,
Vuxenutbildningen, Samordningsförbundet Väst, AF, Omställningskontoret med flera i syfte att
hjälpa människor komma vidare ut i studier eller arbete.
Biståndsenheten beräknas ha en budget i balans i slutet av året.
Boende och daglig verksamhet
Verksamhetsgrenen Boende och Daglig verksamhet gör ett underskott per siste augusti. Ökade
kostnader för externa placeringar såväl som ökade kostnader för avancerad vård på särskilt boende
bidrar till en negativ budgetavvikelse. Stora delar av dessa avvikelser sågs redan under hösten 2020
och centralt avsatta medel (2,0 mnkr) samt nyttjande av statsbidrag (3,3 mnkr) reducerar dessa
underskott.
Osäkerhetsfaktorer i prognosen är hur sjukskrivningar fortgår under resten av året samt eventuella
oförutsedda volymökningar eller volymminskningar.
Insatser i Hemmet och Bemanningscentral
Verksamhetsgrenen gör ett underskott gentemot budget per siste augusti.
På den övergripande verksamheten syns ett underskott både per siste augusti samt i prognosen för
helåret till följd av förväntade kostnader för betaldagar samt tillsättning av ytterligare chef på
hemsjukvården. Det senare finansieras av ett överskott på hemsjukvården och där budgetreglering
mellan verksamheterna kommer ske inför nästa år. Ökade kostnader för cirkulationstvätt bidrar
negativt vilket dock delvis kompenseras av låg förbrukning av budget för utbildning.
För området återfinns underskott på ordinärt boende varav en stor del på Koster på grund av
svårighet i schemaläggning. Fortsatt arbete pågår i syfte att öka brukartalen, vilka i dagsläget är för
låga för att ersättningen utifrån resursfördelningsmodellen skall täcka kostnaderna.
Boendestödet har under året sett en kraftig ökning av antalet beviljade timmar vilket resulterar i ett
budgetunderskott. Centralt avsatta medel på finansförvaltningen (3,0 mnkr) kompenserar dock en
stor del av underskottet. Även inom personlig assistans prognosticeras ett underskott till följd av
volymökningar. Till följd av dessa ökningar inom såväl boendestödet såväl som personlig assistans,
som delar chefskap, har en samordnare behövt tillsättas vilket också belastar budgeten negativt.
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Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget
Utifrån det stora prognosticerade underskottet avser förvaltningen att vidta en rad åtgärder, enligt
nedanstående.
Förvaltningens åtgärder
Återhållsamhet i hela förvaltningen
Använda statsbidrag
Begränsat nyttjande av egna utbildningsmedel – endast statsbidrag/externa medel nyttjas
Digitala satsningar finansieras via statsbidrag
Fortsatt arbete med optimerad bemanning och samplanering
Översyn av insatsplanering samt genomgång av beslut gällande Boendestöd
Arbeta utifrån framtagen åtgärdsplan inom Boende LSS

Tekniska nämnden
Resultat och prognos
Skattefinansierad verksamhet
Utfallet per 31 augusti är +3,4 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld.
Utfallet per 31 augusti är +3,6 mnkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld.
Årsprognosen uppgår till +2,0 mnkr jämfört med budget.
Verksamhet skattefinansierad

Utfall jan aug 2021

Budget
jan - aug
2021

20 - Teknisk nämnd och
förvaltning

-1.4

-2.0

21 Exploateringsverksamhet

-0.4

22 - Gator och vägar samt
parkering
23 - Allmän
platsmark

Prognos
helår

Budget
helår

0.6

-3.0

-3.6

0.6

-4.3

3.9

-1.9

-6.5

4.6

-9,1

-8.3

-0.8

-15.3

-14.5

-0.8

-2.2

-2.6

0.5

-3.3

-3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.2

0.0

-0.2

28 – Förrådsverksamhet

-1.6

-1.6

0.0

-2.4

-2.4

0.0

30 – Allmän
markreserv

0.6

0.8

-0.3

1.2

1.2

0.0

31 – Renhållning
allmän

-2.0

-1.6

-0.4

-2.4

-2.4

0.0

32 – Näsinge
Flygplats

-0.1

-0.2

0.1

-0.3

-0.3

0.0

51 – Hamnar

-4.5

-4.3

-0.3

-12.6

-10.4

-2.2

Total Summa

-20.7

-24.1

3.4

-40.1

-42.1

2.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

-20.5

-24.1

3.6

-40.1

-42.1

2.0

24 - Sidoordnad
verksamhet

Förändring semlöneskuld
Årets resultat

Återstår
jan - aug
2021

Återstår
helår 2021
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Teknisk nämnd och förvaltning visar ett överskott på 0,6 mnkr vilket förklaras av en positiv avvikelse i
budgeten för fastigheten Pilen som avser något högre hyresintäkter och lägre driftskostnader för
perioden än budgeterat.
Exploateringsverksamhet avseende drift uppvisar ett överskott på 3,9 mnkr vilket förklaras av att det
bland annat finns avsatta budgetmedel för exploatering Mällbygård som dock beslutades att läggas
ner efter budgeten var beslutat på totalt 1,5 mnkr för 2021. Dessutom har det varit generellt lägre
detaljplanekostnader för perioden än budgeterat. Prognos på helår bedöms landa på en positiv
avvikelse mot budget på 4,6 mnkr. Exploateringen avseende Rådhusberget har justerats ner då något
uppdrag ännu inte meddelats ifrån kommunstyrelsen om prioritering av detaljplanen. Även
exploateringen avseende Mällbyhöjden har justerats ner då exploateringsprojektet inväntar
resultatet av LONA-projekt grön infrastruktur för hasselsnok och sandödla, vilken avses pågå till och
med oktober 2021.
Gator, vägar och parkering visar ett underskott på -0,8 mnkr, vilket kan främst förklaras av minskade
parkeringsintäkter.
Hamnverksamheten visar ett underskott med -0,3 mnkr mot budget, vilket förklaras främst av
intäkter för perioden. Det råder fortsatt viss osäkerhet på intäktssidan avseende färjetrafik, linfärjan
på Koster och övriga två båtar som trafikerar Norge på grund av rådande pandemiläge. Prognos på
helår bedöms landa på en negativ avvikelse på -2,2 mnkr. Främsta anledningen för avvikelsen är
högre kapitalkostnader än budget, främst hänförligt till projekt Ångbåtskajen. Svårt att budgetera
kapitalkostnader för verksamheterna då det kan ske förändringar i pågående projekt som inte går att
förutse eller påverka. Dessutom ser verksamheten lägre intäkter för handelshamn, gästhamn och
linfärjan på Koster. Verksamheten kan dock hålla nere sina driftskostnader bland annat på grund av
mindre underhållskostnader på färjeläget utifrån reducerad färjetrafik under 2021.

Taxefinansierad verksamhet

Verksamhet

Utfall jan aug 2021

Budget jan aug 2021

54 - Vatten och
avlopp

-2.3

-1.9

55 – Fjärrvärme

0.1

56 Avfallshantering

Återstår jan
- aug 2021

Prognos
helår

Budget
helår

Återstår
helår 2021

-0.3

-2.2

0.0

-2.2

-0.1

0.3

0.1

0.0

0.1

-0.8

0.1

-0.9

0.0

0.0

0.0

Total Summa

-2.9

-1.9

-1.0

-2.1

0.0

-2.1

Förändring
semlöneskuld

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

Årets resultat

-2.7

-1.9

-0.8

-2.1

0.0

-2.1

Vatten- och avloppsverksamheten
Verksamheten visar ett underskott på -0,3 mnkr för perioden. Minskade intäkter för VA-avgifter
bidrar till budgetavvikelsen, men verksamheten uppvisar även minskade driftskostnader. Råder dock
osäkerhet framöver på intäktssidan som fortfarande påverkas av pandemin. Prognos på helår
bedöms landa på en negativ avvikelse mot budget på 2,2 mnkr som är hänförligt till minskade
intäkter detta på grund av att det inte köps vatten i samman mängd som ett normalår. Verksamheten
arbetar kontinuerligt med att försöka sänka kostnaderna på kemikalier, elkostnader samt övriga
inköp.
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Fjärrvärmeverksamheten
Verksamheten visar ett överskott på 0,3 mnkr vilket förklaras av högre intäkter för perioden. Prognos
på helår bedöms landa på en positiv avvikelse mot budget på 0,1 mnkr. Bedömer att den positiva
avvikelsen på intäktssidan håller i sig.

Avfallsverksamheten
Verksamheten visar ett underskott på -0,9 mnkr för perioden. Främsta förklaringen till avvikelsen är
lägre intäkter för verksamhetsavfallet som hanteras på Återvinningscentralen. Verksamheten
bedömer att det kommer ske en återhämtning under hösten. Intäkterna för hanteringen av
verksamhetsavfall kommer att bli lägre än budgeterat för 2021 men kompenserar av lägre kostnader
för att hantera avfallet. Därför prognosticerar verksamheten att de kommer hålla budget på helår.
Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget
Nämnden uppmanar samtliga verksamheter att i möjligaste mån hålla nere samtliga driftskostnader.
Dessutom se över och arbeta med samordning mellan förvaltningens verksamheter för att finna
lösningar som medför lägre kostnader och ett mer effektivt arbete.
Minskade detaljplanekostnader på grund av förskjutningar i arbetet samt nedlagd detaljplan.

29

Finansförvaltningen
Resultat och prognos
Utfallet per 31 augusti är ett överskott med 39,3 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till
ett överskott med 42,0 mnkr jämfört med budget.

Verksamhet

Utfall Jan
- Aug
2021

Budget Jan
- Aug 2021

Återstår
Jan - Aug
2021

Prognos
helår

Budget
helår

Återstår
helår 2021

-10.9

-10.9

0.0

-16.3

-16.3

0.0

-0.7

-1.7

1.0

-2.5

-2.5

0.0

0.6

0.0

0.6

0.6

0.0

0.6

-1.1

-4.3

3.2

-1.1

-6.4

5.3

Kapitalintäkter

8.4

6.4

2.0

11.5

9.5

2.0

Färjeintäkter

2.8

8.7

-5.9

6.8

13.0

-6.2

Övriga
verksamhetsposter

-7.0

-10.6

3.6

-15.3

-15.8

0.5

Skatter, statsbidrag
och utjämning

576.1

560.6

15.5

866.5

840.9

25.6

Pensionsfondsintäkter

1.4

0.8

0.6

1.4

1.0

0.4

Realiserade vinster
fin.oms.tillg

6.1

0.0

6.1

6.1

0.0

6.1

Orealiserade vinster
fin.oms.tillg

10.1

0.0

10.1

10.1

0.0

10.1

0.7

-1.8

2.5

-1.3

-2.6

1.3

586.5

547.2

39.3

866.5

820.8

45.7

Ö - Förändring
semlöneskuld

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Årets resultat

586.5

547.2

39.3

866.5

820.8

45.7

Pensionsutbetalningar
Avstämning
avtalspension
Avstämning
arbetsgivaravgifter
Lönerevision

Finansnetto
Total Summa

Skatter, statsbidrag och utjämning beräknas överstiga budgeterad nivå på årsbasis med 25,6 mnkr.
Högre skatteavräkning för innevarande och föregående år samt högre inkomstutjämningsbidrag än
budgeterat. Budget 2021 har ett invånarantal med 13 218 personer och Sveriges kommuner och
regioner skatteprognos beräknas på faktiskt antal invånare på 13 270 personer.
Lönerevision för år 2021 är klar och det ger ett överskott mot budget på 5,3 mnkr för helåret.
Färjelägets årsprognos är ett underskott med 6,2 mnkr på grund av den stängda gränsen mot Norge
samt Covid-19 restriktioner. Trafiken startade under juli månad.
Inom övriga verksamhetskostnader så prognosticeras ett överskott mot årsbudget på 0,5 mnkr.
Enligt den nya redovisningslagen 2019 ska finansiella tillgångar värderas till marknadsvärde. Det har
varit en uppgång på marknaden under året. Årsprognosen för orealiserade vinster är ett överskott
med 10,1 mnkr. Realisationsvinster för försäljning av finansiella tillgångar vid om allokering visar ett
överskott gentemot årsbudget på uppskattningsvis 6,1 mnkr.
Utdelningar från fonder uppgår till prognosticerade 0,2 mnkr i överskott gentemot årsbudget.
Överskottsutdelningen från Kommuninvest uppgår till 0,4 mnkr.
Borgensavgifterna understiger budgeterad nivå med 0,1 mnkr.
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Årets räntekostnader för lån har varit låga beroende på en låg räntenivå samt mindre upptagna lån är
budgeterat. Likviditetsnivån har varit bättre än förväntat i kommunen. Överskottet för
räntekostnader på årsbasis beräknas till 1,0 mnkr.

Kommunens bolag
Bolagen, mnkr

Utfall JanAug 2021
(före
skatt)

Budget
Jan-Aug
2021

Återstår JanAug 2021

Prognos
helår
(efter skatt)

Budget
helår

Återstår
helår
2021

Strömstadsbyggen
koncern

10,8

7,8

3,0

8,1

7,9

0,2

Strömstadslokaler

9,3

3,7

5,6

5,3

4,1

1,2

Strömstads
Badanstalt

-0,2

-1,0

0,8

-1,5

-1,5

0,0

Resultat Bolagen

19,9

10,5

9,5

11,9

10,6

1,4

AB Strömstadsbyggen
Strömstadsbyggen redovisar ett positivt resultat på 9,3 mnkr mot budgeterade 7,2 mnkr (rak
budget). Bolaget har lägre underhållskostnader än budget för perioden då stora underhållsprojekt ej
har slutförts. Prognosen är att bolaget kommer att ha kostnader för underhåll i linje med budget för
helåret. De största avvikelserna finns i projekten för renovering av avdelning vit och kök Beateberg.
Det har hittats skador på grund av konstruktionsbrister samt asbest i större omfattning än förväntat.
Hittills är utfallet för dessa skador över 2,0 mnkr och förväntas uppgå till 3,0-3,5 mnkr som kommer
att kostnadsföras 2021. Uppvärmningskostnaderna är 1,5 mnkr högre än budget beroende på att
vinter/vår har varit kallare än normalt i kombination med högre elpriser. För helåret uppskattas
uppvärmningskostnaderna överstiga budget med 2,2 mnkr.
Prognosen före skatt för året bedöms till 10,0 mnkr mot budgeterade 10,8 mnkr. Avvikelsen är
främst hänförlig till ökade uppvärmningskostnader till följd av högre elpriser.
Prognostiserat resultat uppfyller ägardirektivets krav. Avvikelsen bedöms inte föranleda större
åtgärder. De justeringar som vidtagits avser underhållskostnader.
Bolaget har amorterat 25,0 mnkr under september. Ingen ytterligare amortering planerad under
året. Bolaget står inför en period med flera större bygg- och renoveringsprojekt.
De i investeringsbudget planerade projekten har förskjutits tidsmässigt vilket medför att
investeringsbudget 2022 påverkas av dessa projekt.
AB Strömstadslokaler
Strömstadslokaler redovisar ett positivt resultat på 9,3 mnkr mot budgeterade 3,7 mnkr (rak budget).
Underhållskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat, då det har varit svårt att få planerat
underhållsarbete utfört på grund av kapacitetsbrist och pandemieffekter med mera. Energipriserna
har ökat, vilket i kombination med ökad förbrukning på grund av kallare vinter/vår märks på
uppvärmningskostnaderna. Prognosen för helåret är att uppvärmningskostnaderna kommer att
överstiga budget med 0,8 mnkr.
Prognosen före skatt beräknas uppgå till 8,7 mnkr mot budgeterade 5,5 mnkr främst på grund av
lägre underhålls- och reparationskostnader.
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Bolaget har amorterat 15,0 mnkr under september. Inga ytterligare amorteringar är planerade under
året. Strömstadslokaler har för avsikt att genomföra finansiella åtgärder för att minska
räntekostnader i framtiden. Några av de i investeringsbudget planerade projekten har förskjutits
tidsmässigt, vilket medför att investeringsbudget 2022 påverkas av dessa projekt.
Dessutom har en större projektpost avseende kök Pilen 5 flyttats till annan verksamhet.
AB Strömstadsgaragen
Strömstadsgaragen redovisar för perioden ett resultat enligt budget. Prognosen för året är ett
resultat i linje med budget.
AB StrömstaNet
Bolaget redovisar ett högre resultat än budgeterat för perioden. Utfallet uppgår till 1,5 mnkr mot
budgeterat 0,5 mnkr. Den positiva avvikelsen är hänförlig till fler anslutningar än budgeterat samt att
bolaget ännu inte påbörjat ett projekt avseende driftssäkerhet.
Prognosen för året förväntas bli bättre än budgeterat. Utfallet beräknas uppgå till 1,9 mnkr jämfört
mot budgeterade 0,8 mnkr. Avvikelsen är främst hänförligt till ökat antal anslutningar samt lägre
driftskostnader.
Aktiebolaget Strömstads Badanstalt
Resultatet påverkas kraftigt av nedstängningen av verksamheten perioden 1/1 – 19/4. Detta har lett
till kraftigt minskade intäkter samt stort bortfall av medlemmar. Bolagets huvudsakliga produkt har
under hela stängningsperioden erbjudits av andra aktörer på marknaden. Beräknat resultat för
perioden samt prognosen för helåret grundar sig på att sökta stöd hos Tillväxtverket beviljas. Skulle
så inte ske kommer resultatet påverkas negativt med upp mot 1,0 mnkr för 2021 och bolaget
kommer att behöva ytterligare tillskott från ägaren för att klara sin ekonomi. Under året har bolaget
erhållit driftsbidrag från ägaren om 1,6 mnkr utöver det årliga bidraget om 0,5 mnkr. Ansökan inkom
till Tillväxtverket den 27 maj och är ännu inte behandlad. Bolaget har sökt stöd för korttidsarbete
samt omställningsstöd. Minskat öppettider samt arbetat med minsta möjliga bemanning utan att
riskera badsäkerheten. Nu pågår en intensiv rekryteringskampanj för att återbygga kundstocken.
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Bilaga 1: Statistik färjetrafiken och gästhamnen
Färjetrafiken
Aktiviteter
Antal resande
Antal fordon
Summa intäkter jan-aug (tkr)

2021-08-31
113 449
41 841
2 780

2020-08-31
185 521
50 180
3 538

2019-08-31
1 019 313
339 194
17 185

Antalet resande har minskat jämfört med samma period föregående år. Antalet fordon har även
minskat. Förklaras av rådande pandemi som resulterat i en stängd gräns mellan Sverige och Norge.
Färjetrafiken har varit stängd sedan 14 mars i 2020 och öppnade igen under sommaren 2021.
Gästhamnen
Gästhamnen
Antal gästnätter
Antal dagbesökande

2021-08-31
6 149*
1 240

2020-08-31
3 297*
385

2019-08-31
10 538*
3 649

*Inkl. Rossö 510 nätter 2021, 401 nätter 2020 och 583 nätter 2019.

Antalet gästnätter och dagsbesökare har ökat jämfört med samma period föregående år. Gränsen
mellan Norge och Sverige öppnade under sommaren 2021. Besökare i gästhamnen är
uppskattningsvis till 95 procent norska besökare, vilka inte har haft möjlighet att åka till Sverige i
sommar i samma omfattning som tidigare år innan pandemin.
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Bilaga 2: Uppföljning av styrtal
Attraktivt att bo, besöka och verka i

Styrtal kommun

År
2019

År 2020

År 2021

Mål 2021

Bedömning

Trend

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.
Antal färdigställda nya
boendeenheter (slutbesked)

85

91

63

Antal nya byggrätter för
boendeenheter i av KF
antagna detaljplaner över de
fem senaste åren

0

0

100

Antal boendeenheter i
pågående kommunala
bostadsprojekt i
genomförandefasen

27

25

Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.
Antal nyetablerade företag

98

89

75

Andel nyetablerade företag
inom andra branscher än
handel

79%

84%

85%

(U07451) Företagsklimat enl.
ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

77%

73%

80%

76%

Sammanfattande omdöme
företagsklimatet i kommunen
- Svenskt näringsliv enkät

3.53

3.13

3.20

3.53

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.
Andel av utbetalda
arrangörsstöd som har barn
och unga som målgrupp.

19.0%

26.0%

30.0%

0

1

3

Andel medlemskap i
föreningar i förhållande till
barn mellan 0-20 år

67.0%

73.0%

Fördelning av lokalt
aktivitetsstöd mellan pojkar
och flickor

36.8%

45.0%

Andel besökare fritidsgård i
förhållande till barn mellan
12-18

21.0%

23.0%

Erbjuda kulturskoleaktiviteter
på olika platser i kommunen
på höst,-, sport-, och påsklov
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En erkänt bra utbildningsverksamhet
Styrtal kommun

År 2019

År 2020

År 2021

Mål 2021

Bedömning

Trend

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.
Andel elever i årskurs 6
som når kunskapskraven
i samtliga ämnen

80.0%

68.0%

71.0%

80.0%

(N15419) Elever i åk. 9
som uppnått målen i alla
ämnen, kommunala
skolor, andel (%)

68.9%

72.4%

83.0%

75.0%

(N15436) Elever i åk. 9
som är behöriga till ett
yrkesprogram,
kommunala skolor,
andel (%)

75.5%

85.3%

90.0%

90.0%

Gymnasieelever med
examen inom 3 år,
kommunala skolor,
andel (%)

56.06%

60.63%

56.00%

65.00%

(N11800) Barn 1-5 år
inskrivna i förskola,
andel (%)

81.6%

82.6%

85.0%

4.8

5.0

5.2

(N11102)
Personaltäthet,
inskrivna barn per
årsarbetare i förskolan,
lägeskommun, antal

Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.
Elever på SFI som klarat
minst två kurser, av
nybörjare två år tidigare,
andel (%)

9.00%

10.00%

20.00%

Invånare 20-64 år som
deltar i vuxenutbildning
, andel (%)

7.56%

11.30%

10.00%

Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.
(U11401) Plats på
förskola på önskat
placeringsdatum, andel
barn (%)

75.0%

66.0%

80.0%

Vårdnadshavarenkät
förskolan - Föreställ dig
en perfekt förskola. Hur
nära ett sådant ideal
tycker att ditt barns
förskola kommer? Skala
1-6

4.0

4.0

4.8

Jag känner mig trygg på
min skola

91.0%

89.0%

89.0%

93.0%

Jag får studiero i min
klass

69.0%

69.0%

70.0%

75.0%

35

Jag har inte känt mig
utanför, retad eller illa
behandlad under
läsåret.
Medarbetarengagemang
HME barn- och
utbildningsförvaltningen

74.0%

72.0%

78

81

72.0%

80.0%

80

Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.
(N15814) Lärare
(heltidstjänster) med
lärarlegitimation och
behörighet i minst ett
ämne i grundskola åk 19, kommunala skolor,
andel (%)

55.5%

54.5%

Lärare (Årsarbetare)
med lärarlegitimation
och behörighet i minst
ett ämne i
gymnasieskola,
kommunala skolor,
andel (%)

79.58%

86.00%

Heltidstjänster i
förskolan med
förskollärarexamen,
kommunal regi, andel
(%)

31%

34%

80.0%

95.00%

90.00%

38%
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Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet
Styrtal kommun

År 2019

År 2020

År 2021

Mål 2021

Bedömning

Trend

Nöjda brukare, medarbetare och närstående.
Bemötande, förtoende
och trygghet inom
hemtjänsten

98.00%

96.00%

90.00%

Bemötande, förtroende
och trygghet inom
särskilt boende

91.00%

93.00%

90.00%

85.0%

80.0%

80.0%

86.00%

83.00%

85.00%

80

79

80

65.00%

63.00%

75.00%

106

68

58

45

Brukartid i hemtjänst

57.00%

52.35%

55.00%

Beläggning särskilt
boende

98.00%

98.97%

95.00%

Brukarundersökning LSS Daglig verksamhet
(resultat genomsnitt
samtliga frågor)
Brukarbedömning
Individ- och
familjeomsorg totalthelhetssyn
Medarbetarenkät HME
(hållbart
medarbetarengagemang)
Svarsfrekvens
medarbetarenkät
Väntetid till särskilt
boende - antal dagar från
beslut

Brukarundersökning LSS Servicebostad (resultat
genomsnitt samtliga
frågor)

84.0%

82.0%

80.0%

Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.
Sjukfrånvaro inom
socialförvaltningen

9.25%

10.20%

10.40%

8.00%

Andel arbetade timmar
av timanställda

12.00%

8.00%

5.00%

7.00%

Andel heltidsanställda
inom vård och omsorg

73.00%

80.00%

84.00%

80.00%

Nyttjandegrad
friskvårdsbidrag

28.00%

36.00%

60.00%

Ett ökat utbud av digitala tjänster.
Andel utvecklingsprojekt
som har en tydlig
koppling till digitalisering

90.00%

80.00%

Andel personal som har
tillgång till wifi på sin
huvudsakliga arbetsplats

95.00%

100.00%

1

4

Antal insatser som kan
erbjudas digitalt eller
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genom digitala
hjälpmedel
Andel personal som
upplever tillräcklig
kunskap i digitala
arbetssätt
Antal ansökningar som
inkommer via e-tjänst

50.00%

66

50
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En hållbar kommun
Styrtal kommun

År 2019

År 2020

År 2021

Mål 2021

Bedömning

Trend

Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet.
Antal personer som går
från
arbetsmarknadsenheten ut
i sysselsättning

15

10

Andel personer som gått
från etableringen till arbete
eller studier

26

12

29.1%

Invånare 25-64 år med
eftergymnasial utbildning,
andel (%)

28.9%

29.6%

(N15436) Elever i åk. 9 som
är behöriga till ett
yrkesprogram, kommunala
skolor, andel (%)

75.5%

85.3%

90.0%

90.0%

Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår kommun samt ökad andel
hållbara upphandlingar.
Resultat motsvarande
minst 4 procent av skatter,
generella statsbidrag och
kommunal utjämning, mätt
som ett genomsnitt över
fyra år.

5.1%

5.2%

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

0.9%

1.1%

0.8%

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

1.9%

1.2%

0.5%

Soliditeten inklusive
pensionsförpliktelser får
inte understiga 25 procent.

29.3%

28.9%

25.0%

1.6%

4.8%

0.5%

AB Strömstadslokaler och
AB Strömstadsbyggens
soliditet ska öka med 0,5
procent per år.

5.3%

4.0%

Andel annonserade
upphandlingar där krav
utifrån
upphandlingsmyndighetens
kritieriebibliotek har
använts
Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade
fossila utsläpp.
Andel klimatlöften som har
uppfyllts

100.0%

39

(U07514) Ekologiska
livsmedel i kommunens
verksamhet, andel (%)

23%

24%

Koldioxidutsläpp från
tjänsteresor med bil
(ton/årsarbetare)

0.14

0.13

Andel (%) hushåll som getts
möjlighet att lämna
matavfall till kommunal
insamling.
Fossilfria bilar i
kommunorganisationen,
andel % (laddhybrid,
etanol, el, gas)

26%

30%

0.13

15.0%

31.00%

39.00%

45.00%
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

KS/2021-0066

KS § 153

Finansiella rapporter 2021

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna Finansiell rapport för augusti 2021.

Kommunstyrelsens beslut

att göra en redaktionell ändring av i Finansrapporten genom att
Strömstadsbyggens skuld T2 2020 ändras från 886 mnkr till 816 mnkr.

Sammanfattning av ärendet
Tertial 2, 2021

Tillgångsförvaltning
Världens börser och i synnerlighet Stockholmsbörsen visade stark värdetillväxt
under årets andra tertial. Drivande faktorer bakom värdetillväxten var starka årsoch tertialrapporter från bolagen och positiva förväntningar över den ekonomiska
återhämtning som väntar nu när världens ekonomier långsamt börjar öppna upp
efter pandemin. Enligt index OMX Stockholm PI hade Stockholmsbörsen en
avkastning på 27,62 procent under årets åtta första månader. Även USAmarknaden utvecklades positivt under samma period, dock inte lika starkt som
Stockholmsbörsen. Enligt index DJ USA var utvecklingen på USA-marknaden 21,67
procent.
Aktiemarknadens positiva utveckling syns i Strömstads kommuns
placeringsportföljer. Totalt hade portföljerna en viktad avkastning på 12,4 procent
under de två första tertialen 2021. Portföljen investerar till stor del (minst 50%) i
räntebärande fonder. Dessa har lägre avkastning än aktiefonder men i gengäld
också mindre risk. I absoluta tal har portföljen genererat nästan 17,5 miljoner
kronor i avkastning sedan årsskiftet.
Tabell 1: Nyckeltal tillgångsförvaltning Strömstads kommun

Justerandes signatur

Vid periodens slut

T2 2021

T1 2021

T3 2020

T2 2020

Marknadsvärde (mnkr)

158,8

150,3

141,4

133,6

Avkastning i år (%)

12,4

6,4

6,8

0,9

Avkastning från start
(%)

197,1

181,0

164,4

149,9

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

Skuldförvaltning

Under de två första tertialen 2021 refinansierades lån för 130 miljoner kronor,
amorterades 10 miljoner kronor, samt ny finansiering upptogs för 50 miljoner
kronor. I slutet av tertialet var nettoskulden för Strömstads kommunkoncern
därför 1 650 miljoner kronor – alltså 40 miljoner mer än i slutet av 2020. En
amortering på 40 miljoner kronor är planerad i slutet av 2021, varefter skuldnivån
kommer att ligga på 1 610 miljoner.
Kommunkoncernens externa räntekostnader för tertialet uppgick till ungefär 8,8
miljoner kronor.
Snitträntan har sjunkit under perioden till följd av refinansiering i bolagen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 131
Tjänsteskrivelse 2021-10-06
Finansiell rapport augusti 2021
Öhmans månadsrapport 2021-08-31

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Finansiell rapport för augusti 2021.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ola Persson uppger att Strömstadsbyggens skuld i Finansrapporten är felaktig.

Ajournering

Mötet ajourneras mellan kl 13.50-14.00 samt kl 14.15-14.30.

Beslutsgång

Efter kontroll med ekonomichefen på Strömstadsbyggen revideras skuldbeloppet
från 886 mnkr till 816 mnkr.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan revidera finansrapporten med att
Strömstadsbyggens skuld T2 2020 ändras från 886 mnkr till 816 mnkr samt föreslå
kommunfullmäktige att godkänna Finansiell rapport för augusti 2021 och finner
att så sker.

Beslutet skickas till
KS diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-13

KS/2021-0066

KSau § 191

Finansiella rapporter 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Finansiell rapport för augusti 2021.

Sammanfattning av ärendet
Tertial 2, 2021

Tillgångsförvaltning
Världens börser och i synnerlighet Stockholmsbörsen visade stark värdetillväxt
under årets andra tertial. Drivande faktorer bakom värdetillväxten var starka årsoch tertials rapporter från bolagen och positiva förväntningar över den ekonomisk
återhämtning som väntar nu världens ekonomier långsamt börjar öppna upp efter
pandemin. Enligt index OMX Stockholm PI hade Stockholmsbörsen en avkastning
på 27,62 procent under årets åtta första månader. Även USA-marknaden
utvecklades positivt under samma period, dock inte lika starkt som
Stockholmsbörsen. Enligt index DJ USA var utvecklingen på USA-marknaden 21,67
procent.
Aktiemarknadens positiva utveckling syns i Strömstads kommuns
placeringsportföljer. Totalt hade portföljerna en viktad avkastning på 12,4 procent
under de två första tertialen 2021. Portföljen investerar till stor del (minst 50%) i
räntebärande fonder. Dessa har lägre avkastning än aktiefonder men i gengäld
också mindre risk. I absoluta tal har portföljen genererat nästan 17,5 miljoner
kronor i avkastning sedan årsskiftet.
Tabell 1: Nyckeltal tillgångsförvaltning Strömstads kommun

Justerandes signatur

Vid periodens slut

T2 2021

T1 2021

T3 2020

T2 2020

Marknadsvärde (mnkr)

158,8

150,3

141,4

133,6

Avkastning i år (%)

12,4

6,4

6,8

0,9

Avkastning från start
(%)

197,1

181,0

164,4

149,9

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-13

Skuldförvaltning

Under de två första tertialen 2021 refinansierades lån för 130 miljoner kronor,
amorterades 10 miljoner kronor, samt ny finansiering upptogs för 50 miljoner
kronor. I slutet av tertialet var nettoskulden för Strömstads kommunkoncern
därför 1 650 miljoner kronor – alltså 40 miljoner mer än i slutet av 2020. En
amortering på 40 miljoner kronor är planerad i slutet av 2021, varefter skuldnivån
kommer att ligga på 1 610 miljoner.
Kommunkoncernens externa räntekostnader för tertialet uppgick till ungefär 8,8
miljoner kronor.
Snitträntan har sjunkit under perioden till följd av refinansiering i bolagen.

Beslutsunderlag

Finansiell rapport augusti 2021
Öhmans månadsrapport 2021-08-31

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna Finansiell rapport för augusti 2021.

Beslutet skickas till
KS diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning

2021-10-06

1 (2)
Ärende: KS/2021-0066

Kommunstyrelsen

Finansiella rapporter 2021
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att Finansiell rapport för augusti 2021 godkänns

Sammanfattning av ärendet
Tertial 2, 2021

Tillgångsförvaltning
Världens börser och i synnerlighet Stockholmsbörsen visade stark värdetillväxt
under årets andra tertial. Drivande faktorer bakom värdetillväxten var starka årsoch tertials rapporter från bolagen och positiva förväntningar över den ekonomisk
återhämtning som väntar nu världens ekonomier långsamt börjar öppna upp efter
pandemin. Enligt index OMX Stockholm PI hade Stockholmsbörsen en avkastning
på 27,62 procent under årets åtta första månader. Även USA-marknaden
utvecklades positivt under samma period, dock inte lika starkt som
Stockholmsbörsen. Enligt index DJ USA var utvecklingen på USA-marknaden 21,67
procent.
Aktiemarknadens positiva utveckling syns i Strömstads kommuns
placeringsportföljer. Totalt hade portföljerna en viktad avkastning på 12, 4
procent under de två första tertialen 2021. Portföljen investerar till stor del (minst
50%) i räntebärande fonder. Dessa har lägre avkastning än aktiefonder men i
gengäld också mindre risk. I absoluta tal har portföljen genererat nästan 17,5
miljoner kronor i avkastning sedan årsskiftet.
Tabell 1: Nyckeltal tillgångsförvaltning Strömstads kommun
Vid periodens slut

T2 2021

T1 2021

T3 2020

T2 2020

Marknadsvärde (mnkr)

158,8

150,3

141,4

133,6

Avkastning i år (%)

12,4

6,4

6,8

0,9

181,0

164,4

149,9

Avkastning från start (%) 197,1

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Telefon: 0526-196 78

Bankgiro: 5492-8379
Org.nr: 212000-1405

2 (2)
2021-10-06

Ärende: KS/2021-0066

Skuldförvaltning

Under de två första tertialen 2021 refinansierades lån för 130 miljoner kronor,
amorterades 10 miljoner kronor, samt ny finansiering upptogs för 50 miljoner
kronor. I slutet av tertialet var nettoskulden för Strömstads kommunkoncern
därför 1 650 miljoner kronor – alltså 40 miljoner mer än i slutet av 2020. En
amortering på 40 miljoner kronor är planerad i slutet av 2021, varefter skuldnivån
kommer att ligga på 1 610 miljoner.
Kommunkoncernens externa räntekostnader för tertialet uppgick till ungefär 8,8
miljoner kronor.
Snitträntan har sjunkit under perioden till följd av refinansiering i bolagen.
Vid periodens slut
Skuld kommun (mnkr)
Skuld Strömstadsbyggen (mnkr)
Skuld Strömstadslokaler (mnkr)
Skuld Strömstanät (mnkr)
Skuld (mnkr)
Räntekostnad (mnkr)
Snittränta (% - sista 12 mnd)
Räntebindningstid (år)
Kapitalbindningstid (år)

T2 2021

T1 2021

T3 2020

T2 2020

340
796
414
100
1 650
8,73
1,35
0,54
1,65

340
796
414
100
1 650
8,93
1,36
0,54
1,9

290
796
424
100
1 610
8,21
1,36
0,45
2,06

230
816
424
100
1 570
8,83
1,38
0,15
1,75

Perspektiv

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

Beslutsunderlag

Finansiell rapport augusti 2021
Öhmans månadsrapport 210831

Carsten Sörlie

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

Beslutet skickas till

KS diarie
Mats Brocker, Kommundirektör
Carsten Sörlie, Ekonomichef
Diana Johansson, Redovisningsansvarig

Mats Brocker

Kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Finansrapport

Strömstads kommun
Tertial 2, 2021
2021-05-01 – 2021-08-31
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Sammanfattning tertial 2, 2021
Tillgångsförvaltning
Världens börser och i synnerlighet Stockholmsbörsen visade stark värdetillväxt under årets två första
tertial. Drivande faktorer bakom värdetillväxten var starka års- och tertials rapporter från bolagen och
positiva förväntningar över den ekonomisk återhämtning som väntar nu världens ekonomier långsamt
börjar öppna upp efter pandemin. Enligt index OMX Stockholm PI hade Stockholmsbörsen en
avkastning på 27,62 procent under årets åtta första månader. Även USA-marknaden utvecklades
positivt under samma period, dock inte lika starkt som Stockholmsbörsen. Enligt index DJ USA var
utvecklingen på USA-marknaden 21,67 procent.
Aktiemarknadens positiva utveckling syns i Strömstads kommuns placeringsportföljer. Totalt hade
portföljerna en viktad avkastning på 12, 5 procent under de två första tertialen 2021. Portföljen
investerar till stor del (minst 50%) i räntebärande fonder. Dessa har lägre avkastning än aktiefonder
men i gengäld också mindre risk. I absoluta tal har portföljen genererat nästan 17,5 miljoner kronor i
avkastning sedan årsskiftet.
Tabell 1: Nyckeltal tillgångsförvaltning Strömstads kommun

Vid periodens slut
Marknadsvärde (mnkr)
Avkastning i år (%)
Avkastning från start (%)

T2 2021

T1 2021

T3 2020

T2 2020

158,8
12,4
197,1

150,3
6,4
181,0

141,4
6,8
164,4

133,6
0,9
149,9

Skuldförvaltning
Under de två första tertialen 2021 refinansierades lån för 130 miljoner kronor, amorterades 10 miljoner
kronor, samt ny finansiering upptogs för 50 miljoner kronor. I slutet av tertialet var nettoskulden för
Strömstads kommunkoncern därför 1 650 miljoner kronor – alltså 40 miljoner mer än i slutet av 2020.
En amortering på 40 miljoner kronor är planerad i slutet av 2021, varefter skuldnivån kommer att ligga
på 1 610 miljoner.
Kommunkoncernens externa räntekostnader för tertialet uppgick till ungefär 8,8 miljoner kronor.
Snitträntan har sjunkit under perioden till följd av refinansiering i bolagen.
Tabell 2: Nyckeltal skuldförvaltning Strömstads kommunkoncern

Vid periodens slut
Skuld kommun (mnkr)
Skuld Strömstadsbyggen (mnkr)
Skuld Strömstadslokaler (mnkr)
Skuld Strömstanät (mnkr)
Skuld (mnkr)
Räntekostnad (mnkr)
Snittränta (% - sista 12 mnd)
Räntebindningstid (år)
Kapitalbindningstid (år)

T2 2021

T1 2021

T3 2020

T2 2020

340
796
414
100
1 650
8,73
1,35
0,54
1,65

340
796
414
100
1 650
8,93
1,36
0,54
1,9

290
796
424
100
1 610
8,21
1,36
0,45
2,06

230
816
424
100
1 570
8,83
1,38
0,15
1,75
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Kapitalförvaltning
Likviditet och betalningsberedskap
Strömstads kommunkoncern har en god likviditet; vid tertialets slut uppgick den till strax under 81,2
miljoner kronor. Av dessa stod de kommunala bolagen för 178,7 miljoner och kommunen för -97,5
miljoner. Kommunen har också en betalningsberedskap på 70 miljoner kronor, i form av en
checkräkningskredit som kan användas i situationer där kommunen snabbt behöver likvida medel. Den
totala betalningsberedskapen inom kommunkoncernen var vid periodens slut alltså 151,2 miljoner
kronor. Den goda likviditetsutvecklingen som koncernen har möjliggör en amortering av lån i slutet av
året. Lån för 40 miljoner kronor hade annars refinansierats. Amorteringen kommer att minska
likviditetsöverskottet och sänker kommunkoncernens lån.

Placeringar
Kommunens portfölj förvaltas av Öhman . Portföljen har visat en positiv avkastning under årets andra
tertial. En stark utveckling generellt sett på aktiemarknaden, har bidragit till stora delar av
avkastningen. Öhman uppfattade samma faktorer som drivande i portföljernas utveckling under
tertialet.
Tabell 3: Strömstads kommuns placeringar

Tillgångsfördelning vid periodens slut
Aktier (%)
varav svenska (%)
varav utländska (%)
Räntefonder (%)

T2 2021
47,4
23,2
24,2
52,6

T1 2021
47,4
21,6
25,8
52,6

T3 2020
48,6
24,1
24,5
51,4

T2 2020
46,0
22,5
23,5
54,0

Målet är att avkastningen från dessa placeringar ska kunna finansiera pensionernas
indexeringskostnader. Om avkastningen medger ska den också finansiera nyligen intjänade
pensionsförmåner. När konsolideringsgraden bedöms tillräckligt hög kan kommunen börja ta ut
eventuell överavkastning för att finansiera investeringar eller amortera på sin låneskuld. Per tertialets
slut var konsolideringsgraden drygt 47 procent.
Figur 1 nedan presenterar portföljernas utveckling under 2021. Portföljen underpresterar jämfört med
jämförelseindex, men eftersom resultaten är från en kort tidsperiod är det svårt att göra en utförlig
analys. Portföljen når dock det långsiktiga avkastningsmålet på 4,5 procent över Stibor 3M, vilket är
positivt, men här är det också viktigt att poängtera att det behövs en längre tidsperiod för att göra en
rättvis bedömning. Att utvärdera portföljen gentemot jämförelseindex och andra avkastningsmål över
en kort tidsperiod kan medföra felaktiga slutsatser som påverkas av marknadens kortsiktiga utveckling
och fluktuationer.
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Figur 1: Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2021

Kommentar
Den starka utvecklingen på aktiemarknaden har bidragit till en god avkastning under de första tertialen
av 2021. Avseende den ekonomiska situationen framgent tror Öhman på en god tillväxt under resten
av 2021 och är därför positiva till en aktieexponering på samma nivå. De räntebärande fonderna tros
inte kortsiktigt bidra till så stor förändring i portföljerna, men diversifieringen är fortsatt viktig.
Ytterligare diversifiering är möjligt genom alternativa investeringar vilka har möjlighet att ge positiv
avkastning i en fallande marknad. Det kan därför vara intressant att utvärdera huruvida alternativa
investeringar vore en fördelaktig inkludering i portföljernas repertoar.
Sammanfattningsvis anses tertialets utveckling vara mycket god, men utvärderingsperioden är kort och
förändringar i marknaden kan komma fort. Den långsiktiga placeringshorisont som finns innebär dock
att fokus inte ska ligga på kortsiktiga fluktuationer utan den långsiktiga trenden.

Efterlevnad finanspolicy
Samtliga mål och portföljbegränsningar från den beslutade finanspolicyn och tillhörande riktlinjer
uppfylls under andra tertialet.

Skuldförvaltning
Skuldportfölj
Tabell 6 presenterar kommunkoncernbolagens skuldnivå under tertialet. Endast bolag som ingår i
kommunkoncernen och som har räntebärande skulder finns med i tabellen.
Vid periodens start var skuldnivån 1 650 miljoner kronor. Strömstads kommuns skuldnivå har
förändrats med drygt 40 miljoner kronor sedan slutet av 2020. Räntekostnaden uppgick till 8,73
miljoner kronor (räntepåslag och administration inräknat), det vill säga 0,2 miljoner mindre än
räntekostnaden för tertial 1 2021.
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Tabell 6: Lån- och räntenivå kommunkoncernen (mnkr)

Totala lån Förändring Räntekostnad Räntekostnad
T2
under T2
T2
T1

(mnkr)
AB Strömstadslokaler
AB Strömstadsbyggen
Strömstads kommun
AB Strömstanet
Summa

414,00
795,70
340,00
100,00
1649,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,37
5,75
0,26
0,36
8,73

2,44
5,92
0,21
0,37
8,93

Förändring
från T1
-0,07
-0,18
0,05
0,00
-0,20

Räntekostnaden är beräknad inklusive räntepåslag och administrationspåslag (där det är applicerbart).

I Tabell 7 och 7 presenteras ränteutvecklingen respektive ränteprognosen på marknadsräntor.
Reporäntan är oförändrad sedan början av 2020 och förväntas enligt Riksbankens prognoser förbli
det ett tag framöver. Stibor 3M ligger nära 0 procent.
Tabell 7: Historiska räntenivåer (%)

T2 2021
Reporänta
Stibor 3M (periodsnitt)
Stibor 3M (periodslut)

0
-0,02
-0,01

T1 2021
0
-0,03
-0,03

T3 2020
0
-0,07
-0,05

T2 2020
0
0,08
-0,01

Riksbankens ränteprognos förutspår stigande räntor framöver. Under tertialet har det funnits en oro
över att inflationen ska ta fart när ekonomin återhämtar sig och individer med stora sparanden kan
börja spendera som vanligt igen. Detta i kombination med råvarubrister som driver upp priser. Vissa
bedömare anser att den stigenade inflation kommer att tvinga Riksbankens att höja räntan för att
bekämpa en skenande inflation, denna risk påverkar ränteprognoserna framåt. Det är dock viktigt att
inte se prognoser som sanning; hur det faktiska utfallet blir är i hög grad osäkert och påverkas av
många faktorer. Våra bolag planerar att refinansiera en väsentlig låneportfölj som i dag ligger med
relativt hög ränta. Därför kan vi inom kommunkoncernen förvänta att vår snittränta även fortsätter
att sjunka. Bolagen har i budget 2022 en räntekostnad beräknad till 16 110, vilket är 7,3 msek lägre
än 2021.
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Riskanalys

Strömstadsbyggen har en låneförbindelse på 70
miljoner med Nordea som snart förfaller.

Ränterisk

Refinansieringsrisk

mnkr

Räntebindningen är i genomsnitt 0,54
år. 95,89 procent av lånen kommer att
förfalla inom 12 månader.

Kapitalbindningen är i genomsnitt 1,64
år. 36,70 procent av portföljen
kommer att förfalla inom 12 månader.
Figur 2: Ränte- och kapitalbindning

Bolagen handlar även med räntederivat
(ränteswappar). De används för att byta rörlig
ränta mot fast ränta. I och med dessa byten säkrar
man en viss räntenivå under en specifik period
framöver. Per den 31 augusti 2021 räntesäkras
ungefär 69 procent av kommunens totala skuld.
När det gäller motpartsrisken är derivaten spridda
över två parter – SEB och Swedbank – enligt Figur
3.

Figur 3: Motpartsspridning räntederivat

Motpartsrisk
Strömstads kommun har lånat kapital
enbart från Kommuninvest.
Anledningen är de ekonomiskt
fördelaktiga villkoren.

Valutarisk
Inga större valutarisker finns.
Operativa risker
De processer och rutiner som används i förvaltningen av tillgångar och skulder i kommunen och
kommunkoncernen utvärderas kontinuerligt. Dessa justeras efter behov för att minimera operativa
risker kopplat till förvaltningsarbetet.

Efterlevnad finanspolicy
Samtliga mål och gränser från den beslutade finanspolicyn uppfylls för andra tertialet 2021.
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Ordlista
Checkkredit
Möjlighet att låna pengar löpande. Möjligheten gäller upp till en avtalad gräns, och ränta betalas på
det utnyttjade beloppet.
Jämförelseindex
En fiktiv portfölj som används för att följa marknadens utveckling. Strömstads kommuns placeringar
jämförs med en portfölj av fyra sammanvägda index: SIXPRX (svenska aktier), MSCI All Country World
Index (utländska aktier), OMRX TBILL samt OMRX BOND (räntebärande papper).
Kapitalbindningstid
Anger hur länge ett lån är bundet. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ger ett mått för hela
skuldportföljen, där vissa lån sträcker sig kortare och andra längre. När tiden har löpt ut kan lånet
antingen refinansieras eller betalas.
Motpartsrisk
Anger risken för att en motpart inte ska kunna uppfylla sina betalningsskyldigheter. Måttet påverkas
av hur stor exponeringen är gentemot motparten samt motpartens finansiella stabilitet.
Operativa risker
De risker för problem som exempelvis kan uppstå på grund av felaktiga eller bristfälliga interna
processer, systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
Real värdeökning
Avkastning eller värdeökning som justerats med tanke på inflationsnivån.
Refinansieringsrisk
Risken att inte kunna finansiera på nytt, eller att behöva göra det till avsevärt sämre villkor.
Räntebindningstid
Den tid som en ränta är bunden. När tiden går ut kan man avtala om ny bindningstid med nya
räntenivåer beroende på marknadens förhållanden. Den genomsnittliga räntebindningstiden kan
beskrivas likt den genomsnittliga kapitalbindningstiden.
Räntederivat/ränteswap
En ränteswap är ett derivatinstrument som avtalar att två parter byter risk och betalningsström,
exempelvis till eller från rörlig respektive fast ränta. Betalningen beror på den underliggande
tillgången – som här är räntenivån.
Ränterisk
Den risk som är förknippad med förändringar i räntenivåerna. Ett sådant exempel är risken att behöva
betala mer i ränta på ett lån med rörlig ränta om räntenivåerna stiger.
STIBOR 3M (Stockholm Interbank Offered Rate)
En daglig referensränta baserad på den genomsnittliga ränta som svenska storbanker är villiga att låna
ut till varandra för. 3M står för en löptid på tre månader.
Valutarisk
Den risk som uppstår vid handel med utländsk valuta på grund av att valutakursen kan förändras
negativt inför den faktiska transaktionen.
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Kommunfullmäktiges presidie
Sammanträdesdatum
2021-11-01

KS/2021-0327

KFp § 4

Revisionens mål och budget 2022

Kommunfullmäktiges presidies förslag till Kommunfullmäktige

att budgetram för revisionen 2022 fastställs till 974 000 kronor, som föregående
år, samt att vänortsbudgeten 2022 fastställs till 50 000 kr.
att i budget för 2022 ska tillkommande kostnader för Valnämnden 2022 samt
utbildningskostnader för fullmäktige beaktas.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen har inkommit med ett budgetäskande för år 2022 på 1130 Tkr.

Beslutsunderlag

Budgetäskande från revisionen

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

Strömstads Kommun
Revisionens budgetäskande för år 2022
Poster
Kommunrevisorerna-arvoden mm

Tkr

Arvoden-fast
Sammanträdesersättning
Förlorad arbetsförtjänst
Utbildning, konferenser, nätverk
Arbetsgivaravgift
Resor, traktamente
Övrigt, t.ex. IT, material, litteratur

170
60
25
20
85
5
10

Summa

375

Förvaltningsstöd
Uppdragsledning - sakkunnigt biträde
Administration
Upphandling
Kvalitetssäkring - ingår

170
0
0
0

Summa

170

Granskningsinsats
Riskanalys
Grundläggande granskning – styrelse och nämnder
Fördjupade granskningar
1. Med Samrev.
2. Egen
Uppföljning av tidigare granskningar
Granskning delårsrapport och årsredovisning

70
125

Summa

585

Budgetäskande kommunrevisionen för 2022

50
150
50
140

1130
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

KS/2021-0189

KS § 155

Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. att anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025, enligt
underlag:
a) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
b) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt plan för
åren 2023-2025,
c) nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget,
d) nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt sammandrag
investeringsbudget,
e) etappmål 2021-2022,
f) internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet och till
0,6 procent för taxekollektivet,
g) politiska arvoden enligt arvodesreglementet,
h) taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
i) skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt
högst 50 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt
högst 50 mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.
4. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2022
till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till
minst 0,5 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka
med 0,5 procentenheter per år.
5. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år
2022 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå
till minst 0,75 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska
öka med 0,5 procentenheter per år.
6. att besluta bolagens borgensramar vara; AB Strömstadsbyggen 800 mnkr,
AB Strömstadslokaler 500 mnkr. och AB Strömstanet 100 mnkr.
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av
beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd.

Kommunstyrelsens beslut

1. att revidera förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025 med Kent
Hanssons ändringsyrkande som innebär att
- Socialnämndens ram utökas med 2,8 miljoner för att korttidsboendet på
Udden ska kunna vara kvar
- Kommunstyrelsens ram utökas med 600 000 kr för att under 2022
fortsatt driva fritidsgårdsverksamheten i Skee
- Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 500 000 kr för

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

arbetskläder till förskole- och fritidspersonal
- Tekniska nämndens ram utökas med 600 000 kr avseende fördyrade
materialkostnader på grund av coranapandemin
- investeringsbudgeten för tekniska nämnden utökas med 9 miljoner med
anledning av fördyrade kostnader kopplat till ombyggnad av köket på
Pilen 5,
och i övrigt enligt nedanstående underlag:
a) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
b) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt
plan för åren 2023-2025,
c) nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget,
d) nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt
sammandrag investeringsbudget,
e) etappmål 2021-2022,
f) internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet
och till 0,6 procent för taxekollektivet,
g) politiska arvoden enligt arvodesreglementet,
h) taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
i) skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91

Reservationer och särskilda uttalanden

Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Ola Persson (M) deltar inte i besluten i dess
helhet.
Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C), Bengt Bivrin (MP) och Mattias Gustafsson
(SD) deltar inte i besluten utom vad avser skattesatsen.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2022 och plan för åren
2023-2025. Kommunens budgeterade resultat för 2022 uppgår till 31,5 mnkr
vilket utgör cirka 3,5 procent av skatter och bidrag.
I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från september år
2021 använts.
Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 857,5 mnkr. Budgetanslagen till
nämnderna fördelas enligt:
Kommunfullmäktige 3,5 mnkr, kommunstyrelsen 83,4 mnkr, socialnämnden 277,7
mnkr, barn- och utbildningsnämnden 379,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 33,7
mnkr, tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 47,8 mnkr samt
finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 32,2 mnkr.
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om
resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, vatten- och avloppskollektivet,
avfallshanteringskollektivet samt fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter
avsättning till investeringsfond.
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 338,8 mnkr, varav 197,8 mnkr inom
bolagen och 64,8 mnkr inom taxekollektiven, tekniska nämnden. Budgeten
fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 4,0 mnkr, socialnämnden 1,9 mnkr, barn- och
utbildningsnämnden 4,1 mnkr, miljö- och byggnämnden 5,1 mnkr, tekniska
nämnden, skattefinansierad verksamhet 61,1 mnkr, va-verksamheten 61,4 mnkr
samt avfallsverksamheten 3,4 mnkr.
Exploateringsbudgeten till 15,3 mnkr.
Etappmål antagna i förbindelse med Mål & Budget 2021 är beslutade av
kommunfullmäktige att även gälla för 2022.

Beslutsunderlag

Mål & Budget för år 2022 och plan 2023-2025
Bilaga 1-6 Förslag till taxebilaga 2022
Arvodesreglementet
Tjänsteskrivelse 2021-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-20 § 199

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025, reviderat med
Kent Hanssons antagna yrkanden, enligt underlag:
a) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
b) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt plan för
åren 2023-2025,
c) nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget,
d) nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt sammandrag
investeringsbudget,
e) etappmål 2021-2022,
f) internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet och till
0,6 procent för taxekollektivet,
g) politiska arvoden enligt arvodesreglementet,
h) taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
i) skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt
högst 50 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt
högst 50 mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

4. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2022
till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till
minst 0,5 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka
med 0,5 procentenheter per år.
5. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år
2022 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå
till minst 0,75 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska
öka med 0,5 procentenheter per år.
6. att besluta bolagens borgensramar vara; AB Strömstadsbyggen 800 mnkr,
AB Strömstadslokaler 500 mnkr. och AB Strömstanet 100 mnkr.
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av
beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar på att första punkten ändras till:
1. att anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025, reviderat med
Kent Hanssons ändringsyrkande som innebär att
Socialnämndens ram utökas med 2,8 miljoner för att korttidsboendet på Udden
ska kunna vara kvar
Kommunstyrelsens ram utökas med 600 000 kr för att under 2022 fortsatt driva
fritidsgårdsverksamheten i Skee
Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 500 000 kr för arbetskläder till
förskole- och fritidspersonal
Tekniska nämndens ram utökas med 600 000 kr avseende fördyrade
materialkostnader på grund av coranapandemin
investeringsbudgeten för tekniska nämnden utökas med 9 miljoner med
anledning av fördyrade kostnader kopplat till ombyggnad av köket på Pilen 5,
och i övrigt enligt nedanstående underlag:
a) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
b) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt plan för
åren 2023-2025,
c) nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget,
d) nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt sammandrag
investeringsbudget,
e) etappmål 2021-2022,
f) internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet och till
0,6 procent för taxekollektivet,
g) politiska arvoden enligt arvodesreglementet,
h) taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
i) skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91
Marielle Alvdal (FI) yrkar på att organisationsplanen, som bland annat finns med i
budgetdokumentet, ändras i framtiden så att nämnderna ligger i bokstavsordning.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-27

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag med hans ändring av punkten 1 och finner att så sker.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för avslag och nej-röst
för bifall.

Omröstningsresultat

Med 3 ja-röster för avslag, 5 röster för bifall och 3 som avstår att rösta så beslutar
kommunstyrelsen att bifalla Marielle Alvdals yrkande.
Nr Ledamot

Parti

Nr Ersättare

Parti

Ja

Nej Avstår

1 Kent Hansson

S

1

Nej

2 Mats Granberg

S

2

Nej

3 Leif Andersson

S

3

Nej

4 Rose-Marie Fagerberg

KD

4 Anders Ekström

5 Marielle Alvdal

FI

5

6 Mattias Gustafsson

SD

6

Avstår

7 Lars Tysklind
Marie Edvinsson
8 Kristiansen

L

7

Avstår

M

8

9 Jörgen Molin

M

9 Ola Persson

10 Åsa Torstensson

C

10

11 Bengt Bivrin

MP

11

KD

Ja
Nej

Ja
M

Ja
Avstår
Nej

Summa

3

5

3

Beslutet skickas till
KS Diarie
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-20

KS/2021-0189

KSau § 199

Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025, reviderat
med Kent Hanssons antagna yrkanden, enligt underlag:
a)
förslag till finansiella mål och riktlinjer,
b)
förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt
plan för åren 2023-2025,
c)
nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag
driftbudget,
d)
nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt
sammandrag investeringsbudget,
e)
etappmål 2021-2022,
f)
internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet
och till 0,6 procent för taxekollektivet,
g)
politiska arvoden enligt arvodesreglementet,
h)
taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
i)
skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt
högst 50 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt
högst 50 mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.
4. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2022
till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till
minst 0,5 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka
med 0,5 procentenheter per år.
5. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år
2022 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå
till minst 0,75 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska
öka med 0,5 procentenheter per år.
6. att besluta bolagens borgensramar vara; AB Strömstadsbyggen 800 mnkr,
AB Strömstadslokaler 500 mnkr. och AB Strömstanet 100 mnkr.
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av
beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd.

Reservationer och särskilda uttalanden

Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Lars Tysklind (L) deltar inte i beslutet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-20

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2022 och plan för åren
2023-2025. Kommunens budgeterade resultat för 2022 uppgår till 36 mnkr vilket
utgör 4 procent av skatter och bidrag.
I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från september år
2021 använts.
Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 853,0 mnkr. Budgetanslagen till
nämnderna fördelas enligt:
Kommunfullmäktige 3,5 mnkr, kommunstyrelsen 82,8 mnkr, socialnämnden 274,9
mnkr, barn- och utbildningsnämnden 378,7 mnkr, miljö- och byggnämnden 33,7
mnkr, tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 47,2 mnkr samt
finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 32,2 mnkr.
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om
resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, vatten- och avloppskollektivet,
avfallshanteringskollektivet samt fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter
avsättning till investeringsfond.
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 132,0 mnkr, varav 64,8 mnkr inom
taxekollektiven, tekniska nämnden. Budgeten fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 4,0 mnkr, socialnämnden 1,9 mnkr, barn- och
utbildningsnämnden 4,1 mnkr, miljö- och byggnämnden 5,1 mnkr, tekniska
nämnden, skattefinansierad verksamhet 52,1 mnkr, va-verksamheten 61,4 mnkr
samt avfallsverksamheten 3,4 mnkr.
Exploateringsbudgeten till 15,3 mnkr.
Etappmål antagna i förbindelse med Mål & Budget 2021 är beslutade av
kommunfullmäktige att även gälla för 2022.

Beslutsunderlag

Mål & Budget för år 2022 och plan 2023-2025
Bilaga 1-6 Förslag till taxebilaga 2022
Arvodesreglementet
Tjänsteskrivelse 2021-10-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-20

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025 enligt
underlag:
a)
förslag till finansiella mål och riktlinjer,
b)
förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt
plan för åren 2023-2025,
c)
nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag
driftbudget,
d)
nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt
sammandrag investeringsbudget,
e)
etappmål 2021-2022,
f)
internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet
och till 0,6 procent för taxekollektivet,
g)
politiska arvoden enligt arvodesreglementet,
h)
taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
i)
skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt
högst 50 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt
högst 50 mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.
4. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2022
till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till
minst 0,5 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka
med 0,5 procentenheter per år.
5. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år
2022 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå
till minst 0,75 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska
öka med 0,5 procentenheter per år.
6. att besluta bolagens borgensramar vara; AB Strömstadsbyggen 800 mnkr,
AB Strömstadslokaler 500 mnkr. och AB Strömstanet 100 mnkr.
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av
beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kent Hansson (S) yrkar på följande tillägg:

att Socialnämndens ram utökas med 2,8 miljoner för att korttiden ska kunna vara
kvar på Udden
att Kommunstyrelsens ram utökas med 600 000 kr för att fortsätta med
fritidsgårdsverksamheten i Skee
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-10-20

att Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 500 000 kr för arbetskläder
till förskola och fritidspersonal
att Tekniska nämndens ram utökas med 600 000 kr för fördyrade
materialkostnader till följd av Coranapandemin
att utöka investeringskostnaden för ombyggnad av sjukhusköket i Pilen 5 med 9
miljoner.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslaget med Kent
Hanssons tilläggsyrkanden och finner att så sker.

Beslutet skickas till
KS Diarie
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
En budget för en fortsatt satsning på
våra kärnverksamheter

Skola och omsorg står i fokus för budget 2022. Även
om verksamheternas behov inte kunnat tillgodoses
fullt ut tillförs medel för volymökningar för att ge
dessa kärnverksamheter förutsättningar att fortsatt
driva en verksamhet av god kvalitet.
Coronapandemin sätter sin prägel även på budget 2022.
Utgångspunkten är en normalisering i samhället och att de
negativa effekterna av pandemin klingar av. Tidsåtgången för
återhämtning är dock oklar och trycket på det kommande
årets budget är delvis coronarelaterat – osäkerheter finns
kring intäkterna från färjetrafiken liksom kring kostnaderna
för försörjningsstöd kopplat till problematiken på den lokala
arbetsmarknaden.
De budgetdirektiv som förvaltningar och nämnder har haft att
utgå ifrån har varit oförändrade ekonomiska ramar för drift
jämfört med budget 2021. Kompensation ges för löneökningar, hyresökningar och förändrade kapitalkostnader vilket
enskilt innebär en ökad total budgetram om 14 miljoner
kronor. Budgeten för Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden tillförs efter framställan 7,8 respektive 4,5
miljoner kronor för att hantera volymökningar på grund av
ökade behov samt ökade kostnader för nya lokaler. Tekniska
nämnden tillförs 0,6 miljoner kronor till följd av ökade materialkostnader och kommunstyrelsen 0,6 miljoner kronor till
fritidsgårdsverksamhet i Skee. Dessutom reserveras 3 miljoner
på finansförvaltningen för oförutsedda behov under 2022.
Tillskotten till omsorg och skola medges då det är av stor
vikt att kärnverksamheter som skola, vård och omsorg ges
förutsättningar att bedriva sin verksamhet med god kvalitet.
Kostnaderna för dessa verksamhetsområden står sig i nuläget
generellt väl i jämförelse med riksgenomsnittet, i flera fall
är de också lägre än motsvarande kostnader i jämförbara
kommuner. Trots tillskott kommer effektiviseringar att krävas
eftersom de ursprungliga behoven är större än de resurser
som nu tillförs.
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Budget 2022 präglas av framtidstro och tilltro till ett växande
Strömstad. Resultatet beräknas till cirka 31,5 miljoner kronor,
det innebär att ett resultat på cirka 3,5 procent uppnås. Det
skapar i sin tur utrymme för minskat lånebehov och för egenfinansiering av framtida investeringar. Totalt ökar kommunens
kostnader i budget med cirka 31 miljoner kronor för 2022,
det är sammantaget en betydligt mer gynnsam ekonomisk
situation jämfört med många andra kommuner i Strömstads
storlek.

Bland satsningarna i budget märks bland annat investeringar i
tidigare sjukhusfastigheten Pilen 5, det gäller främst ombyggnaden av köket i fastigheten samt uppstart av byggnationen
av ett särskilt boende. Planen är att cirka 30 särskilda boendeplatser med utsikt mot västerhavet ska erbjudas i fastigheten.
Budgeten skapar förvisso utrymme för verksamhetsökningar
inom skola och omsorg, det är också en budget för fortsatt
utvecklingsarbete de kommande åren. Det ökande trycket på
den kommunala ekonomin landet över märks även i Strömstad, intäkterna förväntas inte öka i takt med kostnaderna.
Demografin utmanar här liksom i andra kommuner – färre i
arbetsför ålder ska försörja ett ökat antal äldre och yngre. Att
ständigt se över verksamheten i syfte att hitta effektiviseringar
kommer vi att få vänja oss vid då de ekonomiska ramarna är
begränsade i förhållande till behoven.

Myren och i kvarteret Magistern utmed Karlsgatan satsar
Strömstadsbyggen på 27 hyreslägenheter. Därutöver är förhoppningen att kunna hitta lösning som innebär att det under
2022 byggs lägenheter på Filjestad på Koster.
Vi ska arbeta vidare med förbättrings- och utvecklingsarbetet
till nytta för invånare och företag i vår ”Utvecklingsarena”, vi
ska också slutföra arbetet med Kommuncenter – en väg in
för invånare och företag. Den stora utmaningen att rekrytera
bortåt 400 nya medarbetare som kompensation för de närmaste årens pensionsavgångar - i hård konkurrens med andra
arbetsgivare - möter vi genom att utvecklas som en attraktiv
arbetsgivare!
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till all personal som alla bidrar till att ge våra invånare och besökare en god service. Jag
vill även tacka alla förtroendevalda för bra arbete under 2021.

Det är min förhoppning att 2022 blir ett år av normalisering,
men med bibehållen utvecklingsanda! Framtidsutsikterna får
ses som goda för vår kommun. Trots tuffa konsekvenser av
pandemin har vår befolkning fortsatt att öka under både 2020
och 2021. Lärdomar dras, nya företag startas och många av
de verksamheter som gått på sparlåga är på väg tillbaks till en
mer normal omsättning. En lång rad Strömstadsbor har valt
utbildningsspåret ut ur pandemin som leder till ökad kompetens, vilket lovar gott för framtiden!
Bostäder byggs i högre takt än på många år, både i privat och
kommunal regi. Under 2022 förverkligas bland annat efterlängtade lägenheter på platsen för den Hedelinska fastigheten
i centrala Strömstad, 150 lägenheter kan se dagens ljus på

Kent Hansson
Kommunstyrelsens ordförande

Organisationsplan
Organisationsplan
Kommunrevision
Överförmyndare

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Valnämnd
TEKNISK NÄMND

BOLAG

KOMMUNSTYRELSEN

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

AB Strömstadsbyggen
Personalutskott

AB Strömstadslokaler

Kultur- och fritidsutskott

AB Strömstads Badanstalt

Folkhälsoråd

Barn- och utbildningsförvaltning
SOCIALNÄMND
Socialförvaltning

AB Strömstanet
AB Strömstadsgaragen

KOMMUNCHEF
Kommunledningsförvaltning
Förvaltningschef - Teknisk förvaltning
Förvaltningschef - Miljö- och byggförvaltning
Förvaltningachef - Barn- och utbildningsförvaltning
Förvaltningschef - Socialförvaltning
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Strömstads kommuns förslag till Mål & Budget för
år 2022 och plan 2023-2025
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2022
och plan med prognoser för åren 2023-2025. Kommunens budgeterade resultat för 2022 uppgår till 31,5 mnkr vilket utgör 3,5 procent
av skatter och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i
sin prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från
september år 2021 använts.

a. förslag till finansiella mål och riktlinjer,
b. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt plan för åren
2023-2025,

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 857,5 mnkr. Budgetanslagen
till nämnderna fördelas enligt:

c. nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget,
d. nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt sammandrag
investeringsbudget,

Kommunfullmäktige 3,5 mnkr, kommunstyrelsen 83,4 mnkr, socialnämnden
277,7 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 379,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 33,7 mnkr, tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 47,8 mnkr
samt finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 32,2 mnkr.

e. etappmål 2021-2022,
f. internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet och till 0,6 procent
för taxekollektivet,

Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om
resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

g. politiska arvoden enligt arvodesreglementet,
h. taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
i. skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, vatten- och avloppskollektivet, avfallshanteringskollektivet samt fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter
avsättning till investeringsfond.

Att

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 338,8 mnkr, varav 197,8 mnkr inom
bolagen och 64,8 mnkr inom taxekollektiven, tekniska nämnden. Budgeten
fördelas enligt följande:

Att

Kommunstyrelsen 4,0 mnkr, socialnämnden 1,9 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 4,1 mnkr, miljö- och byggnämnden 5,1 mnkr, tekniska nämnden,
skattefinansierad verksamhet 61,1 mnkr, va-verksamheten 61,4 mnkr samt
avfallsverksamheten 3,4 mnkr.

Att

Exploateringsbudgeten till 15,3 mnkr.

Att

Etappmål antagna i förbindelse med Mål & Budget 2021 är beslutade av kommunfullmäktige att även gälla för 2022.

Att
Att
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anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025 enligt underlag:

bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt högst 50 mnkr
för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat
belopp ska upprättas.
bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt högst 50 mnkr
för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat
belopp ska upprättas.
fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2022 till att bolagets
överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % av bolagets totala
kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.
fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2022 till att bolagets
överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % av bolagets totala
kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.
besluta bolagens borgensramar vara; AB Strömstadsbyggen 800 mnkr, AB
Strömstadslokaler 500 mnkr. och AB Strömstanet 100 mnkr.
bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för
investeringsprojekt, inom nämnd.

Vision 2030, kommunfullmäktiges beslutade
etappmål 2021-2022 samt styrtal
Strömstads kommuns vision 2030 är att vara en attraktiv gränsregion
och mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalité,
natur och friluftsliv i världsklass. Till visionen har två långsiktiga mål
kopplats. Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030
och ett miljömål där Strömstad är en fossiloberoende kommun år 2030.
Fyra etappmål för perioden 2021-2022 ska leda kommunen mot de
övergripande målen och vision 2030.
Till varje etappmål har en målbeskrivning tagits fram för att tydliggöra vilken
riktning fullmäktige vill att kommunen ska utvecklas i. För varje mål beskrivs vad
målet innebär, varför vi ska sträva mot målet och det förväntade resultatet arbetet
ska leda till. Till varje förväntat resultat har styrtal valts ut för att möjliggöra en
mätning av om verksamheten utvecklar sig i den riktning som målet anger.

Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet.
En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!
Kommunövergripande långsiktiga mål

• 2030 har Strömstad 15 000 invånare

• 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

Ett attraktivare Strömstad

Attraktivt att
bo, besöka
och verka i
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En erkänt bra
utbildningsverksamhet

Stöd, omsorg
och
hemsjukvård
av hög kvalitet

En hållbar
kommun

Attraktivt att bo, besöka och verka i
Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon.
Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare.

Förväntat resultat:
Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.
Styrtal

Måltal
2021

Måltal
2022

75

75

Andel nyetablerade företag inom andra branscher än
handel

85%

85%

Svenskt näringsliv enkät - sammanfattande
omdöme företagsklimatet i kommunen

3,33

3,53

Värde löpande insikt (SKL:s servicemätning)

76

77

Antal nyetablerade företag.
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Styrtal
Andel av utbetalda arrangörsstöd som har barn och unga
som målgrupp.
Erbjuda kulturskoleaktiviteter på olika platser i kommunen
på höst-, sport-, och påsklov
Andel medlemskap i föreningar i förhållande till barn
mellan 0-20 år
Fördelning av lokalt aktivitetsstöd mellan pojkar och flickor

Andel besökare fritidsgård i förhållande till barn mellan
12-18

Attraktiva och tillgängliga boenden för invånarna i Strömstad.
Styrtal

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.

Måltal
2021

Måltal
2022

Antal färdigställda nya boendeenheter (slutbesked)

85

150

Antal nya byggrätter för boendeenheter i antagna
detaljplaner över de fem senaste åren

100

100

Antal boendeenheter i pågående kommunala bostadsprojekt i genomförandefasen

25

25

Måltal
2021

Måltal
2022

30 %

30 %

3

6

73 %

79 %

f:45 %
p:55 %

f: 50 %
p: 50 %

23 %

24 %

En erkänt bra utbildningsverksamhet
Vad: Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att alla ska lyckas i skolan.
Varför: För att förbereda för våra barn och unga för en bra start i livet och ge dem goda möjligheter att förbereda sig för vuxenlivet.

Förväntat resultat:
Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.
Styrtal

Måltal
2021

Måltal
2022

Andel elever i årskurs 6 som når kunskapskraven i samtliga
ämnen

80 %

85 %

Andel elever i årskurs 9 som når kunskapskraven i samtliga
ämnen

75 %

Behörighet till gymnasiet till ett nationellt program i
gymnasieskolan

Måltal
2021

Måltal
2022

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn

80 %

90 %

80 %

Vårdnadshavarenkät förskolan - Föreställ dig en perfekt
förskola. Hur nära ett sådant ideal tycker att ditt barns
förskola kommer? Skala 1-6

4,8

5,0

90 %

90 %

Jag känner mig trygg på min skola

93 %

95 %

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år (nationella
program)

65 %

70 %

Jag får studiero i min klass

75 %

80 %
85 %

85 %

85 %

Jag har inte känt mig utanför, retad eller illa behandlad
under läsåret.

80 %

Barn 1-5 år inskrivna i förskolan

5,2

5,2

Medarbetarengagemang HME barn- och utbildningsförvaltningen

80

80

Måltal
2021

Måltal
2022

Personaltäthet, antal inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan

Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.

Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.
Styrtal
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Styrtal

Styrtal

Måltal
2021

Måltal
2022

Elever på SFI som klarat två kurser, av nybörjare två år
tidigare, andel

20 %

30 %

Andel legitimerade förskolelärare

38 %

43 %

Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning, andel (%)

10 %

10 %

Lärare(heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan 1-9

80 %

82 %

Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet
i minst ett ämne i gymnasieskola

90 %

90 %

Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet
Vad: Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i Strömstad.
Varför: För att skapa trygghet i livets olika skeenden för våra unga och äldre.

Förväntat resultat:
Nöjda brukare, medarbetare och närstående.
Styrtal

Måltal
2021

Måltal
2022

Styrtal

Måltal
2021

Måltal
2022

Bemötande, förtroende och trygghet inom hemtjänsten

>90 %

>90 %

Sjukfrånvaro inom socialförvaltningen

<8 %

<8%

Bemötande, förtroende och trygghet inom särskilt boende

>90 %

>90 %

Andel arbetade timmar av timanställda

<7%

<7%

Brukarundersökning LSS - Daglig verksamhet
(resultat genomsnitt samtliga frågor)

>80 %

>80 %

Andel heltidsanställda inom vård och omsorg

80 %

80 %

Brukarundersökning LSS - Servicebostad (resultat genomsnitt samtliga frågor)

>80 %

>85 %

Nyttjandegrad friskvårdsbidrag

60 %

60 %

Brukarbedömning Individ- och familjeomsorg totalthelhetssyn

85 %

85 %

80

80

Svarsfrekvens

75 %

75 %

Måltal
2021

Måltal
2022

Personal med kompetens för området

90 %

90 %

Andel utvecklingsprojekt som har en tydlig koppling till
digitalisering

80 %

45

45

Ökande
trend
100 %

55 %

55 %

Andel personal som har tillgång till wifi på sin
huvudsakliga arbetsplats

100 %

Brukartid i hemtjänst
Beläggning särskilt boende

95 %

95 %

Antal insatser som kan erbjudas digitalt eller genom
digitala hjälpmedel

4 st.

Ökande
trend

Andel personal som upplever tillräcklig kunskap i digitala
arbetssätt

50 %

Ökande
trend

Antal ansökningar som inkommer via e-tjänst

50 st.

Ökande
trend

Medarbetarenkät HME (hållbart medarbetarengagemang) - Totalindex

Väntetid till särskilt boende - antal dagar från beslut
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Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.

Ett ökat utbud av digitala tjänster.
Styrtal

En hållbar kommun

Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för kommande generationer.
Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare.

Förväntat resultat:
Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och
medborgardialog.
Styrtal

Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna
utveckla vår kommun, samt ökad andel hållbara upphandlingar.

Måltal
2021

Måltal
2022

Antal personer som går från arbetsmarknadsenheten ut i
sysselsättning

10

10

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller
studera (status efter 90 dagar), andel (%)

50

50

29,1

29,4

86

87

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning
(Andel %)
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram
kommunala skolor (Andel %)

Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden,
en god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp.
Styrtal

Måltal
2021

Andel klimatlöften som har uppfyllts

100 %

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

30

35

Fossilfria bilar i kommunorganisationen, andel (%)
(Laddhybrid, Etanol, El, Gas)

45

55

0,12

0,12

15

75

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)
Andel (%) hushåll som getts möjlighet att lämna matavfall
till kommunal insamling.
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Måltal
2022

Styrtal

Måltal
2021

Måltal
2022

Resultat motsvarande minst 4 procent av skatter, generella
statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett
genomsnitt över fyra år.

4,0 %

4,0 %

Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler fastställs till
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska
uppgå till 0,5 procent av bolagens totala kapital.

0,5 %

0,5 %

Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen fastställs till
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska
uppgå till 0,75 procent av bolagens totala kapital.

0,75 %

0,75 %

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får inte
understiga 25 procent.

>25,0 % >25,0 %

AB Strömstadslokaler soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.

0,5 %

0,5 %

AB Strömstadsbyggens soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år.

0,5 %

0,5 %

Andel annonserade upphandlingar där krav utifrån upphandlingsmyndighetens kritieriebibliotek har använts.

Första
mätning

Ökande
trend

Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning
Strömstads kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning
1. Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs för att finansiera verksamheten över
tiden.
2. Kassaflödet från verksamheten och finansnettot ska användas för att finansiera investeringar i materiella anläggningstillgångar, avsättning till pensionsfond, investeringsfond samt fond
för strategiska åtgärder.
3. Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undantagsfall, om det sker ska
beslutet följas av en plan för så snar återbetalning som möjligt. Amortering ska minst ske
enligt avskrivningstakten.
4. Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksamheterna ska till 100 procent
täckas inom respektive taxekollektiv, samt följa självkostnadsprincipen. Finansiering av
investeringar kan ske genom lån.
5. Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande till den allmänna prisutvecklingen.

Resultatmål
• Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande minst
4 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över fyra år. För åren 2022-2025 är
målet minst 4 procent.
Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter
avdrag för balanskravsjusteringar och netto från exploateringsverksamhet.
• Avkastningskravet för AB Strömstadslokaler fastställs till att bolagets överskott ska uppgå till 0,5 procent av bolagens totala kapital.
• Avkastningskravet för AB Strömstadsbyggen fastställs till att
bolagets överskott ska uppgå till 0,75 procent av bolagens totala
kapital.

Balansmål
• Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser får inte understiga
25 procent.
• AB Strömstadslokaler soliditet ska öka med 0,5 procentenheter
per år.
• AB Strömstadsbyggens soliditet ska öka med 0,5 procentenheter
per år.
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Ekonomisk omvärldsanalys
Internationell utveckling
Mycket har lugnat ner sig i världshandeln sedan Biden intog
presidentstolen i USA. Det finns dock fortsatta, om inte så
stora orosmoln i de flesta ekonomiprognoser, bland annat på
grund av pågående handelskrig mellan USA och flera länder.
Även om det är tidigt att dra slutsatser ser det ändå ut som
att Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen haft mindre
negativa konsekvenser än fruktat.
I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder fortfarande ett allvarligt problem. Skuldkvoter långt över 60 procent gäller för flera av eurozonens största ekonomier, såsom
Spanien, Frankrike och Italien. Spridningseffekter till andra
länder i eurozonen, och till andra delar av finansmarknaden,
liknande vad som skedde under den så kallade eurokrisen är
tänkbara.

Norge fortsatt viktig för Strömstads
ekonomi
Det ekonomiska läget i Norge betyder mycket för utvecklingen
i Strömstad. Det tillför en extra dimension som gör Strömstad
mindre sårbar för enbart svenska utvecklingstrender. Historiskt har det visat att nationella trender inte får lika betydande
utslag i Strömstad som i övriga landet. Däremot ser vi att en
stängd gräns medför stora konsekvenser.
Den underliggande tillväxten verkar fortsätta. Oljeinvesteringarna ligger på en hög nivå och den ökningen av oljepriset vi
ser nu i höst kommer att säkerställa ytterligare investeringstillväxt under den kommande perioden.
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Effekterna av regeringsskiftet i Norge nu i oktober är svåra
att förutspå, men traditionellt syns inga större och väsentliga ändringar på kort sikt. Effekterna av ändrad politisk kurs
kommer nog först synas tidigast 2023. Vi vet att gränsrestriktionerna togs bort 6:e oktober, men erfarenheten har lärt oss
att restriktioner snabbt kan återkomma om regeringarna inte
känner att situationen är under kontroll.
Norges Bank signalerade höjda räntor i höst vid sista penningpolitiska möte och de tror att det är nödvändigt att genomföra ytterligare höjningar. Det kan påverka den norska kronkursen och under normala omständigheter ändra förhållandet i
positiv riktning för gränshandeln och turistnäringen.

Utvecklingen i Strömstad
Den norska kronan förväntas ändå fortsatt vara relativt
stabil. Med en öppning av gränstrafiken hoppas näringslivet
i Strömstad på en snabb återhämtning inom handel och
turistnäringen. Det betyder att Strömstad åter vill gynnas av
att norrmännen kommer hit för att handla. Det kan sakta men
säkert återskapa fler arbetstillfällen igen, större aktivitet i
området och därför bättre ekonomi i kommunens hushåll. Det
genererar i sin tur fortsatta stabila skatteintäkter.
Strömstads kommun har en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Det sker en kontinuerlig inflyttning till kommunen, men
bristen på hyrbostäder är fortsatt en utmaning.
Flera bostadsprojekt pågår som kommer ge möjlighet till ökad
befolkningstillväxt, projekt som kommer färdigställas inom de
närmaste två till tre åren.

Starka kommunresultat i Sverige att
vänta – trots ökade kostnader

Beräknade inkomster i kommunsektorn i mdr och utveckling i procent

Under det andra halvåret i år kommer svensk BNP att överträffa den BNP-nivå som nåddes det första kvartalet 2020,
det vill säga före den ekonomiska kris som coronapandemin
utlöste. BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga BNP
helåret 2019, året före pandemin. Men för att återföra konjunkturläget till det som gällde före krisen krävs en BNP-nivå
som är högre än så.
Den svaga BNP-utvecklingen sedan 2019 har därmed medfört
en markant dämpning på arbetsmarknaden. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att den fortsatta återhämtningen för sysselsättningen kommer att vara relativt sett
svagare än återhämtningen för BNP. I prognosen antas att timoch BNP-gapen sluts under den andra halvan av 2023 då den
svenska ekonomin antas nå ”normalkonjunktur”, enligt SKR.
Jämfört med den samhällsekonomiska utveckling som låg till
grund för föregående skatteunderlagsprognos är det framförallt Budgetpropositionen för 2022 (samt en ändringsbudget
för 2021) som har påverkat SKR:s prognoser. Propositionsförslagen bedöms höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt.

Samtidigt har vi rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling som visar att
2022 har en balanserad utveckling, men att åren därefter
kommer ge större press på verksamhetseffektiviseringar.
Förändring i procent per år

Källa: BP 2022

2021

2022

2023

2024

2025

Snitt 10 år

4,0

4,0

4,1

4,0

4,0

Årlig ökning

4,6

4,1

3,4

3,3

3,8

Differens

0,6

0,1

-0,7

-0,7

-0,3

Källa: Skatteverket och SKR.

Beräknade utgifter i kommunsektorn i
mdr och utveckling i procent

Omställning ger ökad vårdkvalitet och
minskade kostnader
Välfärden behöver ställas om för att möta ökade välfärdsbehov utan att kostnaderna stiger i samma takt.

Kommunerna väntas göra ett starkt resultat även i år, trots att
kostnaderna nu ökar i takt med att livet väntas återgå till det
normala efter coronapandemin.

Tack vare hälso- och sjukvårdens utveckling och goda livsvillkor i samhället lever vi allt längre i dag. Antalet äldre över 80
år kommer att öka med nästan 50 procent på tio år medan
den arbetsföra befolkningen bara ökar med 4 procent under
samma period. Det innebär såklart utmaningar.
Källa: BP 2022
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Som man ser av tabeller till vänster kommer de stora överskott i kommunsektorn orsakat av statens offensiva satsning
för att återhämta ekonomin efter corona.

Strömstads kommun behöver kunna fortsätta tillgodose en
god kvalitet på omsorgen för allt fler som lever med kroniska sjukdomar och långvariga tillstånd och samtidigt lyckas
finansiera densamma trots att skatteintäkterna inte kommer
att öka i samma takt.

Nära vård sker nära patienten
När behoven av välfärd förändras måste också sätten att styra
och arbeta förändras. Ett sådant exempel är den omställning
till nära vård som nu sker i sjukvården och i omsorgen runt
om i landet och hur det i längden kan minska kostnader. Nära
vård handlar om att patienter ska få bättre tillgång till sin vård,
ökad kontinuitet och bättre möjligheter till god livskvalitet
trots kroniska tillstånd.
I den Nära vården är hemsjukvården, som utförs av kommuner, basen. Den har ett viktigt uppdrag att samverka med
andra delar av hälso- och sjukvården. Exakt hur man gör ser
olika ut runt om i landet och baseras på vilka förutsättningar
och behov som finns just där.
För att få ut mer välfärd från varje skattekrona har kommunerna ett ansvar att arbeta med effektiviseringsfrågor och med
benchmarking mot de bästa, skriver Svenskt Näringsliv.
Sveriges demografiska utveckling gör att kommunerna måste
bli effektivare för att välfärden ska hålla en fortsatt hög nivå.

Budgetpropositionen
Nu har budgetpropositionen presenterats och den är mer
svårtydd än på länge. Inom många områden är det svårt att
se vilka satsningar som görs, även när en van budgetgranskare läser noggrant. Hur många riktade bidrag som ligger
i budgetförslaget är det svårt att svara på, men ett stort
antal nya statsbidrag finns där. Inom utbildningsområdet har
statsbidrag slagits ihop inom förskolan och inom äldreomsorgen föreslås att 3,9 miljarder i riktade bidrag för att minska
andelen timanställda, öka antalet sjuksköterskor, investera i
äldreboenden med mera, från och med 2024 ska gå in i de
generella statsbidragen.
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En oroande sak är att statliga reformer med ny lagstiftning
föreslås genomföras utan finansieringsprincipsförhandlingar.
Finansieringsprincipen innebär att om staten förändrar lagstiftningen och utökar uppgifterna i kommunen, så ska staten
också finansiera dessa från grunden. Exempel på områden
där man nu inte föreslår full finansiering i form av ökade
generella statsbidrag är förslaget om skyddat boende för
våldsutsatta personer och fast omsorgskontakt med namngiven undersköterska inom äldreomsorgen.
Statens reformer och budgetsatsningar betyder mycket för
kommunen, som alltid. Budgeten ska ge den lokala och regionala nivån förutsättningar att bedriva och utveckla välfärd för
sina invånare.
Flera kommunala satsningar på olika områden planeras och
några träffar inte Strömstads kommun alls, för att vi ej har
tillräckligt med ekonomiska utmaningar.
Intressant för kommunen är att statsbidraget för regionalt
yrkesvux tillförs nya medel 2022. Det finns också små tillskott
till att främja kommunernas samverkan med Arbetsförmedlingen för unga och nyanlända. Stöd till klimatanpassningar är
inplanerat i budgetpropositionen som ett 3-årigt långt stöd.
För 2022 och 2023, planerar man också stöd till kommunerna
till införande av skyddat boende som en ny placeringsform.

Strömstads utveckling

Befolkning, sysselsättning och näringsliv
Befolkningstillväxten återhämtar sig igen
Strömstad har under ett par år upplevt en stagnation i den
befolkningstillväxt som vi hade fram till 2018. Lägger vi årets
siffror till grund, med en ökning på 90 personer, tyder mycket
på att tillväxten igen börjar ta fart. Lägger vi till alla projekterade bostadsprojekt finns det förutsättningar för att vi kan
nå målet vi har för 2030 med 15 000 invånare, men det är
inte självskrivet att vi når det. Att få tillgång till bostäder till
förnuftiga priser har ansetts vara det största hindret till en
ökad befolkningstillväxt.
Invånarantalet uppgick till 13 334 individer per sista juli 2021.
SCB:s senaste befolkningsframskrivning visar dessvärre att vi
når bara 13 745 år 2030 om vi inte ökar vår attraktivitet.

Sysselsättningen har nått sin
bottenpunkt?

Kraftsamling i pandemin för att
utveckla näringslivet

I augusti 2021, visar statistik från Arbetsförmedlingens (AF)
statistik att Strömstad uppvisar en högre arbetslöshet än
Västra Götalands län och riket i andel inskrivna arbetslösa
av den registrerade arbetskraften. Detta är en nedgång med
0.5 procent i jämförelsen med samma månad 2020, vilket
kan jämföras med -1.5 procent för Västra Götaland och -1.4
procent för riket i stort.

Strömstad står för en lång tradition av entreprenörskap med
fokus på handel och besöksnäring. Generellt sett finns en sårbarhet till ett ensidigt beroende för en kommun som Strömstad där kommunen är största arbetsgivaren. Fördelen är att
det privata näringslivet och den offentliga verksamheten har
flera beröringspunkter och däri ligger i att gemensamt forma
framtiden. Pandemin har inneburit stora utmaningar för
näringslivet i kommunen och en förstärkning av kommunens
näringslivsfunktion gjordes under år 2020.

Öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade
arbetskraften 16-64 år:
Område

Skatteunderlaget
Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger
på 2 procent, utifrån augusti månads preliminära beskattningsutfall för inkomståret. Rikets utveckling har störst
betydelse för kommunens intäkter från skatt, statsbidrag och
kommunal utjämning.
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Öppet
arbetslösa

Progr med
akt.stöd

Inskrivna
på AF

Riket

3,80%

3,90%

7,70%

Västra
Götalands län

3,60%

3,60%

7,20%

Strömstad

5,40%

3,20%

8,60%

Pandemins samhällsekonomiska effekter på näringslivet och
reserestriktionerna lättar successivt och Strömstad är därmed
åter en gränsregion med ökad rörlighet. Näringslivet och
företagen i Strömstad har börjat återgå mot en verksamhet
och lönsamhet som närmar sig steg för steg det läget vi hade
innan pandemin men spås inte återgå till fullo. Efterfrågan på
arbetskraft ökar dag för dag och kommunens förhoppning är
att vi för var månad nu ska närma oss det arbetsmarknadsläge vi hade innan den 11 mars 2020.

Det samlade näringslivet står inför en större transformering
som en samhällsekonomisk effekt av pandemin. Den långvariga pandemin som pågått över 1,5 år, har ställt det samlade
näringslivet inför prövningar. De nationella stöden till företag
som påverkats av pandemin har nyttjats till relativt stor del i
Strömstad. Det anses haft en signifikant inverkan på att bromsa upp de kaotiska förloppen såsom varsel, avveckling och
nedläggning. I Strömstad har vi noterat ett mycket lågt antal
i konkurs i jämförelse med nystartade företag. Strömstads
kommun arbetar för en breddning av näringslivet och ett större omställningsarbete har startats genom ”Utvecklingsarena
Strömstad”. Utvecklingsarena Strömstad arbetar med att
samordna och slussa näringslivet i vägar vidare. Näringslivsklimatet, rekrytering och kompetensförsörjning i samråd med
aktörer står i fokus för arbetet. Dessutom kommer styrkeområden att kartläggas för att bidra till en långsiktig utveckling av
ett framtida attraktivare Strömstad för en robust strukturomvandling och omställning.

Finansiella rapporter
Resultatbudget
Mnkr

Utfall 2020
Koncern

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Budget 2020

Kommun

Koncern

Budget 2021

Kommun

Koncern

Budget 2022

Plan 2023

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Plan 2024

Kommun

Koncern

Plan 2025

Kommun

Koncern

Kommun

400,5

304,7

417,2

309,3

419,2

314,2

423,0

315,6

439,2

325,9

454,6

337,5

471,1

350,3

-1 055,3

-1 050,9

-1 040,7

-1 022,0

-1 103,6

-1 086,5

-1 136,5

-1 115,8

-1 161,7

-1 138,1

-1 196,0

-1 170,0

-1 231,1

-1 202,7

-92,3

-45,3

-97,0

-48,4

-98,7

-51,9

-105,6

-57,3

-114,9

-63,3

-121,7

-69,3

-128,4

-75,3

-747,1

-791,4

-720,5

-761,1

-783,1

-824,2

-819,1

-857,5

-837,4

-875,5

-863,0

-901,7

-888,5

-927,8

Skatteintäkter inkl slutavräkning
skatteintäkter

554,9

554,9

569,8

569,8

564,4

564,4

574,3

574,3

593,9

593,9

612,1

612,1

632,9

632,9

Generella statsbidrag och utjämning

279,2

279,2

223,4

223,4

276,5

276,5

317,1

317,1

315,9

315,9

322,3

322,3

326,7

326,7

Verksamhetens resultat

87,0

42,6

72,7

32,1

57,8

16,7

72,3

33,9

72,4

34,3

71,4

32,7

71,1

31,8

31,0

30,9

3,0

3,0

3,5

3,5

3,3

3,3

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Finansiella kostnader

-47,7

-20,8

-34,5

-5,6

-31,1

-5,2

-24,2

-5,7

-26,1

-5,9

-26,2

-6,0

-26,4

-6,2

Resultat efter finansiella poster

70,3

52,7

41,2

29,5

30,2

15,0

51,4

31,5

49,8

31,9

48,6

30,1

48,2

29,1

-1,0

0,0

-1,0

0,0

-1,0

0,0

-1,0

0,0

-0,7

0,0

-0,9

0,0

0,6

0,0

Finansiella intäkter

Bokslutsdispositioner
Skatt

Årets Resultat
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-4,7

0,0

-3,3

0,0

-4,7

0,0

-5,0

0,0

-4,8

0,0

-4,8

0,0

-5,3

0,0

64,6

52,7

36,9

29,5

24,5

15,0

45,4

31,5

44,3

31,9

42,9

30,1

43,5

29,1

Kassaflödesanalys
Mnkr

Utfall 2020

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

64,6

52,7

36,9

29,5

24,5

15,0

45,4

31,5

44,3

31,9

42,9

30,1

43,5

29,1

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat

5,7

0,0

0,2

0,0

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92,3

45,3

97,0

48,4

98,7

51,9

105,5

57,3

114,8

63,3

121,7

69,3

128,4

75,3

Justering för realisationsvinst/-förlust

0,0

-2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för förändring pensionsavsättning

8,7

8,7

30,5

30,5

3,1

3,1

15,3

15,3

6,8

6,8

9,0

9,0

11,4

11,4
0,0

Skattekostnad
Justering för avskrivningar och nedskrivningar

4,2

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

-5,1

0,0

97,8

0,0

266,7

-20,5

15,5

0,0

84,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Medel fr verksamh före förändr rörelsekap

170,3

108,3

262,4

108,4

392,6

49,5

181,7

104,1

250,5

102,0

173,6

108,4

183,3

115,8

Ökn(-)/minskn(+) förråd

-0,6

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ökn(-)/minskn(+) exploateringsverksamhet

28,7

28,7

-5,0

-5,0

0,0

0,0

-33,0

-33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar

-5,1

-2,1

9,8

10,0

-2,0

-2,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder

44,4

55,7

-128,8

-9,0

-181,1

0,0

-39,0

0,0

-71,6

0,0

-49,6

0,0

-59,2

0,0

237,8

190,1

138,4

104,4

209,5

47,5

110,2

71,1

178,9

102,0

124,0

108,4

124,1

115,8

Justering för förändring övrig avsättning

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGAR

-180,0

-157,8

-137,2

-115,0

-341,5

-117,5

-470,5

-198,5

-190,4

-180,4

-122,3

-122,3

-201,3

-201,3

Avyttrade materiella tillgångar

2,3

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Inköp av finansiella tillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Inköp av materiella tillgångar

-27,9

-27,9

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-205,6

-185,4

-137,2

-115,0

-341,5

-117,5

-445,5

-173,5

-190,4

-180,4

-122,3

-122,3

-201,3

-201,3

Långfristig upplåning

110,0

110,0

50,0

50,0

140,0

80,0

205,0

45,0

5,0

5,0

0,0

0,0

50,0

50,0

Amortering

-50,0

0,0

-30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-45,0

0,0

-45,0

0,0

-45,0

0,0

21,0

0,0

20,5

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avyttrade finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERING

Aktieägartillskott
Förändring övriga långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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0,9

0,9

45,0

45,0

20

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

81,9

110,9

85,5

95,0

161,4

100,0

225,0

65,0

-20,0

25,0

-25,0

20,0

25,0

70,0

114,3

115,5

86,7

84,4

29,4

30,0

-110,3

-37,4

-31,5

-53,4

-23,3

6,1

-52,2

-15,5

21,4

3,1

21,4

3,1

108,1

87,5

202,7

117,5

82,4

80,1

60,9

26,7

77,6

32,8

135,7

118,6

108,1

87,5

137,5

117,5

92,4

80,1

50,9

26,7

37,6

32,8

25,4

17,3

Balansbudget
Mnkr

Utfall 2020

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

Koncern

Kommun

2 519,4

1 105,3

2 375,6

975,0

2 646

1 078,0

2 606,2

1 212,5

2 716,8

1 323,1

2 765,7

1 372,0

2 887,6

1 493,9

Maskiner och inventarier

54,6

52,9

56,9

55,0

71,2

69,5

77,5

76,2

84,0

82,7

88,0

86,8

92,0

90,9

Pågående arbeten

21,4

5,7

104,4

75,0

62,5

23,1

303,8

23,1

262,3

23,1

210,0

23,1

157,0

23,1

2 595,4

1 163,8

2 536,9

1 105,0

2 779,7

1 170,6

2 987,5

1 311,8

3 063,1

1 428,9

3 063,7

1 481,9

3 136,6

1 607,9

9,1

76,1

7,2

53,1

7,2

74,1

7,2

74,1

7,2

74,1

7,2

74,1

7,2

74,1

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
Mark, byggnader o tekniska anläggn

Summa materiella anläggningstillgångar:
Finansiella anläggningstillgångar:
Aktier, andelar, bostadsrätter
Övriga finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Summa finansiella anläggningstillgångar:

9,1

76,1

9,1

55,0

9,1

76,0

9,1

76,0

9,1

76,0

9,1

76,0

9,1

76,0

2 604,5

1 239,9

2 546,0

1 160,0

2 788,8

1 246,6

2 996,6

1 387,8

3 072,2

1 504,9

3 072,8

1 557,9

3 145,7

1 683,9

2,6

2,1

2,7

2,0

2,7

2,0

2,5

2,0

2,6

2,0

2,6

2,0

2,6

2,0

Exploateringsverksamhet

40,1

40,1

75,0

75,0

7,0

7,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Kortfristiga fordringar

94,6

81,5

68,0

53,0

70,0

55,0

67,8

55,0

67,8

55,0

67,8

55,0

67,8

55,0

141,3

141,3

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd

Placerade pensionsmedel (aktier o räntor)

25,8

25,8

25,0

25,0

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135,7

118,6

108,1

87,5

137,5

117,5

92,4

80,1

50,9

26,7

37,6

32,8

25,4

17,3

440,2

409,5

413,8

377,5

377,2

341,5

337,7

312,1

296,3

258,7

283,0

264,8

270,8

249,3

3 044,7

1 649,4

2 959,8

1 537,5

3 166,0

1 588,1

3 334,3

1 699,9

3 368,5

1 763,6

3 355,8

1 822,7

3 416,5

1 933,2

846,9

708,7

828,0

674,5

765,0

622,0

817,8

653,5

862,1

685,4

905,0

715,5

948,5

744,6

64,6

52,7

36,9

29,5

24,5

15,0

45,4

31,5

44,3

31,9

42,9

30,1

43,5

29,1

Avsättningar för pensioner och liknande förpl

93,0

93,0

93,0

93,0

96,1

96,1

111,4

111,4

118,2

118,2

127,2

127,2

138,6

138,6

Uppskjuten skatt

23,3

0,0

21,7

0,0

21,7

0,0

26,7

0,0

26,7

0,0

26,7

0,0

26,7

0,0

4,2

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,4

97,1

114,7

93,0

117,8

96,1

138,1

111,4

144,9

118,2

153,9

127,2

165,3

138,6

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
därav årets resultat

Avsättningar

Övriga avsättningar

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

1 766,7

457,0

1 779,7

440,0

1 939,7

540,0

2 034,7

605,0

2 014,7

630,0

1 989,7

650,0

2 014,7

720,0

Kortfristiga skulder

310,8

386,7

237,4

330,0

343,5

330,0

343,7

330,0

346,8

330,0

307,2

330,0

288,0

330,0

Summa skulder

2 077,5

843,6

2 017,1

770,0

2 283,2

870,0

2 378,4

935,0

2 361,5

960,0

2 296,9

980,0

2 302,7

1 050,0

S:a eget kapital, avsättningar och skulder

3 044,7

1 649,4

2 959,8

1 537,5

3 166,0

1 588,1

3 334,3

1 699,9

3 368,5

1 763,6

3 355,8

1 822,7

3 416,5

1 933,2

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser
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232,7

232,7

231,5

231,5

222,2

222,2

221,9

221,9

214,9

214,9

207,5

207,5

200,1

200,1

Borgensförbindelser

3,4

1 322,7

4,5

1 373,8

4,5

1 373,8

4,5

1 472,7

4,5

1 427,7

4,5

1 382,7

4,5

1 337,7

Sammandrag investeringsbudget
Investeringsbehov perioden 2022-2025
Mnkr

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Kommunstyrelsen

4,0

2,2

1,6

1,6

Socialnämnden

1,9

2,8

2,2

1,7

Barn- och utbildningsnämnden

4,1

3,8

3,8

3,8

Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet

5,1

1,9

2,7

1,6

61,1

50,5

11,7

7,8

64,8

49,4

26,9

15,4

Totalsumma kommun

141,0

110,6

48,9

31,9

AB Strömstadsbyggen

106,0

127,7

23,0

0,0

AB Strömstadslokaler

76,3

2,2

0,0

0,0

AB StrömstaNet

15,5

3,6

0,0

0,0

AB Strömstads Garagen

0,0

0,0

0,0

0,0

AB Strömstads Badanstalt

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalsumma bolag

197,8

133,5

23,0

0,0

Totalt Strömstads kommunkoncern

338,8

244,1

71,9

31,9

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet
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Sammandrag exploateringsbudget
Kommunens exploateringsverksamhet drivs av
mark- och exploateringsavdelningen som anskaffar,
utvecklar och iordningställer kommunal mark
för bland annat bostäder och verksamheter. Tack
vare god tillväxt och en växande arbetsmarknad i
Strömstad under många år har ett flertal områden
för bostäder exploaterats och färdigställts de senaste
åren.
Exploateringsprojekten sträcker sig över flera år och innebär
ofta omfattande och tidskrävande detaljplaner med tillhörande utredningar. Den ekonomiska slutredovisningen för
exploateringsprojekten ligger oftast i slutskedet av exploateringsprojektet eller deletappen, vilket kan vara flera år framåt
i tiden. Pågående exploateringar som mark- och exploateringsverksamheten arbetar med är:

•
•
•
•
•
•

Hjältsgård
Korsnäs
Rådhusberget
Vattentornsberget – centrum
Rödshöjden
Mällbyhöjd södra

Projekten Hjältsgård och Korsnäs är i genomförandefas och
ingår därför i exploateringsbudgeten. Övriga projekt är fortfarande i planeringsfas och kostnader kopplade till projekten
kommer att belasta resultatet för 2022 och kommande planår
i linje med förändrade redovisningsregler för exploateringsprojekt.
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Exploateringsplan perioden 2022-2025.
Mnkr

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Hjältsgård etapp 1, 9 st tomter

-9,6

2,4

3,0

0,0

Gata

-5,7

0,0

0,0

0,0

Råmark+fastighetsbildning

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

3,0

0,0

-3,6

0,0

0,0

0,0

Korsnäs (Tjärnö), 10 st tomter

-5,7

1,5

1,5

1,5

Gata

-3,0

0,0

0,0

0,0

Råmark+fastighetsbildning

-0,3

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

1,5

-2,4

0,0

0,0

0,0

-15,3

3,9

4,5

1,5

Försäljning
Anslutningsavgifter VA

Försäljning
Anslutningsavgifter VA

Totalsumma

Hjältsgård: Tekniska förvaltningen fick under 2021 i uppdrag
att med konsulthjälp kontrollera befintliga utredningar om
förutsättningarna för bostadsexploatering utifrån beräknade
framtida höga flöden i Grålösbäcken och Vättlandsån. Tekniska nämnden förväntas under 2021 ta ställning till en byggnation av en första etapp som skulle kunna påbörjas 2022.
I budget 2022 har en första etapp lagts in där infrastruktur
förutsätts byggas ut i östra delen under året, vilket möjliggör
en försäljning av nio tomter från 2023.
Korsnäs: Detaljplanen för exploateringsprojektet Korsnäs,
omfattande 10 villatomter antogs vid årsskiftet 2019/2020.
I september i år meddelade Mark- och miljööverdomstolen

att de undanröjer detaljplanen. Tekniska förvaltningen avser
nu undersöka möjligheten att komma fram med en byggnation inom området under år 2022 för senare försäljning av
tomter. Budget 2022 innehåller en kostnad för utbyggnad av
området. Därutöver har en uppskattad intäkt för försäljning av
tomter lagts in under planåren.
Rådhusberget: Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13, KS §
55, att detaljplanearbetet för Rådhusberget skulle återupptas,
där inriktningen ska utgå ifrån alternativ Toppen i enlighet
med programsamrådsredogörelsen daterad 2017-03-13, som
medför cirka 150-200 lägenheter totalt. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-09-25, KS § 132 att lämna planbesked för en

mindre detaljplan för i första hand AB Strömstadsbyggens
fastighet. Då planarbetet med den större detaljplanen berörande kommunens fastighet pausats i avvaktan på den första
mindre etappen ska bli klar, finns ännu inte något utformningsförslag över området framtaget som kan kostnadsberäknas. Då projektet är angett som prioriterat i bostadsförsörjningsplanen har förvaltningen budgeterat för en preliminär
detaljplanekostnad om kommunstyrelsen skulle besluta att
arbetet med detaljplanen ska återupptas. Några kostnader
i plan för utbyggnad kan i nuläget inte redovisas utifrån det
material som finns att tillgå.
Vattentornsberget: Detaljplanearbetet för Vattentornsberget
pågår där samråd planeras hösten 2021 och antagande av detaljplanen planeras till 2022. Utbyggnad av området beräknas
preliminärt ske tidigast till 2023 och försäljning av tomter kan
ske därefter.
Enligt markanvisningsavtalet med exploatören, ska plankostnaderna initialt fördelas med 50 procent mellan kommunen
och bolaget, vilket förvaltningen tagit hänsyn till vid budgeteringen av plankostnaderna. I budgeten redovisas kommunens
beräknade del av plankostnaderna och en i nuläget uppskattad kostnad för byggnation av gata.
Rödshöjden: Tekniska nämnden beslutade i februari 2021
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utföra en förstudie för exploateringsprojekt för bostäder på Rödshöjden där
resultatet av förstudien ska redovisas i ett projektdirektiv till
tekniska nämnden hösten 2021. Tekniska nämnden förväntas
då ta ställning till eventuell projektstart och anhålla om planbesked hos kommunstyrelsen. Förvaltningen har budgeterat
för en preliminär detaljplanekostnad. Några kostnader i plan
för utbyggnad kan i nuläget inte redovisas utifrån det material
som finns att tillgå.
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Mällbyhöjden södra: Kommunstyrelsen har under våren 2020 beslutat att ge tekniska förvaltningen i uppdrag
tillsammans med miljö- och byggförvaltningen att utföra en
förstudie för att närmare beskriva vad det skulle innebära
att påbörja en planläggning för området. Då det uppdagas
finnas hasselsnok inom området avvaktar nu förstudien en
större artskyddsutredning för norra Strömstad för att utröna
huruvida bevarandestatusen för sandödla och hasselsnok kan
säkras trots en exploatering inom Mällbyhöjden. Arbetet med
utredningen beräknas pågår under 2021 och förstudien för
Mällbyhöjden förväntas kunna upptas under 2022 igen med
en förhoppning om en slutredovisning i slutet av 2022 för
vidare ställningstagande huruvida ett detaljplanearbete ska
startas upp för området. Några kostnader i plan för utbyggnad
kan i nuläget inte redovisas då projektet ännu inte påbörjats
varför underlagsmaterial i nuläget inte finns.

Sammandrag driftbudget
Mnkr

Kommunfullmäktige

Budget
2021

Omf
lönerev
2021

Verksamhets
Övriga
förändringar justeringar

3,5

Uppräkning*

Förändring
kapitalkostnader

Tillfällig
satsning

Budget
2022
3,5

0,0

77,3

2,4

0,6

0,1

2,1

Socialnämnden

260,8

9,6

7,8

-0,4

-0,1

277,7

Barn- och utbildningsnämnden

365,8

9,7

4,5

-0,3

-0,5

379,2

Teknisk nämnd,
skattefinansierad vsh.

41,3

0,8

0,6

0,0

5,1

47,8

Miljö- och byggnämnd

31,8

1,8

0,0

0,1

33,7

Finansförvaltning

42,7

Verksamhetens
nettokostnad

823,2

Kommunstyrelsen

1,0

32,2

-10,5
24,3

13,5

-10,5

83,4

-0,6

6,6

1,0

857,5

* Uppräkning av arvoden, hyror samt korrigering för sänkt PO 2022

Kommunfullmäktiges budget innehåller kostnader för
arvoden och ersättningar samt övriga kostnader knutna till
kommunfullmäktige, kommunrevision, överförmyndarnämnd
och valnämnd. Arvodena har uppräknats i enlighet med planeringsförutsättningarna.
Kommunstyrelsen får ett riktad ramtillskott på 0,6 mnkr till
fortsatt drift av fritidsgården i Skee. Ramen påverkas även av
uppräkning för arvoden, hyror och en nedjustering på grund
av sänkt PO-påslag. Inför budget 2020 beslutade kommunfullmäktige att göra en tillfällig satsning på kompetenshöjande
åtgärder i hela kommunen med en miljon årligen, år 2022 är
sista året för den beslutade satsningen.
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Socialnämndens budget inför 2022 innefattar kostnadsökningar motsvarande 10 mnkr. Dessa utgörs av ökade kostnader gällande försörjningsstöd samt placeringar inom individoch familjeomsorgen. Vidare syns volymökningar inom flera
delar av LSS-området. Ökade behov leder till kostnadsökningar inom socialpsykiatrin samt personlig assistans. Detta finansieras primärt genom en ökad ram 7,8 mnkr. Vidare justeras
budgeten ned genom förändring av organisationen på Koster
samt att efterfrågan på särgymnasieplatser minskar och köp
av konsumentvägledartjänst avslutas.
Barn- och utbildningsnämndens budget innebär en ökning
på 4,5 mnkr och avser volymökningar i verksamheterna,
halvårseffekt på nya hyror samt kvalitetshöjande åtgärder så

som att öka andelen legitimerade lärare, anpassning efter ny
timplan i grundskolan samt inköp av digitala verktyg, arbetskläder inom förskola och fritidsverksamheten samt ökade
licenskostnader. Ramen minskar samtidigt med 0,8 mnkr som
avser uppräkning av hyror, arvoden, minskade kapitalkostnader och minskade sociala avgifter som preliminärt sänks 2022.
Tekniska nämnden får att ramtillskott på 0,6 mnkr på grund
av ökade materialkostnader samt uppräkning för arvoden,
hyror och en nedjustering på grund av sänkt PO-påslag. Kapitalkostnaderna har ökat i jämförelse med år 2021 på grund av
köpet av fastigheten Pilen samt driftssättning av ångbåtskajen
och avloppledningar Österröd.
Miljö- och byggnämndens driftbudget avser en oförändrad
ram inför 2022 med uppräkning för arvoden och hyror samt
minskning av PO-kostnader, totalt en ramminskning på 32 tkr.
Ökade kapitalkostnader ger en ramökning på 102 tkr.
Finansförvaltningens budgetram inkluderade föregående
år lönerevision för både 2020 och 2021. I årets budget finns
endast avsatt medel för 2022 års lönerevision då 2021 års
revision redan har fördelats ut.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Kent Hansson
Förvaltningschef: Mats Brocker
Kommunstyrelsen har ett övergripande styr-, lednings- och samordningsansvar. I kommunledningsförvaltningen ingår verksamhetsområden som omfattar
näringslivsutveckling, översiktlig planering, övergripande digitalisering, kultur och fritid, folkhälsosamordning, kollektivtrafik samt stöd och service inom
kommunikation, administration, offentlig rätt, ekonomi, it och hr.

Översiktlig verksamhetsplan för 2022
och kortfattad plan för 2023-2025
En väg in till Strömstads kommun
Arbetet med en gemensam servicefunktion (Kommuncenter)
där alla förvaltningar deltar skapar förutsättningar för ”en väg
in” till information och service om kommunens verksamheter.
Satsningen är en del i arbetet för att underlätta för invånare,
företag och besökare att få snabb och god hjälp med ärenden
och frågor till kommunen. Utvecklingsarbetet skapar också
förutsättningar för effektivisering och kvalitetsarbete i förvaltningarnas administration samt bidrar till att säkerställa att
digitala processer för bättre service utgår från ett invånarperspektiv. Kommuncenter innebär förändrade arbetssätt
och behov av tydliga rutiner för informationsförsörjningen
mellan verksamhet och ”kundmottagning”. Omorganisationen förväntas nå sin slutliga form under 2022 och utvecklas
successivt mot nya uppdrag från verksamheterna år 2023 och
framåt.

”servicewebb” att webbplatsen i större utsträckning än idag
formas utifrån vad invånare och företag efterfrågar för typ av
information och service. En förstudie för att inrikta arbetet
och undersöka möjlig finansiering av ett sådant utvecklingsarbete planeras under 2022. En väl fungerande och välbesökt
webbplats avlastar verksamheter och underlättar för både
invånares och företags tillgång till kommunal service.

Det goda värdskapet – förhållningssätt för
medarbetare
Förhållningssättet värdskap sammanfattar kommunens värdegrund och verksamhetsidé. Med utbildning och vägledning i
det goda värdskapet kan kvaliteten i hur verksamheter utför
sina uppdrag öka. Invånarens upplevelse av kommunens
service sätts i fokus med ökat förtroendet för kommunen som
servicegivare och arbetsgivare som förväntat resultat. Utbildning av chefer och vissa personalgrupper planeras 2022. Med
värdskap som förhållningssätt och strategi i vid bemärkelse
fyller vi varumärkeslöftet ”havet i centrum – livet i fokus” med
innehåll.

Servicewebb – stromstad.se som nav för
kommunal service

Hög tillgänglighet och effektiv
ärendehantering via digital teknik

Allt fler kommuner utvecklar sina webbplatser för maximal
service till invånarna. I praktiken innebär utvecklingen mot en

Övergång till digital informationshantering syftar till bättre
service, ökad informationssäkerhet och förenklad handläggning samt administration. De tre största utvecklingsarbetena
är:
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E-tjänster: Kommunens digitaliseringsutvecklare ansvarar
i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, för att
lägga om kommunens cirka 160 blanketter på en ny e-tjänsteplattform. Tidigare pappersblanketter ersätts successivt av
digitala tjänster med mindre brev- och pappershantering och
minskade portokostnader som resultat. Arbetet ökar både
tillgänglighet och effektiviteten i handläggningen i fråga om
bland annat anmälningar och ansökningar, den är också en
förutsättning för efterlevnaden av Lag om digital tillgänglighet. Planering pågår för införande av Mina meddelanden som
är en digital, säker postlåda för företag och allmänhet. Detta
kommer underlätta dialogen mellan kommunen och dess
invånare samt minska de postala utskicken.
E-arkiv: Samarbetet med 13 andra kommuner inom E-arkiv
Väst fortsätter med successiv anslutning av allt fler system.
Omfattande vägledning och utbildning kommer att behövas
de närmaste åren för att berörda förvaltningar ska kunna gå
över till digital lagring av avslutade ärenden och handlingar.
Integrationer mellan verksamheternas it-stöd och e-arkivet är
en resurskrävande utmaning. I remissförfarandet till den nya
Arkivlagen anges att elektronisk arkivering kommer att medföra högre kostnader för kommunerna. Det är angeläget att i
möjligaste mån använda redan anslutna system för handläggning av handlingar som enligt lag ska arkiveras, alternativt att
redan vid inköp kravställa nya system så att integration mot
e-arkiv är möjlig. För full effekt av e-arkiv och förvaltningarnas
dokumenthanteringsplaner (strukturerade efter processer)
krävs anpassning av förvaltningarnas diarier (register). En

konsultinsats kommer att krävas, en förstudie för att bedöma
behovet av resurser görs under 2022.

uppföljning. Arbetet syftar till att ge ett bättre stöd för våra
chefer och en tydligare styrkedja.

O365 – Microsofts nya mjukvara: ”Den nya digitala arbetsplatsen” - vi kommer att fortsätta implementera O365.
Det kommer att modernisera it-plattformen, bland annat
underlätta för de som har behov att planera och samverka
med andra personer inom och utanför organisationen. Det
är ett omfattande projekt som berör hela organisationen och
det kommer att pågå under hela året. Under 2022 handlar
det om att få kommunens alla it-användare över i O365 och
fortsätta förändringsarbetet för ett effektivare och modernare arbetssätt. Kommunen behöver en it-miljö i linje med
utvecklingstakten i omvärlden. Detta kommer även innebära
att Strömstads kommun kommer att uppfattas som en mer
attraktiv arbetsgivare. Kommunens befintliga Microsoftlicenser har en begränsad livslängd vad gäller Microsofts fortsatta
support och vidareutveckling. Kommunen står inför avtalsförnyelse med Microsoft under 2021.

Ledarskapsutveckling

Stärkt styrning samt stöd inom processer för
budget och uppföljning
Under 2020 genomfördes ett arbete för att förenkla och förtydliga styrningen som resulterade i att kommunfullmäktige
beslutade om fyra etappmål för 2021 och 2022. En utveckling
av vårt beslutstöd har skett parallellt och rapportering av fullmäktiges mål sker nu tre gånger per år. En utveckling har även
skett av kommunens beslutsstöd som har kompletterats med
ett verktyg för budget och prognos samt verksamhetsrapportering. Under hösten 2021 kommer beslutsstödet ytterligare
utvecklas och implementering sker under 2022. Vår strategi är
att samla våra processer i ett system och planen är därför att
även inkludera internkontroll i samma system. Inom socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter undersöks även möjligheter till att använda samma
beslutsstöd för att ge bättre förutsättningar till analys och
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Ledarutveckling är ett strategiskt utvecklingsområde för
Strömstads kommun. Syftet är att säkra kompetensförsörjning
och ett utvecklande ledarskap för att i sin tur skapa bästa
möjliga förutsättningar för verksamheterna. Som chef och
ledare i Strömstads kommun ska man se till att verksamheten
och all personal ständigt förbättras och utvecklas. Medarbetarnas professionalism ska tillvaratas och varje medarbetare
ska vara delaktig i utvecklingen av verksamheten. Strömstads
kommun ska vara attraktivt för framtida ledare utifrån att
kommunen arbetar med utveckling. Under hösten 2021 har
kommunen kommit igång med sitt ledarutvecklingsprogram
som på grund av pandemin har fått skjutas fram. Under 2022
kommer utbildningarna i Utvecklande ledarskap fortsätta så
att alla som arbetar med ledarskap i kommunen har genomgått utbildningen. Denna satsning innefattar även ledningsgruppsutveckling.

Framgångsrik rekrytering och ett starkt
arbetsgivarevarumärke
En attraktiv kommun behöver synas och marknadsföras mot
arbetssökande, presumtiva inflyttare, besökare och näringsidkare. Kommunens rekryteringsbehov per år beräknas till cirka
150 nya medarbetare. Det innebär att kommunen behöver
vara attraktiv som arbetsgivare för att kunna konkurrera om
medarbetare med rätt kompetens till våra verksamheter.
Kommunikation av platsen Strömstad är en viktig del av
positioneringen av kommunen som attraktiv arbetsgivare.
Kommunen kommer att arbeta med ett antal aktiviteter för
att stärka arbetsgivarvarumärket – hur vi vill uppfattas som
arbetsgivare, hur de anställda uppfattar oss och hur blivande
medarbetare uppfattar oss.

Arbetsmiljö, friskvård och sjuktal
Arbetsmiljö och friskvård är områden som är prioriterade
och som är av stor betydelse för målsättningen att vara en
attraktiv arbetsgivare, sänka sjuktalen samt att säkra kompetensförsörjningen. Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad
del i verksamheternas arbete. Det kräver god kunskap av
kommunens chefer som arbetar med de delegerade arbetsmiljöuppgifterna, god samverkan med fackliga parter och
skyddsombud samt ständig dialog med medarbetarna i verksamheterna. Kommunens friskvårdsbidrag syftar till att locka
fler till en aktiv fritid vilket är positivt för en god hälsa och ett
friskt arbetsliv. Kommunens friskvårdsbidrag är 2500 kronor
per medarbetare och år. Målsättningen är att 75 procent av
de anställda ska nyttja bidraget för aktiviteter som bidrar till
god hälsa.

Lokalöversyn
Kommunstyrelsen ansvarar enligt sitt reglemente för att utveckla, leda och samordna lokalförsörjning. Varje verksamhet
ansvarar för största möjliga kostnadseffektivitet vid planering
och anskaffning av verksamhetslokaler. För att samordna
lokalbehov har en resurs som lokalförsörjningsansvarig
tillsatts med uppgift att beakta optimal kommunalekonomisk
kostnadseffektivitet avseende verksamhetslokaler. Kort framförhållning, brister i planering och kunskap hos beställande
verksamhet medför onödiga och stora kostnader för kommunkoncernen. En kommunövergripande lokalförsörjningsplan är under utarbetning och förväntas bli klar 2022.

Platsutveckling
Att bredda näringslivet, skapa tillväxt och nya arbetstillfällen
inom nya branscher eller inom det befintliga samt hitta en väl
fungerande samverkan i fråga om platsutveckling är prioriterat. Coronapandemin har tydligt visat sårbarheten i ett

alltför snävt branschorienterat näringsliv och beroende av en
dominerande kundgrupp från Norge.

Prioriterat planarbete
Kommunstyrelsen driver en aktiv planprioriteringsprocess
utifrån sitt mandat där möjligheter för kommunens tillväxt
inom såväl näringslivsrelaterade som bostadsrelaterade frågor
kommer ha hög prioritet. Värt att belysa är kommunledningens beslut att se över kommunens detaljplan för Strömstads
centrum. Ett omfattande arbete som kommer att öppna upp
för möjligheter att utveckla stadskärnan.
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Näringslivsutveckling
Näringslivsutvecklingen drivs i nära synergi med det omfattande omställningsarbetet i projektform. Näringslivsutvecklingen
sker organisatoriskt genom en näringslivsfunktion med syfte
att svara upp mot näringslivets behov. Näringslivsfunktionen
har tre fokusområden:

• samverkan och samordning mellan näringslivsaktörer,
företag och organisationer,

• vägledning och företagslotsning för att förstärka företagsklimatet och

Omställningskontoret ställer om till
Utvecklingsarena Strömstad

• breddning av näringslivet genom utveckling, expansion

Pandemins inverkan på näringslivet har medfört stora utmaningar. Krisen kom att beskrivas som ett omställningsarbete.
Utformningen av omställningsarbetet syftade till att söka
resurser, klargöra ansvars- och rollfördelning och på olika sätt
söka begränsa krisens omfattning i lokalsamhället genom att
rusta näringslivet i pandemin spår. Arbetet organiserades tidigt upp i så kallad flernivåsamverkan mellan kommun, Fyrbodals kommuner och kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och nationella myndigheter, organisationer och berörda
departement. Resultatet blev ett samfinansierat omställningsprojekt med ett kortsiktigt mål, att starta ett omställningskontor, och ett långsiktigt mål, att etablera arbetsgrupper för att
möta upp flertalet av de utmaningarna som pandemin medfört. Arbetet kommer starta utvecklingsnoder. Det strategiska
och operativa projektarbetet drivs med en processledning
och kommer att fortgå under 2022. Arbetssättet är agilt och
innebär bland annat övergång från ett omställningskontor till
en utvecklingsarena för Strömstad med fokus på kraftsamling,
kompetens, och näringsliv. Planerade utvecklingsnoder utifrån
fem styrkeområden: handelsnav, hållbar destination, marina
näringar, grön logistik och EUs yttre gräns. Sammantaget är
fler arbetstillfällen målet för arbetet.

Gemensamt för allt arbete är målsättning att säkra arbetstillfällen och öka attraktionskraften, det vill säga var en platsutvecklare.

och nyetablering.

Samverkan drivs genom öppen och distribuerad innovation.
Där arbete sker i och genom kunskapsnätverk med att utveckla nya produkter och tjänster. Vägledning och lotsning sker i
linje med nationella, regionala och lokala villkor och förutsättningar för optimal utväxling av insatt resurs. Breddningen av
näringslivet är strategiskt förankrat i affärsmodellen som är
underbyggd av strukturell data som stärker värdekedjorna och
bygger motståndskraft i näringslivet. En stor utmaning ligger
i att söka extern samfinansiering för att växla upp de interna
medlen som avsatts i budget för näringslivsutveckling.
Några exempel på aktiviteter som påbörjats eller kommer att
genomföras under verksamhetsåret:
Samarbetsorganisation för platsutveckling: Ett samlat grepp
har gjorts kring platsutveckling med Västra Götalandsregionens stöd i utvecklingsprocessen. I detta regionala utvecklingsprogram har centralorten Strömstad med omland (en

programspecifik avgränsning) tillsammans med fem andra
platser givits prioritet i Västra Götaland. Projektet ska bland
annat ta fram förslag på en gemensam samarbetsorganisation
mellan kommunen och näringslivet.
Infrastrukturell samplanering: Behovet anses högt i att
söka framförhållning kring samhällsplanering. Detta omfattar
objekt i olika upplåtelseformer i kommunen både för boende
och för företagsetableringar. En samordning sker med regionala aktörer (Position Väst) där mark och lokaler marknadsförs gentemot företag och investerare utöver de som söker
upp kommunen direkt. Planeringsarbetet kring kollektivtrafiken har varit nedprioriterat men tas upp i detta sammanhang.
Upphandling kring långsiktiga kollektivtrafikavtal för kommande period 2024-2034 har gjorts under 2021 med fortsättning
under 2022. Detta omfattar både tätortstrafik, regional trafik
och resmöjligheter till Norge, Haldens kommun. Både tåg,
buss och sjötrafik omfattas.

Agenda 2030
Under 2022 ska den strategi för Agenda 2030 som beslutats
om 2021 implementeras och förankras i nämnder och förvaltningar. Varje förvaltning ska under 2022 koppla sina respektive verksamhetsplaner till målen i Agenda 2030. Agenda 2030
kommer att kopplas till nuvarande system för måluppföljning.
En processledare finansierad med folkhälsomedel leder och
driver arbetet. Agenda 2030 trycker på vikten av samverkan,
delaktighet och transparens som förutsättningar för genomförande. I arbetet med implementering av Agenda 2030 läggs
stor vikt vid den lokala nivåns betydelse. Den lokala strategin
kräver kontinuerlig dialog, delaktighet och ett gemensamt
ansvar, där tvärsektoriell samverkan och partnerskap är en
förutsättning.
Folkhälsoarbetet fortsätter att fokusera på målet att skapa
förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor, minska
de sociala klyftorna och öka delaktighet, insyn och inflytande.
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Samverkan kring barn och ungas hälsa internt och externt
med regionens verksamheter ska stärkas, fokus under 2022
kommer att ligga bland annat på våldsförebyggande arbete
samt på att skapa forum för barn och ungas delaktighet och
inflytande.
Inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland
ställer om, har Strömstads kommun antagit klimatlöften för
2022. Kommunen har en strategisk viktig roll för att klimatmålen nås. Klimatlöftena består av konkreta åtgärder där
kommunen har rådighet, som är beprövade och som kan ge
stor utsläppsminskning.

Kultur-, fritid- och föreningsliv
Föreningslivets verksamhet i Strömstad är omfattande inom
såväl inom idrotts-, fritids-, kultur-, och övriga fritidsaktiviteter, och når alla åldrar. De ideella insatser som läggs ner
bidrar starkt till att göra Strömstad attraktivt i många avseenden. Deltagande i föreningslivets olika verksamheter bidrar
också till gemenskap och aktivitet, som bland annat leder till
en god folkhälsa.
Det är av stor vikt att kommunen på olika sätt samverkar och
stöder föreningslivet efter pandemin, så att så många som
möjligt kan ta del av deras verksamheter. Föreningslivets i
dess olika former utgör en viktig del i målet att göra Strömstad attraktivt, bo, leva och verka i.
Konsthallen Lokstallet planerar sin säsong från i slutet av april
till i början av oktober. Målet är att återfå det treåriga verksamhetsstödet från Västra Götalandsregionen för att kunna
säkerställa verksamheten. Konstverk placeras ut i stadsmiljön
enligt handlingsplanen för konst i offentlig miljö.
Under 2022 är ambitionen att kulturhuset Skagerack under
sommarmånaderna ska drivas mer professionellt för att kunna säkra ett högkvalitativt kulturutbud och en driftsmässigt
god standard.

Utvecklingen av en kulturgaranti som säkerställer ett kulturutbud för alla barn i Strömstad 0-18 år implementeras. Stödet
till föreningar i och form av arrangörsbidrag/föreningsbidrag
och dialog fortsätter. Det arrangeras en rad olika evenemang
under hela året och kommunen är även med och samfinansierar externa arrangemang.
Fritidsgårdens verksamhet fortsätter att utvecklas med fokus
på delaktighet och inflytande från ungdomarna. Arbetet med
Strömstadsandan tas vidare, ett gemensamt värdegrundsarbete för föreningsliv och verksamheter inom kommunen som
arbetar med och för barn och unga.
Arbetet med friluftslivet bedrivs utifrån den plan som tagits
fram under 2021, den fokuserar bland annat på vandringsleder samt hur friluftslivet kan vara en medveten verksamhet i
skola, föreningsliv och fritidsgårdsverksamhet.

Plan för år 2023-2025

Den långsiktiga planen för kommunledningsförvaltningen
fokuserar på att förutom att genomföra grunduppdraget
på mest optimala sätt, leda och koordinera insatser för att
utveckla kommunen som servicegivare, arbetsgivare och
platsutvecklare.
Utvecklingsarena Strömstad samordnar omställningsarbetet
genom företagsstöd, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser för kommuninvånarna, och kommer att ha en viktig roll
för lokal återhämtning post Corona. Arenan ska också skapa
förutsättningar för ett mer robust näringsliv genom stöd till
näringslivsutveckling på nya områden.
Kultur- och fritidsutbudet liksom förutsättningar för ett rikt
friluftsliv är viktiga delar i arbetet mot ett attraktivt Strömstad.
Målet är att jobba vidare för att utveckla driften av kulturhuset Skagerack på ett hållbart och kvalitativt sätt till största
möjliga nytta för Strömstadsborna. Konst i offentlig miljö och
insatser för gestaltad livsmiljö fortsätter att vara viktigt för
platsutvecklingen.

Inom arbetet mot de egna verksamheterna anpassas stödet
löpande till lagstiftning, serviceambitioner och verksamheternas behov. Efterfrågan på stöd kring informationssäkerhet och
kommunikation ökar i takt med ökande krav från invånare på
insyn, tillgänglighet och service liksom behov av att marknadsföra platsen Strömstad och kommunens arbetsgivarerbjudande.
Fortsatt utvecklingsarbete för digitalisering gällande e-tjänster, e-arkiv och ”Mina sidor” och på webbplatsen stromstad.
se kommer att genomföras. Tillgänglighetskrav, informationssäkerhet, serviceambitioner liksom efterlevnad av Lag
om digital tillgänglighet innebär ett behov av en ökad digital
kompetens bland medarbetare.
Att bemanna verksamheterna med rätt kompetens är en kärnfråga för både kommunens och den kommunala organisationens attraktivitet. De närmaste årens stora pensionsavgångar
och konkurrens om arbetskraften inom framförallt grundskola
och förskola, innebär behov av fortsatt fokus på rekrytering
och chefsstöd.
De närmaste åren skärps även kraven på framåtsyftande samhällsplanering med krav på en planeringstrategi för kommunens översiktliga planering (efter valet 2022). En strategi ska
ha antagits senast 11 september 2024. Planeringsstrategin ersätter den tidigare aktualitetsprövningen av översiktsplanen.
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Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Intäkter
Avgifter

0,0

0,0

0,0

Bidrag

7,1

3,0

3,4

Övriga intäkter

6,1

7,4

6,5

13,3

10,4

9,9

Summa Intäkter
Kostnader
Personalomkostnader

-43,4

-45,1

-48,5

Lokalkostnader

-15,3

-15,5

-15,5

Övriga driftskostnader

-27,6

-27,9

-27,1

Avskrivning

-2,9

-3,3

-5,4

Internränta

-0,3

-0,2

-0,3

-89,5
-76,2
-76,1
-0,2

-92,0
-81,7
-81,7
0,0

-96,8
-86,9
-86,9
0,0

-3,2

-3,5

-3,5

Summa kostnader
Utfall
Budgetram
Avvikelse
Varav
kommunfullmäktige

Investeringar
Mnkr

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Kopieringsapparater och
scanner
Kultur - Konstnärlig utsmyckning

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Medborgarrelaterad
e-förvaltning, utveckling
E-arkiv och integrationer

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Ärendehanteringssystem

0,2

0,1

0,1

0,1

Utveckling webplats

0,1

0,1

META katalog

0,5

0,5

0,0

0,0

Disklagring Datacore

0,0

0,0

0,4

0,0

Server SAN Datacore

0,6

0,0

0,0

0,0

Två servrar till virtuella
serverfarmen
IT - Förbrukningsinventarier och
utveckling
Systemutveckling centrala
system
Projektuppföljningsystem

0,4

0,0

0,0

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,0

0,0

Utbyte av accesspunkter
(reinvestering utbytesplan)
Nätsäkerhet

0,3

0,0

0,0

0,2

0,2

Brandvägg

0,4

0,0

0,0

Personalutrymme Lokstallet

0,3

Totalsumma:

4,0

1,6

1,6

KOMMUNSTYRELSEN

0,2

0,2

2,2

Socialnämnden

Ordförande: Pia Tysklind
Förvaltningschef: Helena Lilliebjelke
Socialnämndens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser. Förvaltningen ska ge stöd, service och ansvara för myndighetsutövning. Nämnden har
ett särskilt ansvar för barn. Nämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård,
bostadsanpassning samt färdtjänst. Socialnämnden ansvarar även för en del av kommunens flyktingmottagande och integration. Arbetet styrs till största delen av
Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa Funktionshindrade (LSS) och av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Gemensamt verksamhetsstöd
Förvaltningskontoret arbetar med att ge professionellt
samordnat stöd till förvaltningens verksamheter. Det innebär
bland annat ledningsstöd till chefer, ledningsgrupper och att
samordna och driva förvaltningens utvecklings- och kvalitetsarbete ur ett helhetsperspektiv och ansvara för förvaltningsgemensamma uppgifter.
Inom enheten finns resurser som har som uppgift att underlätta för våra chefer och medarbetare närmast brukaren
samt resurser som krävs för att svara upp mot kraven som
en kommun och nämnd åläggs. Dessa delar handlar bland
annat om arbete med verksamhetssystem, fakturahantering,
digitalisering, diariearbete, nämndsarbete, utbildningsarbete,
utredningsarbete, statistik, ledningssystem och avvikelsehantering och ta fram underlag inför politiska ställningstaganden.

Verksamheten under år 2022

Det gemensamma verksamhetsstödet kommer att arbeta
med kompetensförsörjning för att motsvara brukarnas behov
och vara en attraktiv arbetsgivare. Vidare kommer fokus ligga
på ledning och styrning i syfte att skapa strukturer för att
tillgodose invånarnas behov då bland annat de demografiska
förutsättningarna förändras.
Verksamhetsutveckling genom digitalisering fortsätter under
kommande år för att bli mer effektiva och samtidigt skapa
mervärde för våra kommuninvånare. Kopplat till detta fortsätter även projektet kring Office 365.
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I samverkan med andra delar av kommunen kommer Socialförvaltningen att fortsätta arbetet gällande planering av nytt
särskilt boende.
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett regiongemensamt projekt som Strömstad kommun är en aktiv part där
projektgenomförande pågår. Socialförvaltningen har i uppdrag
att samordna och driva implementationen av detta.

Plan för år 2023-2025
• Omställning till en ny socialtjänstlag
• Fokus på ledning och styrning för att skapa strukturer för

att tillgodose invånarnas behov då bland annat de demografiska förutsättningarna förändras. Fortsätta arbeta aktivt med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

• Fortsatt arbete med att driva och stötta verksamheterna
gällande digitalisering.

• Fortsatt arbete med deltagande i FVM samt implementering av FVM.

• Ta i bruk nytt särskilt boende.

Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen i Strömstad omfattar alla handläggare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsut-

övning inom socialtjänsten organiserade på tre enheter inom
Individ- och familjeomsorgen.
Individ- och familjeenheten arbetar med barn som far illa och
deras familjer, med ensamkommande barn och med familjerätt (faderskap, adoptioner, samarbetssamtal), människor
med missbruks- och beroendeproblematik, och våld i nära relationer. Biståndsenheten arbetar främst med bistånd till äldre, till människor med funktionsnedsättningar eller människor
som behöver hjälp med färdtjänst eller bostadsanpassning.
På biståndsenheten hanteras också avgiftshandläggningen.
Enheten för arbete och försörjning arbetar främst med
människor som behöver stöd och hjälp med sin ekonomi och
med att komma vidare ut i egen försörjning via stöttande
insatser riktade mot arbete. Här finns också en del av kommunens flyktingmottagning.
Socialsekreterarna och handläggarna tar emot ansökningar eller anmälningar, utreder behov, fattar beslut om olika
insatser samt följer upp dessa. Mycket av arbetet görs, efter
samtycke från den enskilde, i samverkan med andra myndigheter och organisationer. De flesta insatser som beviljas utförs
i kommunens egen regi, inom verksamheterna boende och
daglig verksamhet eller insatser i hemmet.

Verksamheten under år 2022

Tjänsterna som socialsekreterare och biståndshandläggare är
fortsatt svårrekryterade. Det i kombination med hög perso-

nalomsättning gör att utbildningsbehovet är högt. I syfte att
underlätta rekryteringen ses möjligheterna över till att kunna
utföra en del av arbetet på distans. Fokus fortsätter ligga
på hållbarhet och en god arbetsmiljö för våra medarbetare
genom att arbeta för en balans mellan arbetsbelastning och
resurser.

med samarbete mellan arbetsmarknadskonsulenter och
försörjningsstödshandläggare fortsätter i syfte att snabba
på processen att förflytta sig från försörjningsstöd till annan
försörjning. Detta kan ske genom bland annat A-kassa, ALFA-kassa, aktivitetsersättning, introduktionsjobb, studiestöd
med mera.

Strömstad har gått med i Yrkesresan som är ett samarbete
mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR), kommuner,
kommunalförbund om att erbjuda kompetensutveckling i
form av yrkesresor beroende på inom vilket område man
arbetar. Utöver detta arbetar vi också med löpande kompetensutveckling och handledning till medarbetarna.

Ansökan om att bli leverantör av tjänster till Arbetsförmedlingen kommer att lämnas in vid nästa upphandlingstillfälle,
vilket beräknas bli höst/vinter 2021/2022.

Arbetet fortsätter även med digitalisering även inom Individoch familjeomsorgen. All personal kommer få licenser för
säkra videomöten vilket kommer underlätta i kommunikationen med andra myndigheter samt brukare som är placerade
i familjehem eller på institution. Vidare fortgår arbetet med
”mina sidor”, digitala ansökningar samt digitala hjälpmedel i
syfte att underlätta administration.
Den nya socialtjänstlag som sannolikt börjar gälla 2023 kommer ställa krav på att socialtjänsten arbetar med förebyggande och bli mer tillgänglig. Verksamheten behöver planeras
och förberedas inför de eventuella förändringar som detta
innebär.
Övergripande arbetas också med att förstärka samarbetet
mellan individ- och familjeomsorgen och skolan.
Inom enheten för arbete och försörjning finns ett starkt fokus
på den höga arbetslösheten som Strömstad drabbats av till
följd av Covid-19. Arbetet med att sätta samverkansstrukturer,
hitta rätt i vem som skall göra vad mellan respektive myndighet, till följd av Arbetsförmedlingens omorganisation, kommer
vara fortsatt aktuellt under 2022.
Utvecklingen av samarbete med samordningsförbundet via
rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar tillsammans
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Inom Individ- och familjeenheten syns ett ökat antal placeringar vilket också ökar behovet av att kunna erbjuda insatser
på hemmaplan, detta för att kunna undvika placeringar i de
fall det är möjligt. Att placera är en sista utväg när alla andra
möjligheter är uttömda. Under 2021 har resursteamet utökats
med ännu en familjebehandlare, denna satsning behöver
följas upp under 2022 för att säkerställa att planerad effekt
uppnåtts.
Kartläggning utifrån EY:s granskning av förebyggande arbete
gällande barn och unga med psykisk ohälsa i Strömstad är
nästan färdig. Underlag kommer nu att analyseras av samtliga
verksamhetsansvariga inom Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen samt ligga till grund för hur resurserna fördelas för att vi bäst ska kunna uppfylla kommunens
ansvar. Detta arbete kommer pågå under 2022 och förhoppningsvis vara helt klart när nya socialtjänstlagen införs 2023.

Plan för år 2023-2025
• Fortsatt arbete med digitalisering i verksamheten i syfte

att bli mer effektiva och skapa mervärde för kommuninvånarna

• Barn och unga: Den sociala barnavårdens utmaningar i

form av personalrekrytering, tillgodose behov i öppenvård, rekrytering av egna familjehem och att säkerställa
en rättssäker handläggning kommer att prägla individ- och
familjeomsorgen även de närmaste åren framåt. Under de
senaste åren har individ- och familjeenheten omprioriterat resurser samt utökat verksamheten för att stärka upp
resursteamet i syfte att kunna tillhandahålla bättre insatser
till familjer på hemmaplan. Det utvecklingsarbetet pågår
och kommer att pågå under de närmaste åren.

• Våld i nära: Situationen under 2020/2021 beträffande

covid-19 har i kombination med andra orsaker gjort
att våld i nära relationer ökar. Nationellt har det redan
konstaterats kraftiga ökningar av anmälningar och även i
Strömstad är ökningen av ärenden där våld av olika slag
är involverat påtaglig. Att utveckla och bibehålla den
kompetensen kommer att vara centralt de närmaste åren.
Fortsatt fokusområde för utveckling och samverkan.

• Missbruk: Situationen med covid-19 riskerar att leda till en
ökning av missbruks- och beroendeproblematik och det
är prioriterat att fortsätta med arbetssätt/metoder som
bedrivs idag.

På biståndsenheten arbetas det vidare med att kartlägga och
utvärdera hur och var arbetsområdena som idag utförs inom
biståndsenheten utförs mest effektivt. Flera områden behöver
inte vara organiserade inom Individ- och familjeomsorgen
utan kan kanske uppnå ökad effektivitet och mindre sårbarhet
om de organiseras i någon annan verksamhet.

• Försörjningsstöd: Situationen med covid-19 och stäng-

Stort fokus under 2022 kommer också att läggas på implementationen av Individens behov i centrum (IBIC) samt följs
utvecklingen mot nära vård.

• Biståndsenheten kommer att påverkas och anpassas uti-

ningen av norska gränsen har i dagsläget lett till kraftigt
ökad arbetslöshet med långsiktiga konsekvenser varav ökat
försörjningsstöd. Det är prioriterat med fortsatt samverkan
med tvärsektoriella team för att individerna skall få en
varaktig sysselsättning och försörjning.
från att hantera volymökningar inom samtliga områden på
grund av den demografiska utmaningen.

Boende och daglig verksamhet
Boende och Daglig verksamhet utför insatser inom flera
områden riktade till barn och vuxna främst enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten består av åtta enheter:

• Boende LSS som består av två servicebostäder och en
gruppbostad

• Insatser LSS som består av sysselsättning LSS (Daglig verksamhet) och SoL samt korttidsboende/korttidsvistelse för
barn och unga enl LSS

• SÄBO 5 enheter: Solbogården Syd, Solbogården Norr, Beatebergsgården, Rosen/Aprikosen & Össby samt Jägaren

• Boende ensamkommande består idag av ett stödboende
för ungdomar 16-21 år, främst ensamkommande barn.

Verksamheten under år 2022

Socialförvaltningen har sedan 2019 satsat på att höja kompetensen på tillsvidareanställd personal inom förvaltningens
verkställighet till motsvarande undersköterskenivå eller
likvärdig mellan genom uppdragsutbildning och äldreomsorgslyftet och detta arbete fortsätter, i nivå med de medel som
kan säkras för ändamålet, under 2022. Äldreomsorgslyftet
innebär även visstidsanställd personal och externa personer
kan söka kompetensutveckling och erbjudas tillsvidaretjänster
i förvaltningen.
Under 2022 kommer en organisation kring specialistundersköterskor fullt ut implementeras. Detta innebär att alla enheter
inom särskilt boende har en eller flera undersköterskor med
specialistkompetens anpassad för enheten. Arbetet har påbörjats 2020-2021. Även inom LSS-verksamheterna kommer
en likvärdig organisation med stödpedagoger vara fullt ut
implementerad under året.
Det arbete som pågått 2020-2021 med att kvalitetssäkra boenden för personer med demenssjukdom, tillsammans med
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förvaltningens övriga verksamheter riktade till målgruppen, i
enlighet med svenskt demenscenters Stjärnmärkt kommer att
fortgå under 2022.
En kompetensutveckling kring våld i nära relationer kommer
genomföras 2021 riktad till all personal inom särskilt boende
och detta fortsätter 2022.
Under 2021 påbörjas en satsning på kompetensutveckling
riktad till personal inom LSS och Socialpsykiatri avseende att
arbeta med personer med neuropsykiatriska diagnoser samt
lågaffektivt förhållningssätt. Detta kommer att fortgå under
del av 2022.
Alla chefer inom verksamheten kommer under 2021 att ha
gått ledarskapsutbildningen Utvecklande Ledarskap och under
2022 är implementeringen av denna kunskap ett viktigt fokus.
Under 2022 kommer implementeringen av Socialstyrelsens
arbetsmetod och verktyg Individens behov i centrum (IBIC) att
ha stort fokus.
Arbetet med att erbjuda redan anställd personal heltidsanställningar fortsätter under 2022, redan idag erbjuds nyanställd personal heltidstjänster. Detta är ett arbete som kräver
högt fokus på bemannings- och schemaläggningsfrågor för att
det skall rymmas inom ekonomisk ram. Att erbjuda heltidsanställning är en central del i att erbjuda goda arbetsvillkor med
möjlighet till att klara sin ekonomi även efter pensionering,
detta är en viktig del i jämställdhetsarbetet för kommunen.
Verksamheten har också behov av att utbildad personal arbetar heltid för att möta framtida demografiska utmaningar med
högre andel i befolkningen i behov av våra tjänster samtidigt
som en lägre andel är i arbetsför ålder. Man arbetar med
optimerad bemanning som innebär rätt person, på rätt plats
i rätt tid – det innebär att man inom verksamheten dels har
marginal för eventuell frånvaro men även kan arbeta på en
annan arbetsplats inom området.

Antal personer som tar del av boende samt insatser enligt LSS
och SoL (Socialpsykiatri) har ökat markant under perioden
2020-2021 och förväntas fortsätta ligga på denna nivå under
2022.
Arbetet med digitalisering har högt fokus i verksamheten.
Hösten 2021 införs digital signering inom Boende och Daglig
verksamhet och detta kommer fortsatt implementeras under
2022. Planering finns för att installera sensorer på särskilt
boende vilka höjer tryggheten för de boende samtidigt som
det effektiviserar arbetet för personalen då det ger möjlighet
till mer säkra prioriteringar. Olika typer av digitala verktyg som
stimulerar och främjar aktivitet testas i verksamheterna.
Under 2022 beräknas verksamheten för ensamkommande
barn vara avvecklad med anledning av att samtliga boende på
Strömstads stödboende flyttar innan årsskiftet 2021-2022. Avhängigt politiska beslut finns planer på att ställa om lokalerna
till stödboende för gruppen socialpsykiatri och bland annat
kunna erbjuda några individer insatser på hemmaplan som
alternativ till pågående externa placeringar.
Utifrån prognos av framtida behov kommer verksamheten
behöva ytterligare en gruppbostad inom LSS och planering för
detta sker under 2022.

Plan för år 2023-2025
• Implementeringen av IBIC (Individens behov i centrum)
kommer att vara klar under 2023-2025.

• Digital teknik är ett kraftigt växande område som kommer
vara en viktig del av arbetet i framtiden, främst som ett
stöd i arbetet.

• Omställning av LSS-boendet Spinnaren för att tillgodose

behov av handikappanpassning i samband med att boende
blir äldre samt för att möta boende med förändrade behov, främst en ökning av neuropsykiatriska diagnoser.

• Nytt gruppboende LSS tas i drift.

• Satsningen på att höja kompetensen på tillsvidareanställd

personal inom förvaltningens verkställighet till motsvarande undersköterskenivå eller likvärdig mellan 2019-2022
genom uppdragsutbildning och äldreomsorgslyftet skall, i
mån av att medel kan säkras, fortsätta under 2023-2025.

• Uppstart av boendelösningar riktat till socialpsykiatri,
avhängigt politiska beslut.

• Arbete med att bibehålla kvalitetsmärket Stjärnmärkt inom
demensverksamheterna

Insatser i hemmet och bemanning
Inom området utförs insatser inom flera områden riktade till
vuxna enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten består av fem enheter:

•
•
•
•

Hemtjänst
Hemsjukvård, rehab och anhörigstöd
Korttidsvård
Personlig assistans och socialpsykiatri, ledsagarservice,
kontaktpersoner LSS

• Bemanningansvar för bemanningsprocesser, centralise-

rat schema, korttidsrekrytering samt vakanssättning för
socialförvaltningens verkställighet samt delar av barn- och
utbildningsförvaltningen.

Verksamheten under år 2022

Socialförvaltningen har sedan 2019 satsat på att höja kompetensen på tillsvidareanställd personal inom förvaltningens
verkställighet till motsvarande undersköterskenivå eller
likvärdig mellan genom uppdragsutbildning och äldreomsorgslyftet och detta arbete fortsätter, i nivå med de medel som
kan säkras för ändamålet, under 2022. Äldreomsorglyftet
innebär även visstidsanställd personal och externa personer
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kan söka kompetensutveckling och erbjudas tillsvidaretjänster
i förvaltningen.
Under 2022 kommer en organisation kring specialistundersköterskor samt stödpedagoger fullt ut implementeras.
Detta innebär att alla enheter inom verkställighet har en eller
flera undersköterskor med specialistkompetens anpassad
för enheten. Arbetet har påbörjats 2020-2021. Även inom
LSS- verksamheterna kommer en likvärdig organisation med
stödpedagoger vara fullt ut implementerad under året.
Fortsatt arbete med rekrytering av personal med rätt kompetens beräknas fortgå under många år och man vet på nationell och lokal nivå att detta kommer vara en stor utmaning
för området stöd och omsorg under många år framåt, den
demografiska utmaningen rör alla kommuner. Här kommer
det bli viktigt ur arbetsgivarperspektiv att attrahera personal
inom alla områden med rätt kompetens eller med möjlighet
till utbildning inom tjänsten.
Arbete som pågått 2020-2021 med att kvalitetssäkra verksamheter och insatser för personer med demenssjukdom,
tillsammans med förvaltningens övriga verksamheter riktade
till målgruppen, i enlighet med svenskt demenscenters Stjärnmärkt kommer att fortgå under 2022.
En kompetensutveckling kring våld i nära relationer kommer
genomföras 2021 riktad till all personal inom verkställighet
och detta fortsätter 2022.
Under 2021 påbörjas en satsning på kompetensutveckling
riktad till personal inom LSS och Socialpsykiatri avseende att
arbeta med personer med neuropsykiatriska diagnoser samt
lågaffektivt förhållningssätt. Detta kommer att fortgå under
del av 2022.
Alla chefer inom verksamheten kommer under 2021 att ha
gått ledarskapsutbildningen Utvecklande Ledarskap och under

2022 är implementeringen av denna kunskap ett viktigt fokus.
Under 2022 kommer implementeringen av Socialstyrelsens
arbetsmetod och verktyg Individens behov i centrum (IBIC) att
ha stort fokus.
Arbetet med att erbjuda redan anställd personal heltidsanställning fortsätter under 2022, redan idag erbjuds nyanställd
personal heltidstjänster. Detta är ett arbete som kräver högt
fokus på bemannings- och schemaläggningsfrågor för att det
skall rymmas inom ekonomisk ram. Att erbjuda heltidsanställning är en central del i att erbjuda goda arbetsvillkor med
möjlighet till att klara sin ekonomi även efter pensionering,
detta är en viktig del i jämställdhetsarbetet för kommunen.
Verksamheten har också behov av att utbildad personal arbetar heltid för att möta framtida demografiska utmaningar med
högre andel i befolkningen i behov av våra tjänster samtidigt
som en lägre andel är i arbetsför ålder. Som arbetsgivare
måste vi också säkerställa schemaläggning och bemanningsoch rekryteringsprocesser ur ett arbetsmiljöperspektiv för att
minska sjukskrivning och ohälsotal, som ger balans mellan privatliv och arbetsliv. Man arbetar med optimerad bemanning
som innebär rätt person, på rätt plats i rätt tid – det innebär
att man inom verksamheten dels har marginal för eventuell
frånvaro men även kan arbeta på en annan arbetsplats inom
området.
Antal personer som har hemtjänst samt delegerade insatser
från hemsjukvården, och har insatser enligt LSS och SoL (Socialpsykiatri) har ökat markant under perioden 2020-2021 och
förväntas fortsätta ligga på denna nivå under 2022. Aktiviteter
som kommer genomföras inför 2022 är att synliggöra vilka delar som behöver effektiviseras och i vilken form och analysera
vilken belastning första linjens chef har idag och vad som kan
göras för att underlätta.
Arbetet med digitalisering har högt fokus i verksamheten.
Hösten 2021 införs digital signering och dokumentation inom

hemtjänst och hemsjukvård och detta kommer fortsatt implementeras under 2022. Olika typer av digitala verktyg som
stimulerar och främjar aktivitet testas i verksamheterna. Ett
utvecklingsområde för området är digital tillsyn samt medicinrobotar ute hos kund.
Under 2022 beräknas verksamheten för socialpsykiatri fortsatt öka då målgruppen har ökande behov. Pandemin har också medfört en ökad psykisk ohälsa för samhället. Målgruppen
som ökar är personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som behöver stöd i sin vardag. Personlig assistans har
ökat under 2021 och tillförs en samordnare för området som
också har stödpedagogik i sin tjänst för att ytterligare stötta
boendestöd samt personlig assistans i metod och arbetssätt.

• Digital teknik är ett kraftigt växande område som kommer
vara en viktig del av arbetet i framtiden, främst som ett
stöd i arbetet.

• Satsningen på att höja kompetensen på tillsvidareanställd

personal inom förvaltningens verkställighet till motsvarande undersköterskenivå eller likvärdig mellan 2019-2022
genom uppdragsutbildning och äldreomsorgslyftet skall, i
mån av att medel kan säkras, fortsätta under 2023-2025.

• Uppstart av boendelösningar riktat till socialpsykiatri.
• Arbete med att bibehålla kvalitetsmärket Stjärnmärkt
inom demensverksamheterna.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Avgifter

13,1

11,8

12,2

Bidrag

60,3

49,5

48,8

Övriga intäkter

17,8

16,5

16,8

Summa Intäkter

91,2

77,8

77,8

-259,1

Intäkter (+)

Kostnader (-)
Personalomkostnader

-246,9

-239,0

Lokalkostnader

-33,8

-33,5

-34,2

Övriga driftskostnader

-71,4

-64,3

-60,6

Hemsjukvården har arbetat under 2021 med handlingsplan
utifrån genomlysning som genomfördes hösten 2020. Den har
medfört att ytterligare en enhetschef rekryterats för att stärka
styrning och ledning av området. Man kommer på området
arbeta med struktur, organisation och kompetensutveckling
av sjuksköterskegruppen. Utbildning inom dokumentation
enligt internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) pågår fortsatt 2022 samt fortsatt
utveckling av rehab-gruppens arbete ute i verksamheterna.
Syftet är att ge en trygg och säker vård till Strömstad kommuns medborgare och säkerställa kvalitet och patientsäkerhet
i verksamheten.

Avskrivning

-1,4

-1,7

-1,5

Internränta

-0,1

-0,1

-0,1

-353,6

-338,7

-355,5

-262,4

-260,8

-277,7

-261,1
-1,3

-260,8
0,0

-277,7
0,0

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Inventarier

0,3

0,3

0,3

0,3

Digitalisering

0,3

0,3

0,3

0,3

Arbetet med optimal bemanningsplanering fortgår och arbete
och dialog pågår kring fast schemaläggning utifrån verksamhetens behov, med syftet att kvalitetssäkra hållbara scheman
som tar hänsyn till arbetsmiljö, brukarfokus samt budget.

Sängar, madrasser, liftar etc
SÄBO
Bostadsanpassning LSS

0,4

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

Avdelning Vit (upprustning)

0,0

0,6

0,0

0,0

Verksamhetssystem (Treserva)

0,0

0,0

1,0

0,5

Lås & Larm

0,0

1,0

0,0

0,0

Investering Hypergene (IFO
& HTJ)

0,7

0,0

0,0

0,0

Summa:

1,9

2,8

2,2

1,7

Plan för år 2023-2025
• Implementeringen av Individens behov i centrum (IBIC)
kommer att vara klar under 2023-2025.
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Summa kostnader
Utfall
Budgetram
Avvikelse
Investeringar
Mnkr

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Lena Martinsson
Förvaltningschef: Helene Evensen

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, annan pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola (årskurs
1-9), gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, resurscentrum, kulturskola, bibliotek, kommunens gemensamma måltids- och städenhet samt
skolskjutsar.

Översiktlig verksamhetsplan för 2022
och kortfattad plan för 2023-2025
Förskola och pedagogisk omsorg
Strömstads kommun bedriver förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg för åldrarna 1 till 5 år. Förskolan är en egen
skolform och styrs utifrån skollag och läroplan. Den ska stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda barnen en
trygg och säker omsorg. Verksamheten ska organiseras utifrån
barnens och barngruppens behov så att omsorg, utveckling
och lärande bildar en helhet. All utbildningsverksamhet ska
vila på en vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet
vilket genomsyrar hela verksamheten.
Pedagogisk omsorg har förskolans läroplan som vägledande
men den är inte bindande vilket innebär att verksamheten
kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna förutsättningar.
Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet,
utan är ett alternativ till utbildning i förskola. I förskola ska det
finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare.
I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning
eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov
av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.

Verksamheten 2022

De senaste årens utbyggnad av förskoleverksamheten samt
att kommunens antagnings- och körutin för förskolan omarbe-
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tades under året och som kommer att implementeras under
hösten 2021, har lett till att kommunen idag kan erbjuda
förskoleplats inom lagstadgad tid. Resursfördelningssystemet
som implementerades under 2021 med fokus på att förskolans resurser ska följa barnen närvaro. Det har också skapat
en tydlig och en förenklad process för vårdnadshavare. En
fördjupning i resursfördelningssystemet kommer att framarbetas inför 2022 utifrån en socioekonomisk viktning.
Förskolans utvecklingsarbete kommer under 2022 att vara
inriktat på de områden som utpekats i utvecklingsplanen för
verksamheten. Utvecklingsarbetet leds av förskolans rektorer
i samarbete med förskolans olika kvalitetsutvecklare och med
stöd av centrala barn- och elevhälsans specialpedagoger. Ett
ytterligare utvecklingsområde inom förskolan som tillkommit
under 2021 är personalens arbetsmiljö och att fortsatt öka
antalet förskollärare i kommunens förskolor. Insatser och
aktiviteter, så som bemanningsplanering kommer utifrån
detta att göras för att på så sätt säkerställa hållbara scheman
och därigenom sänka sjukfrånvaron samt minimera antalet
vikarier. Digitalisering och ett fortsatt stärkt systematiskt kvalitetsarbete ligger kvar som fortsatta mål.

Plan år 2023-2025

Behovet av förskoleplatser förväntas de närmsta åren inte öka
i samma takt som under de senaste åren. Mindre födelsetal
gör att ökningstakten minskar. Men det finns samtidigt en
ökad inflyttning, vilket medför att en prognos över framtida
antalet barn är mycket osäker.

Det finns platsbrist på några av kommunens centrala förskolor
(Eken och Valemyr). Inför hösten 2021 har Lilla Strömstierna
tillfälligt minskat verksamheten från två till en avdelning.
Detta beror på minskat barnantal på grund av överflyttningar
till Korpens förskola samt på grund av minskad efterfrågan på
platser i Odelsbergsområdet. Förskolor utanför centrum har
fler lediga platser.
Förskolans nationella uppdrag håller på att omformas och kraven på både vårdnadshavare som verksamheter kommer att
öka. I en SOU-rapport, SOU 2020:67 Fler barn i förskolan – för
bättre språkutveckling i svenska (https://www.regeringen.se/
rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/
sou-202067/), ges tydliga förslag på förändringar i förskolan.
Av de remissvar som inkommit är samstämmigheten stor
vilket med stor sannolikhet kommer att leda till att förslaget
blir lag.
Kommunerna kommer att vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan. Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som inte är inskrivna i
förskolan men som har rätt till allmän förskola.

• Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda

förskola till barn som har behov av förskola för att få en
bättre språkutveckling i svenska. Direktinskrivning innebär
att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har ansökt om
det, ska erbjuda barn plats vid en förskola inför höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år.

• Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5

års ålder. Förslaget innebär att skolplikten som huvudregel
ska börja fullgöras i förskolan, höstterminen det kalenderår
då barnet fyller 5 år.

Utifrån en obligatorisk förskola från 5 års ålder samt direktinskrivning från 3 års ålder behöver förskolans kapacitet för
de centrala förskolorna utredas. Förstärkningen runt ämnet
svenska kommer att ställa nya krav på förskolans inre organisation och en fortsatt satsning och rekrytering av förskollärare
är vital för att kunna möta det nationella kravet samt att
utifrån detta möta barnen så att de står språkligt förberedda
för vidare skolgång – en av nyckelfaktorerna för att öka möjligheterna till att lyckas i vårt skolsystem. Förskolans uppsökande
verksamhet kommer också att behöva ske i samverkan med
både den öppna förskolan, med centrala barn- och elevhälsan
samt med socialförvaltningen för ett lyckat utfall. Digitalisering och ett fortsatt stärkt systematiskt kvalitetsarbete gällande särskilt språk finns kvar som fortsatta mål.

Bibliotek
Verksamheten 2022

Med biblioteksplanen som utgångspunkt kommer biblioteket
att skapa former för sitt systematiska kvalitetsarbete och processa fram prioriterade utvecklingsområden utifrån de behov,
utmaningar och möjligheter biblioteken står inför.
Tillsammans med skolornas rektorer, språkutvecklargruppen och barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
fortsätter biblioteket med arbetet att säkerställa skolbiblioteksverksamheten på alla F-6 skolor. Den nya Skolbibliotekscentralen kan tas i bruk fullt ut, och handlingsplanen för
verksamheten är på plats. För att utveckla skolbiblioteksfunktionen ytterligare behöver kommunen på sikt ha skolbibliotekarier som tillsammans med befintlig bibliotekspersonal
och skolbiblioteksansvariga ute på skolorna bli en pedagogisk
resurs för elever och lärare.

34

MerÖppet som tidigare varit inskrivet som ett mål för biblioteksverksamheten efter en utredning pausats på obestämd
tid. Förutsättningarna för ett införande av MerÖppet har
bedömts inte vara möjligt i nuvarande lokaler utifrån att ett
antal krav gällande brandsäkerhet inte kunnat uppfyllas. I och
med undersökning kring MerÖppet konstaterades ett flertal
brister vilket också medfört att biblioteket inte längre kan
hyra ut lokalen exempelvis till släktforskargrupper, pensionärsföreningar och dylikt. Ytterligare en inskränkning är att
biblioteket max får ha 30 personer i bibliotekets lokaler, något
som kommer leda till begränsningar för allmänhetens tillgång
till biblioteket.
Under året har mycket av bibliotekets öppna verksamhet varit
pausad på grund av pandemin. Biblioteket har hittat nya vägar
att nå ut till låntagarna och därigenom kunnat fortsätta att
ge en god service till låntagarna genom till exempel bokpåsar
som kunnat hämtas ut.

Plan år 2023-2025

Biblioteken fortsätter sitt arbete med att anpassa bokbestånden utifrån låntagarnas behov. Detta innebär bland annat
inköp av litteratur på andra språk för både barn och vuxna i
form av lättlästa böcker, ljudböcker, e-böcker och språkkurser.
Tillgång till anpassad litteratur och litteratur på modersmålet
är en förutsättning för att nyanlända snabbt ska kunna lära sig
svenska. Som en del av detta arbete arbetas det aktivt med
Polyglutt som är en nyanskaffad digital lästjänst som tillgängliggörs för både förskolor och förskolebarns vårdnadshavare.
Stadsbiblioteket fortsätter också sitt samarbete kring kulturprogram tillsammans med olika externa aktörer. Utvecklingsarbetet gällande programverksamhet för vuxna kommer att
fortsätta under de närmsta åren; hur använder man internet,
hur hanteras sociala medier, hur söks och används appar och
så vidare. Biblioteket fortsätter också sitt biblioteksrumsmiljöarbete med fokus på mediatek och attraktivitet som nyckelord
för hela biblioteksverksamheten.

Kulturskola
Kulturskolans verksamhet omfattar den frivilliga kursverksamheten i musik och dans som främst vänder sig till barn och
unga i Strömstads kommun och i viss mån till vuxna. Kulturskolan genomför också musikundervisning i grundsärskolan
och för andra grupper av elever med särskilda behov.

Verksamheten 2022

Kulturskolan kommer att fortsatt arbeta med implementeringen av det styrdokument för kulturskolans verksamhet som är
antaget av barn- och utbildningsnämnden. Utifrån dessa mål
och riktlinjer kommer kulturskolan att skapa former för sitt
systematiska kvalitetsarbete och processa fram prioriterade
utvecklingsområden utifrån de behov, utmaningar och möjligheter kulturskolan står inför.
Under 2022 kommer kulturskolan att:

• Fortsatt satsa på att öka antalet elever på orkesterinstrument genom olika erbjudanden:

• genom att inför höstterminen 21 ta bort hyresavgift på

instrument likställs instrumenten kostnadsmässigt vilket
innebär att fler nu har möjlighet att välja ett orkesterinstrument, samt fortsatt utveckla verksamhetens orkesterverksamhet för att skapa sociala rum för eleverna.

• Påbörja ett samarbete med Fritidsgården kring ”Öppen
scen”.

• Ett forum ”kulturkansli” har startats upp och med repre-

sentanter för olika verksamheter och från olika förvaltningar. Detta ger en bättre möjlighet till att sprida och förmedla
kommunens verksamheter och möjliggöra nya möten.

• Påbörja ett orkestersamarbete med Tanums musikskola.
• Gratis kurser i musiklek kommer utifrån detta att ges

vilket innebär en låg tröskel för att lära känna kulturskolans verksamhet och en stor möjlighet att ge barn viktig
erfarenhet av rytmik som kan leda till framtida intresse av
kulturskolan.

Plan år 2023-2025

Planen är att arbeta med verksamhetens fokusområden och
att fortsatt utveckla samarbetet med kommunens skolverksamheter, fritidsgårdsverksamhet och kulturliv kring övergripande mål som agenda 2030 och barnkonventionen.
Kulturskolan jobbar vidare på att nå nya målgrupper och har
inför läsåret 21/22 sökt pengar från Kulturskolerådet och
utifrån beviljad ansökan anställt en rytmikpedagog, denna
planeras att fortsatt bli en fast del i Kulturskolans utbud.
Annan aktivitet kommer bli att utveckla kulturskolans digitala
verksamhetssystem för bättre möjligheter till digital kommunikation med elever och vårdnadshavare vilket möjliggör
större kursanpassningar samt ökat utbud.

Gemensamma strategier
Fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning - alla dessa verksamhetsformer
har gemensamma övergripande utvecklingsmål och strategier
för att nå upp till verksamhetsmålen. De olika verksamhetsformerna och skolenheterna har dock skilda aktiviteter utifrån
respektive skola och verksamhetsforms behov som har tagits
fram vid enheternas kvalitetsdialoger. Där det finns specifika
utvecklingsmål för respektive verksamhetsform redovisas de
under respektive verksamhet.

• Utveckla kvalitetsarbetet och skapa en hållbar orga-

nisation Ett utvecklat kvalitetsarbete syftar till att skapa
strukturer och möjliggöra planering, genomförande,
uppföljning och analys av verksamheterna på ett utvecklat sätt. I förlängningen ska arbetet tydliggöra kvalitén i
skolverksamheten samt bidra till lärande och utveckling i
kommunens samtliga skolenheter.
Varje enhet organiserar verksamheten på ett sätt som
möjliggör elevers delaktighet, erbjuder barn och elever
goda möjligheter till hög måluppfyllelse och maximerar
användandet av resurser, både ekonomiska och personella.
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Bemanning och schema är utformade för att tillgodose
elevernas behov i första hand. Grupp och klassindelningar
möjliggör flexibilitet, varierade undervisningsmetoder och
har elevens bästa i fokus.

• Utveckla det kollegiala lärandet i skolorganisationen

Ett kollegialt lärande genom en process där pedagogerna
i det dagliga arbetet utvecklar sin kompetens i samverkan
med varandra och samordnar och integrerar lärandet till
nya gemensamma handlingsstrukturer i arbetet. Gemensamma strategier för skolenheten utarbetas för att skapa
gemensam kompetens för att nå verksamhetens mål, samt
mer kvalitativa analyser.

• Utveckla den tillgängliga lärmiljön

Tillgänglighet innebär att verksamheten utvecklar kunskap om förutsättningar för lärande och hur det hänger
samman med verksamhetens pedagogiska, sociala och
fysiska miljöer. Skolan ska 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 sitt lärande i den sociala gemenskapen. Att
lärmiljöerna är tillgängliga är också en förutsättning för att
kunna inkludera verksamheter. Elever ska erbjudas miljöer
som påverkar och stimulerar lärandet i positiv riktning.
Tillgängliga lärmiljöer är både inom- och utomhusmiljöer.
Skolorna ska tillvarata möjligheten till undervisning i den
närmiljö som erbjuds och verka för att tillhandahålla olika
perspektiv och typer av miljöer.

• Lika chans lika möjligheter

Alla elever i Strömstads skolor ska erbjudas en likvärdig
utbildning. Det innebär att det kompensatoriska arbetet,
tidiga och förebyggande insatser bland annat genom
EHT-teamen, är prioriterade frågor att arbeta med. Alla
enheter ska karaktäriseras av ett normkritiskt förhållningssätt där arbetet att motverka kränkande behandling av
barn och elever är prioriterat.

• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéer-

och skola

undervisningen och utforma lärmiljö för att skapa förutsättningar för alla elever att få förutsättningar att utveckla
sina förmågor enligt läroplanens syfte och centrala innehåll.
Skapa goda rutiner för systematisk uppföljning och analys av
verksamhetens resultat på pedagog-, enhets- och verksamhetsnivå.

• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksfor-

Fritidshem

Det krävs kompetensutveckling utifrån det förstärkta pedagogiska uppdraget och en långsiktig strategi för rekrytering av
behöriga lärare i fritidshem, men även en kompetensförsörjningsplan för att fortbilda outbildad personal inom fritidshemmen.

Samtliga aktiviteter inom respektive strategi förväntas leda
till:

• Ökad måluppfyllelse och delaktighet
• Likvärdig utbildning för alla elever oberoende av skolform
• Ökad trygghet och studiero
• Minskat antal kränkningsärenden

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas
utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull
fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men
också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom
att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och
lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Verksamheten 2022

Fritidshemmets utvecklingsarbete under 2022 kommer
att vara inriktat på en fortsatt implementering av kap 4 i
läroplanen som är fritidshemmets styrdokument. Bristen på
utbildade lärare i fritidshem medför att kraven på de utbildade pedagogerna blir större när det gäller att handleda sina
outbildade kollegor. Fritidshemmens nätverk kommer vara en
viktig del för kompetensutveckling och kollegialt lärande.
Utvecklingsområden specifikt inriktat till fritidshemmen:

• Strategisk rekrytering och kompetensutveckling
Förväntat resultat

• Ökad kvalitet inom fritidshemsverksamheten
Plan år 2023-2025

Målsättningen är att under de närmaste åren fokusera på att
systematiskt utveckla innehållet i verksamheten, organisera
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Förskoleklass
Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera
elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen
ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt
i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har
tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare
genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt,
uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från
förskola till skola och fritidshem.
Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till
kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande
samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

Verksamheten 2022

Fritidshemmets utvecklingsarbete under 2022 kommer att
vara inriktat på en fortsatt implementering av kapitel 3 i
läroplanen som är förskoleklassens styrdokument. Det systematiska kvalitetsarbetet gällande planering, genomförande,
utvärdering och analys av verksamheten så att alla elever
ges förutsättningar att utveckla sina förmågor kommer även
fortsättningsvis vara ett centralt utvecklingsområde för förskoleklassen genom att låta eleverna:

na i handling,

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta
utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

• kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för
skilda syften,
mer,

• utforska och beskriva företeelser och samband i natur,
teknik och samhälle,

• använda matematiska begrepp och resonemang för att
kommunicera och lösa problem, och

• röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan
påverka hälsa och välbefinnande.

Utvecklingsområden specifikt inriktat till förskoleklassen

• Utveckla kompetensen att analysera resultaten av kartläggningsmaterialet samt hitta språket och hitta matematiken

Förväntat resultat

• Ökad kvalitet och måluppfyllelsen utifrån den nationella
läsa skriva räkna garantin

Plan år 2023-2025

Målsättningen är att under de närmaste åren fokusera på
att systematiskt utveckla innehållet i verksamheten, organisera undervisningen och utforma lärmiljö för att skapa
förutsättningar för eleverna att få förutsättningar att utveckla
sina förmågor enligt läroplanens syfte och centrala innehåll.
Skapa goda rutiner för systematisk uppföljning och analys av
verksamhetens resultat på pedagog-, enhets- och verksamhetsnivå som en del av förskoleklasslärarnas planering,
genomförande och utvärdering av undervisningen och inte en
parallellprocess vid sidan om.

Grundskola
Skolans uppdrag är att:

• Aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att

omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta
dem komma till uttryck i praktiska vardagliga handlingar i
olika sammanhang.

• Ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar såda-

na kunskaper som är nödvändiga för varje individ och
samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt
utbildning.

• Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlö-

pande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som
rör dem.

Verksamheten 2022

Grundskolans utvecklingsarbete kommer under 2022 förutom
implementeringsarbetet med införandet av de nya kursplanerna som införs höstterminen 2022, främst vara inriktat på
områdena att utveckla den pedagogiska, fysiska och sociala
lärmiljön samt att utveckla undervisningens kvalité för elever
med NPF-problematik (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), nyanlända elever samt för elever med utländsk
bakgrund. Den huvudsakliga åtgärden för att nå de långsiktiga
målen är en fortsatt utveckling av det kooperativa lärandet,
elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete, samt
utveckling av arbetet kring extra anpassningar. Förstelärarnas uppdrag kring tydliggörande pedagogik och tillgängliga
lärmiljöer tillsammans med specialpedagoger och rektorer
förväntas bidra till en utveckling av undervisningen så den
möter upp mot alla elevers behov.
Utvecklingsområden specifikt inriktat till grundskolan

• Implementering av nya läroplanen Lgr22
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Förväntat resultat

• Alla undervisande lärare är förtrogna med de ändrade

kursplaner som är relevanta för just deras yrkesutövning
vid införandet ht 2022.

och verklighetsuppfattning. Betyg inom grundsärskolan sätts
enbart i ämnen om elev och/eller vårdnadshavare önskar
detta.

Verksamhetsår 2022

Grundskolans fokus under de närmaste åren ligger på fortsatt
utveckling av verksamheten både till form och till innehåll för
att öka elevernas måluppfyllelse. Särskilt fokus kommer att
läggas på att främja närvaron och att säkerställa att samtliga
elever har en god arbetsmiljö, en likvärdig utbildning samt
inflytande över och i undervisningen.

Grundsärskolans utvecklingsarbete kommer under 2022 att
vara inriktat på en fortsatt utveckling av undervisningen enligt
läroplanen Lsär11 samt implementering av de nya kursplanerna som träder i kraft höstterminen 2022. Bristen på utbildade
specialpedagoger med inriktning utvecklingsstörning medför
att tid för handledning av stödresurser behöver säkerställas
så de har god insikt när det gäller vad, hur, och på vilket sätt
respektive elev ska tillägna sig sin undervisning på bästa sätt.

Elever ska få det stöd och den stimulans de behöver
för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Anpassningar av undervisningen, det särskilda stödet,
modersmålsundervisning, undervisning i svenska som
andraspråk samt undervisning av nyanlända elever,
kommer också fortsättningsvis att kräva insatser i form
av utvecklingsarbete. På samma sätt som inom övriga
skolverksamheter är det en utmaning de närmaste åren att
kunna rekrytera legitimerade lärare. Det kräver en samlad
rekryteringsstrategi.

Elever inom grundsärskolan kan antingen läsa integrerat i
grundskolans regi eller i grupp i grundsärskolans regi. Det
är elevens vårdnadshavare som har beslutanderätt på vilket
sätt barnet ska få sin undervisning. Idag finns inte möjlighet
till undervisning i grupp för elever i åk 1-3, vilket innebär att
detta behöver ombesörjas om någon vårdnadshavare önskar
undervisning för sitt barn i grundsärskolans regi redan i lågstadiet. En ny grundsärskola för att möta upp dessa behov är
planerad att byggas i Skee.

Grundsärskola

• Utveckla kompetensen kring analys av undervisningen och

Grundsärskolan är till för elever med intellektuell
funktionsnedsättning eller bestående begåvningsmässig
funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada, och ska
ge elever en utbildning som är anpassad till varje elevs
förutsättningar och behov. Grundsärskolan är indelad
i två inriktningar; ämnen och ämnesområden, tidigare
benämnd träningsskola. I inriktningen ämnen läser eleverna
samma ämnen som i grundskolan förutom moderna
språk, medan eleverna inom ämnesområden läser estetisk
verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter

• Implementering av nya läroplanen Lsär22

Plan för åren 2023-2025

Utvecklingsområden specifikt inriktat till grundskolan
elevernas måluppfyllelse

Förväntat resultat

• Alla undervisande lärare är förtrogna med de ändrade

kursplaner som är relevanta för just deras yrkesutövning
vid införandet ht 2022

Plan för åren 2023-2025

Grundsärskolans fokus under de närmaste åren ligger på fortsatt utveckling av verksamheten både till form och till innehåll
för att öka elevernas måluppfyllelse. På samma sätt som inom
övriga skolverksamheter är det en utmaning de närmaste
åren att kunna rekrytera legitimerade specialpedagoger. Det
kräver en samlad rekryteringsstrategi.

Gymnasieskola
Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig
och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas
utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar
i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till
elevernas allsidiga utveckling. Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i
arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska utvecklingen,
internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer
nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt vilja att pröva och omsätta idéer i handling och att lösa problem. Alla som arbetar i skolan ska ge
stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt
som möjligt.

Verksamheten 2022

Utvecklingsarbetet inom Strömstad Gymnasium kommer
under 2022 att vara inriktat på att utveckla de områden som
angetts i verksamhetsplanen. Verksamheten kommer att
arbeta med tydliggörande pedagogik och med att skapa en
tillgänglig lärmiljö i syfte att öka elevernas måluppfyllelse.
En heltidsmentor ska arbeta aktivt med normer och värden,
strukturstöd, läxläsning och närvarouppföljning. Fortsatt fokus
kommer att ligga på implementering av närvaroplanen som
togs fram under 2021 samt det nya arbetssättet där elevhälsan kontinuerligt träffar arbetslagen för handledning.
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• Ökad digitalisering

ferensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna
är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas
mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste
därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar
och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes
behov och förutsättningar. Vuxenutbildningen ska sträva
efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt
och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och
förutsättningar.

Förväntat resultat

Verksamheten 2022

Många av kompetensutvecklingsdagarna under läsåret kommer att användas till implementeringen av de nya kursplanerna.
En fortlöpande målsättning är att skapa ett program- och
inriktningsutbud som svarar mot elevernas behov samtidigt
som det är förenligt med god ekonomisk hushållning.
Utvecklingsområden specifikt inriktat till gymnasieskolan

• Implementering av nya kursplaner i matematik, moderna
språk, engelska samt förändringar på yrkesprogrammen

• Alla undervisande lärare är förtrogna med de ändrade

kursplaner som är relevanta för just deras yrkesutövning

• Digitaliseringen ska främja lärandet och göra undervisningen mer tillgänglig

Plan för åren 2023–2025

Strömstad Gymnasium behöver fortsätta utvecklingen av
digitaliseringen och skapa digitala undervisningsformer som
gynnar elevernas kunskapsutveckling. I arbetet med att öka
kunskapsresultaten blir den riktade satsningen kring att skapa
en mer tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik viktig.
Verksamheten ska utveckla sina kunskaper kring språkutvecklande arbetssätt för att kunna möta alla elever och skapa en
mer likvärdig undervisning. Elevernas inflytande över undervisningen ska öka. Eleverna ska ges stöd och stimulans så att
de utvecklas så långt som möjligt.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också
till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska
förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma re-

Ett nytt samverkansområde etablerades 2021 för de regionala
yrkesutbildningarna vilket har resulterat i att utbudet för medborgarna ökat markant. Det är nu fritt att söka bland de regionala yrkesutbildningarna i samverkanskommunerna Tanum,
Sotenäs, Munkedal, Strömstad och Lysekil. De samverkande
kommunerna har ingått i ett projekt som heter “Hybridundervisning – ett steg mot att etablera ett lärcentra”. Projektet
kommer att pågå under tre år och finansieras av Fyrbodals
kommunalförbund samt av kommunerna.
Under 2021 startade ett projekt i samverkan med Högskolan
Väst och ett projekt i samverkan med Karlstads universitet i
syfte att skapa en ökad högskoleövergång. Projekten kommer
att pågå under 2022.
Svenska för invandrare (SFI) kommer att arbeta språkutvecklande för att påskynda elevernas språkliga kunskaper i svenska
och därigenom öka genomströmningen. Fler integrerade yrkesutbildningar kommer att startas där eleverna inte behöver
ha läst klart SFI. Detta i syfte att påskynda etableringen och
skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna få ett arbete
efter avslutad utbildning.

Vuxenutbildningen kommer att arbeta fram ett nytt system för
uppföljning av kvalitén i utbildningen under 2022.
Utvecklingsområden specifikt inriktat till vuxenutbildningen

• Implementering av nya kursplaner i matematik, moderna
språk, engelska samt förändringar på yrkesprogrammen

• Ökad digitalisering
• Ökad samverkan
• Starta särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
Förväntat resultat

• Alla undervisande lärare är förtrogna med de ändrade

kursplaner som är relevanta för just deras yrkesutövning

• Digitaliseringen skall främja lärandet och göra undervisningen mer tillgänglig

• Ett ökat utbildningsutbud för invånarna i Strömstad kommun

• En ökad utbildningsgrad av målgruppen
Plan för åren 2023-2025

Vuxenutbildningen har en viktig funktion när det gäller
kompetensutveckling av kommunens invånare från 20 år och
uppåt. Utbildningen har också en viktig roll för nyanlända
kommuninvånare. Under de närmaste åren förväntas vuxenutbildningen växa eller vara kvar i nuvarande storlek på grund
av att Covid-19 pandemin har lett till att arbetstagare blivit
varslade eller permitterade. Detta ställer krav på verksamheten, att den är flexibel både beträffande organisation och
val av arbetssätt och arbetsformer.
En ytterligare utmaning som vuxenutbildningen står inför är
det ökade behovet av individuella anpassningar samt ett ökat
behov att särskilt stöd, samt att den svenska arbetsmarknaden idag ställer högre krav på sina arbetstagare. Den riktade
satsningen kring att skapa en mer tillgänglig lärmiljö kommer
därför att fortlöpa.
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Barn- och elevhälsan
Barn - och elevhälsan är barn- och utbildningsnämndens centrala elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan arbetar också med
åtgärdande insatser på olika nivåer inom skolan. Som viktigt
styrdokument för barn- och elevhälsan finns en politiskt antagen barn- och elevhälsoplan (senast reviderad 2020-06-23).
Detta övergripande dokument avser att skapa likvärdighet
inom elevhälsan, och säkra en god kvalitet i alla verksamheter
inom barn- och utbildningsförvaltningens område. Planen ska
framförallt vara ett stöd för skolledning och personal att inom
varje enskilt skolområde formulera en egen, tydlig plan där
det beskrivs vad man avser att göra och på vilket sätt. Barnoch elevhälsan är en stödorganisation som hjälper skolor och
förskolor i deras elevhälsoarbete, och det skall vara tydligt för
alla verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Verksamheten 2022

Under verksamhetsåret kommer Barn- och elevhälsan att
utveckla elevhälsan för att säkerställa att verksamheten är förenlig med gällande lagar och förordningar. Utvecklingen ska
också garantera att barn- och elevhälsans resurser används på
ett optimalt sätt utifrån god ekonomisk hushållning, samt att
organisationens utformning stöds av aktuell forskning inom
området och ger en god effekt på elevernas kunskapsutveckling. De olika professionerna inom barn- och elevhälsan ska
fortsätta att ingå i olika projekt och arbeta tillsammans med
basorganisationen för att nå uppsatta mål. Verksamheten
fortsätter att samverka med olika aktörer både inom barnoch utbildningsförvaltningen och med andra förvaltningar
inom Strömstads kommun, samt med externa kringaktörer för
att nå positiva resultat för alla barn, ungdomar och deras familjer. På dessa samverkansarenor är fokus på helhet och att
hitta lösningar tillsammans, alla delar är viktiga för att barnet/
ungdomen ska må bra och lyckas i skolan.

Under 2021 utarbetades en utvecklingsplan som syftar till att
utveckla barn- och elevhälsan inom sex områden:

•
•
•
•
•
•

Ökad måluppfyllelse
Förebyggande och hälsofrämjande arbete
Likvärdighet/systematik
Tillgänglighet
Arbetsuppgifter
Rekrytering

Arbetet med dessa sex områden initierades framgångsrikt
under 2021 och ska fortsätta att implementeras under 2022.

Plan för 2023-2025

Framtidens vårdmiljö, FVM, är Västra Götalandsregionens
(VGR) viktigaste digitaliseringssatsning för att utveckla hälsooch sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som ska vara helt genomfört under 2023. Detta
är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR),
privata vårdgivare med avtal med VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland.
Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav i nutid och framtid. I fokus står informationsutbyte inom vårdverksamheter,
men detta kommer även påverka barn- och elevhälsans journalarbete. Strömstads kommun har förbundit sig att gå med
i en av tre optioner (option 1). Kostnaderna består av både
lönekostnad för projektorganisation, implementeringskostnad, driftskostnader och support. Exakta kostnader är inte
klarlagda från VGR. Projektet genomförs i samverkan mellan
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Barn och elevhälsan ska fortsätta sitt arbete med de områden
som identifierats i utvecklingsplanen samt fortsätta arbetet
med att tydliggöra sin roll som ett stöd till skolorna, där tillgänglighet och tydlighet är honnörsord.

Måltidsverksamhet och städ
Måltidsverksamheten 2022

Den kommunala måltidsenheten driver samtliga verksamhetskök inom Strömstads kommun, undantaget köken i
LSS-omsorgens gruppbostäder och Össbygården i Näsinge.
Uppdraget är att ansvara för måltidsförsörjningen till förskolor, grundskolor, gymnasieskola, särskilda boenden samt
till brukare som är biståndsbedömda för matdistribution. I
måltidsverksamheten utgörs basen av fem tillagningskök.
Ombyggnation har under 2021 genomförts på Jägarens kök,
på Beaterbergsgårdens kök samt på Solbogårdens kök. Från
om med november 2021 tillagas alla måltider till de boende
på respektive äldreboende i kommunen. Måltider till förskola,
grundskolor samt gymnasieskola tillagas i Strömstiernaskolans
c-kök och i Pilen 5, Sjukhusköket. I Strömstiernaskolans c-kök
samt Pilen 5, Sjukhusköket lagas de måltider som dels äts på
respektive enhet samt huvudkomponenten till måltider som
distribueras och äts på övriga förskolor, på grundskolor samt
på gymnasieskola. Kosters och Rossö förskola/skola är också
tillagningskök av geografiska skäl. Måltidsverksamhetens
styrdokument utgörs av en politiskt antagen kostpolicy samt
därtill tillhörande handlingsplan. Båda dessa styrdokument
bör revideras under 2022.

Städverksamheten 2022

Den kommunala städenheten inom barn- och utbildningsförvaltningen utför lokalvård på cirka 39 500 m2. Största
objekten är Strömstad Gymnasium och Strömstiernaskolan.
Lokalvård genomförs även inom kommunens övriga förvaltningar. Några uppdragsgivare är tekniska kontoret, socialtjänsten, reningsverket, Stadshuset. Även äldreomsorgen och
hemtjänsten tar del av verksamhetens tjänster. Totalt utförs
lokalvård på 47 enheter. Styrdokument för verksamheten utgörs bland annat av antagna riktlinjer för städverksamheten.

Måltidsverksamhet och städ, plan för åren 2023 2025

För att kunna bedriva en bra måltidsverksamhet krävs hållbara
lokaler. Måltidsverksamhetens kök är gamla, detta gäller både
tillagningsköken och mottagningsköken. Med verksamhetens
olika styrdokument som utgångspunkt kommer måltids- och
städverksamheten att fortsätta sitt systematiska kvalitetsarbete på liknande sätt som förskolan och skolverksamheterna.
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om projektering och
renovering av Pilen 5, Sjukhusköket samt Strömstiernaskolans
c-kök kommer planeringsarbetet att fortsätta. Det finns också
behov av åtgärder i mottagningsköken på Skee skola samt
Valemyrskolan. Politiska beslut kring framtidens tillagning av
måltider till förskola och skola kan komma att påverka det
fortsatta arbetet gällande planering av måltidsverksamhetens
tillagningskök, mottagningskök.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Avgifter

12,9

13,4

13,1

Bidrag

39,2

27,6

26,9

Övriga intäkter

17,1

18,1

17,3

Summa Intäkter

69,3

59,1

57,2

Intäkter (+)

Kostnader (-)
Personalomkostnader

-304,3

-302,5

-311,6

Lokalkostnader

-53,0

-53,5

-56,1

Övriga driftskostnader

-72,7

-64,2

-64,6

Avskrivning

-3,9

-4,5

-4,1

Internränta

-0,2

-0,2

-0,1

-434,1

-424,9

-436,5

Summa kostnader
Utfall
Budgetram
Avvikelse

-364,8

-365,8

-379,2

-363,8
-1,0

-365,8
0,0

-379,2
0,0

Investeringar
Mnkr

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Investeringar i förskolor, grundskolors
utemiljö

0,7

0,7

0,8

0,8

Investeringar i kök- och städverksamhet

0,3

0,3

0,3

0,3

Möbler och övriga inventarier (tillgänglig
lärmiljö)
Data/El nätutbyggnad

2,0

2,0

2,0

2,0

0,2

0,2

0,2

0,2

Skrivare och kopiatorer

0,3

0,3

0,3

0,3

Kulturskola

0,1

0,1

0,1

0,1

Skolbibliotek

0,1

0,1

0,1

0,1

Bibliotek

0,2

0,2

0,2

0,2

Investeringar inventarier pga
nybyggnation Strömstierna
Investeringar inventarier pga
nybyggnation grundsärskola
Byte av IST Extens till IST Admin
(förvaltningens källsystem)

0,0

X*

X*

0,0

0,0

X*

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

4,1

3,8

3,8

3,8

Summa:

* kan inte beräknas i nuläget
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Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Peter Sövig
Förvaltningschef: Aya Norvell

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet, räddningstjänsten samt övriga ansvarsområden
enligt nämndens reglemente. Nämnden ska särskilt uppmärksamt följa den allmänna samhällsutvecklingen och ta de initiativ som behövs i miljö- och hälsoskyddsfrågor
samt i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning som behövs för att uppnå kommunens mål och visioner.

Översiktlig verksamhetsplan för 2022
och kortfattad plan för 2023-2025
Administrativa avdelningen
Den administrativa avdelningen är en viktig stöd- och styrfunktion som håller ihop verksamheterna på förvaltningen.
Avdelningens uppgift är att utifrån verksamheternas behov
leda, utveckla, samordna och kvalitetssäkra förvaltningens
administrativa processer och erbjuda administrativt stöd.
Avdelningen ansvarar bland annat för nämndadministration,
registrering, information, kommunikation, ekonomi, it-stöd
som vårt verksamhetssystem med mera.

Verksamheten under år 2022

Utifrån nämndens mål om effektiv handläggning med ökad
kostnadstäckningsgrad samt en effektiv och rättssäker hantering av ansökningar och anmälningar fortsätter förvaltningen
att utveckla sina processer. Allt i syfte att öka service, rättssäkerhet, likabehandling och förbättra de tekniska hjälpmedlen
och informationen till våra kunder och medborgare. Verksamheten som är en serviceorganisation för avdelningarna på
förvaltningen jobbar med registrering, service och support internt som externt, nämndadministration, fakturering, utskick,
utveckling av interna rutiner som program och processer för
att förenkla handläggning och för sökande.
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Vi jobbar med ständiga förbättringar och utveckling av förvaltningens verksamhetssystem och integrationer till kommunens
e-tjänstplattform och e-arkiv. Ett arbete påbörjades under
2021 att skapa upp e-tjänster av våra sjuttiofem blanketter
och koppla ihop dem med vårt verksamhetssystem Vision.
Detta förenklar ansökningsförfarandet för sökanden som kan
kommunicera, komplettera och följa sitt ärende via ”mina
sidor” genom en säker inloggning. Planen är att få igång så
många e-tjänster som möjligt under 2022.
Ett annat stort arbete som påbörjats under 2021 är ett
gemensamt e-arkiv där vi tillsammans med sju andra ”Vision-kommuner” tagit fram strukturer, tittat över data som
ska flyttas till slutarkiv och vad för data vi har i systemet. Detta
för att säkert kunna arkivera i kommunens gemensamma
e-arkivsystem de kommande åren.
Arbetet som vi påbörjat kring kommuncenter och överlämningen av våra frågor ser vi är igång under 2022 men att vi
fortsatt behöver finslipa och förbättra svaren och den information som finns på vår webbsida.
Under Coronapandemin har vi sett hur viktigt det har varit
med ett fungerade digitalt arbete både från arbetsplatsen och
via våra hemarbetsplatser, vilket utmynnat i en översyn av förvaltningens datorer, program och utrustning. En utbytesplan
har tagits fram. Fler ser även fördelen med att använda olika

enheter vid tillsyn och kontroller som underlättar arbetet
vilket gör att vi utnyttjar vårt verksamhetssystem ännu mer.
Även digitala möten och kommande projekt kring Microsoft
365 kommer att förändra och styra informationsflödet på ett
bättre sätt än tidigare.

Plan för år 2023-2025

Fortsatt fokus på effektiv och rättssäker handläggning,
kompetent personal, förbättrad information och service och
ändamålsenliga processer i ett digitalt arbetsflöde. Exempel
på detta är:

•
•
•
•
•
•

E-tjänster
E-arkiv
Digital signering
Informationsfilmer
Digital handläggning för hela förvaltningen
Snabbare och säkrare processer i verksamhetssystemet
Vision

Plan- och byggavdelningen
Plan- och byggavdelningen består av tre verksamheter, plan-,
bygg- samt kart-, mät- och GIS-verksamheten med uppdrag
att bereda och ta fram underlag för detaljplaner, bistå interna
och externa kunder med kartmaterial samt att hantera tillsyn
och prövning enligt plan- och bygglagen (PBL).

Avdelningens uppdrag följer av lagstiftning, nämndens reglemente samt de mål som nämnden antagit för verksamheten.
En stor del av avdelningens arbete utgörs av myndighetsutövning som styrs av PBL samt av annan tillämplig speciallagstiftning. Avdelningen arbetar likt miljö- och hälsoskyddsavdelningen till stor del på delegation från nämnden.

tet med föreskrifterna är att kommande detaljplaner och
tillhörande planbeskrivningar har en enhetlig struktur och ett
enhetligt innehåll och att de redovisas enhetligt. Regeringens
ambition är också att detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt. Detta är en del i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess och planenheten anpassar sitt arbete.

Planverksamheten utför all handläggning av detaljplaner
samt hanterar förhandsbesked och upprättar undersökningar
av betydande miljöpåverkan för detalj- och översiktsplaner.
Avdelningen deltar vidare i kommunens arbete med översiktsplanering.

Genom att en stadsarkitekt anställts under 2021 är förhoppningen att under 2022 kunna lägga mer tid på att ta fram
ett kulturmiljöprogram som stöd för handläggning av äldre
bebyggelse samt att utveckla samarbetet kring gestaltningsfrågor med övriga kommunala förvaltningar.

Byggverksamheten hanterar kommunens arbete med handläggning av bygglov, tekniskt samråd samt tillsyn i enlighet
med plan- och bygglagen. Verksamheten bistår även kommuninvånare och övriga kunder med service och upplysningar
kring tillämpning av plan- och bygglagen.

Byggenheten är konjunkturkänslig och hur verksamheten bedrivs styrs till stor del av vilken mängd ärenden som kommer
in. Enheten har via sin resursbehovsutredning visat att vi har
en resursbrist för att kunna hantera tillsyn enligt plan- och
bygglagen. Under perioder med färre inkomna ärenden finns
dock en möjlighet att delvis komma ikapp med den tillsynsskuld som finns.

Kart-, och mät- och GIS-verksamheten ansvarar för att bistå
övriga delar av den kommunala organisationen samt övriga
kunder med ett fullgott kartmaterial. Avdelningen ansvarar för
att utveckla och ajourhålla kommunens primärkarta, göra utsättningar och lägeskontrollera vid byggnation samt utveckla
tjänster inom GIS (geografiska informationssystem) till övriga
delar av den kommunala verksamheten.

Verksamheten under år 2022

Under 2022 förväntas inte planenheten lägga så mycket tid på
översiktlig planering då bedömningen är att aktuella översiktsplaner då ska finnas för kommunens samtliga delar. Detta
ger mer tid för detaljplanering. Under 2021 har flera projekt
som tillfälligt stannat av under pandemin startats upp igen
och det råder stor efterfrågan på att få komma igång med
detaljplaner.
Detaljplaner som påbörjas från och med 1 januari 2022 ska
följa Boverkets föreskrifter om digitala detaljplaner. Syf-
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Nämnden avser dock att prioritera bygglovshandläggning
samt hög kostnadstäckning framför systematiskt tillsynsarbete.
När det gäller kart-, mät- och GIS-verksamheten riktar sig
stora delar av denna verksamhet internt. Det är övriga förvaltningar och kommunala bolag som önskar hjälp med till exempel inmätningar eller framtagande av analyser i GIS. GIS-verksamheten är idag till viss del en support till övriga kommunen
men när det gäller större projekt tar vi ut avgift enligt gällande
taxa på samma sätt som vi gör för mätuppdrag.
Under 2022 kommer upphandlingen av kommunens kartsystem slutföras tillsammans med Tanum, Munkedal, Sotenäs
och Lysekils kommuner. Utgången av denna upphandling
kommer påverka samtliga kommunens verksamheter i någon
grad då det kan bli aktuellt med konvertering av data och
utbildningsinsatser för ett nytt system.

När det gäller mätteknik är planen att under 2022 komma
igång än mer med drönarteknik för att kunna effektivisera
arbetet. Vi kommer också fortsätta pågående samarbete med
Lantmäteriet för att kvalitetsförbättra gränser i kartan.

vill vi fortsätta med. Teknikutvecklingen gör att vi kan börja
jobba med till exempel massberäkningar inför exploateringar
och vi kan jobba med 3D-modeller för att lättare kommunicera förslag med våra medborgare.

Plan för år 2023-2025

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

En stor del av avdelningens verksamhet är beroende av ett
externt intresse av att exploatera och bygga.
Utöver exploateringsintressen har kommunen ett ansvar att
se över gamla detaljplaner, något som kommunen inte haft
utrymme att göra på många år. Här finns ett uppdämt behov
och ett arbete behöver påbörjas. Detta är dock ett arbete
som behöver finansieras med kommunala medel då det inte
finns en extern exploatör och kanske inte ger så många nya
byggrätter. Miljö- och byggnämnden avser i mån av utrymme
att se över och uppdatera gamla detaljplaner.
På nationell nivå fortsätter arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess och man kan räkna med att det under
kommande år kommer fler och fler krav på kommunen att
anpassa sitt arbete till denna process. Det kan också komma
krav på att digitalt tillgängliggöra äldre detaljplaner.
På byggenheten fortsätter arbetsbelastningen vara beroende
av ett externt önskemål att bygga. Minskar trycket på ansökningar finns möjligheten att jobba med tillsyn. Detta kan dock
påverka ekonomin då delar av tillsynsarbetet inte är finansierat av intäkter.
Det pågår en översyn av plan- och bygglagen när det gäller
bygglovsverksamheten. Förslaget är att de nya reglerna ska
träda i kraft 1 januari 2023. Om så blir fallet får verksamheten
anpassa sig till de nya reglerna med utbildning, information
till medborgare och nya mallar och rutiner.
Inom kart- och GIS-området pågår en ständig utveckling av
instrument och mjukvara. Strömstad är känt för att ligga i
framkant och hålla en mycket hög kvalitet i sitt arbete. Detta
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Avdelningen har huvudsakligen följande ansvarsområden:

•
•
•
•
•
•
•

Miljöskydd
Hälsoskydd
Naturvård
Livsmedel
Alkohol
Tobak
Receptfria läkemedel

Avdelningens arbete inom dessa områden bedrivs utifrån en
tillsynsplan som antas av miljö- och byggnämnden. Tillsynsplanen bygger på det behov som definieras utifrån en behovsutredning och de ekonomiska resurser som finns.

Verksamheten under år 2022

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utgör en viktig pusselbit
i kommunen för att vi ska nå de visioner och mål som är
uppsatta. Men även för att uppfylla de förväntningar som
finns hos kommunens medborgare och de krav som finns
hos individer, familjer och företag för att kommunen ska vara
attraktiv och locka till att flytta hit.
För familjer är det inte minst viktigt att veta att deras boendemiljö är god och inte utgör en risk för framförallt barnens
hälsa. Vilket även gäller den tid de vistas på förskola, skola
eller fritids. Det är ett arbetsområde som vi historiskt inte har
prioriterat lika högt som nu och framöver. Bor man i Strömstads kommun, eller vill flytta till Strömstads kommun, så ska

man veta att boendemiljö är hälsosam oavsett var boendet
ligger, vem som är fastighetsägare eller vilka ekonomiska
resurser man har. Det samma gäller för undervisningslokaler.
För att säkerställa detta krävs att vi bedriver ett systematiskt
och långsiktigt tillsynsarbete. Något som prioriteras högt
under kommande år.
Många som bor i Strömstad eller besöker Strömstad gör det
för det utbud av friluftsliv som erbjuds i kommunen. Det
innefattar både friluftsliv på land såväl som till sjöss. Det rör
sig om naturmiljöer som vi vill bevara för att även kommande
generationer ska få uppleva den natur som fångat många av
oss som bor och verkar i Strömstad. Vår ambition är att under
kommande år utnyttja resurser till att värna om den fria rörligheten längs vår kust, kvaliteten på vårt badvatten och den
tätortsnära natur som gör vår stad levande och tilltalande att
bo, umgås och arbeta i. Miljötillsyn och naturvård har tidigare
prioriterats högt, vilket den även fortsättningsvis kommer att
göra.
Företag, stora som små, utgör en del av Strömstads identitet.
De krav som ställs på företag är många gånger långtgående.
Miljölagstiftningen är även den omfattande. För både redan
etablerade verksamheter och de som vill etablera sig här, är
det viktigt att de får stöd och vägledning, att alla behandlas
lika och att de krav som ställs faktiskt gör skillnad. Småföretag,
som är en viktig del i ett sunt företagsklimat, har inte samma
möjlighet som större företag att alltid känna till hur lagstiftningen som berör dem förändras. Här har vi stora möjligheter
att med ett proaktivt arbete öka kunskapen hos företagen och
underlätta för dem att göra rätt från början. Det sparar tid
och resurser för dem såväl som för oss. Att sprida information
och kunskap är något som vi kommer att arbeta med under
kommande år.
En ort med mycket besökare erbjuder ofta ett stort utbud
av matbutiker, restauranger och caféer. Strömstad är inget
undantag. Utbudet är stort och varierande och förväntningar-

na på kvalitén är hög. Huruvida maten smakar bra kan vi inte
påverka, men vi kan genom vårt arbete säkerställa att maten
är säker att förtära, att den produkt som en konsument köper
motsvarar den produkt som förväntas och att inga otillåtna
produkter saluförs.
Strömstads kommun ligger i framkant inom många av de
områden som avdelningen arbetar med. Det beror på flera
faktorer. Vi har under lång tid verkat för att ha en bra relation
med både medborgare och företag. Vi har insett att god service, rättvis behandling och kompetens är avgörande för att vi
tillsammans ska skapa det Strömstad som vi vill ha.

Plan för år 2023-2025

Som för år 2022 är det ekonomin som är avgörande för vad
vi kommer att hinna med under 2023-2025. Vi vet ungefär
vilken ram vi kommer att få för 2022, medan det för 2023 och
framåt är oklart. Med en oförändrad ekonomi så kommer det
vi arbetar med under 2023 till 2025 inte att avvika i någon
stor omfattning från det som redovisas ovan. Det som vi i
dagsläget prioriterar högst förväntas även framöver var högt
prioriterat.
Arbetet med tillsynen på flerbostadshus har under 2021
påbörjats och det kommer att fortsätta över 2022 och framåt.
Antalet flerbostadshus är många och för att säkerställa en
bra och attraktiv inomhusmiljö krävs ett kontinuerligt och
långsiktigt arbete.
Välplanerad och återkommande tillsyn underlättar både
för oss och för verksamheten. Återkommande tillsyn ger
möjlighet till ett aktivt informationsutbyte vilket underlättar
för verksamheter att göra rätt. Och det är en av våra viktigaste
uppgifter - att hjälpa verksamheter att göra rätt utan att de
först ska göra fel. Ändras lagstiftningen så bör vi informera berörda verksamheter om det så snart som möjligt. Det ger dem
möjlighet att göra rätt från början, snarare än att vi vid tillsyn
ska uppmärksamma att verksamheten inte efterlever de krav
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som finns. Elektroniska kontaktytor underlättar möjligheten
att snabbt och utan större arbetsinsats få ut information till
en större krets. Med ett förväntat resursunderskott även
fortsättningsvis så är det väl investerad tid. Att informera och
ge vägledning. Det vill vi långsiktigt arbeta med för att bidra
till en positiv företagsutveckling.
Under 2021 pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan
för markföroreningar. Handlingsplanen är nödvändig för att
vi ska kunna arbeta systematiskt med att åtgärda markföroreningar. I rätt ordning. Vilket är viktigt i en situation när
resurserna inte medger en hög åtgärdstakt. Att åtgärda markföroreningar är inte enbart en miljöfråga. När markföroreningar åtgärdas så minskar det risken för människors hälsa. Det
kommer även att underlätta arbetet med framtida detaljplaner och bygglov. Att arbeta proaktivt med markföroreningar är
viktigt för att kommunen ska vara attraktiv för exploatering.
För ett år sedan antog Strömstads kommun en dagvattenpolicy. Skyfallen över delar av Sverige, och Strömstad, de senaste
månaderna belyser de problem som finns och som kan
komma att öka framöver. Dagvatten påverkar miljön, befintlig
bebyggelse och kommande exploateringar i en mycket stor
utsträckning. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen vill framöver
arbeta betydligt mer med dagvattenfrågor. Men det går inte
med befintliga resurser och det kräver även att kommunen
gemensamt tar krafttag i samverkan med fastighetsägare och
verksamheter.
Just nu pågår arbetet med att ta fram en naturvårdsplan för
Strömstads kommun. Den bör ligga till grund för ett fortsatt
arbete inom avdelningen, miljö- och byggförvaltningen och
andra förvaltningar. En bra naturvårdsplan och ett strategiskt arbete med naturvård såväl inom som utanför tätorten
bedöms ha stor betydelse för att kommunen långsiktigt ska
kunna erbjuda natur och friluftsliv i världsklass.

Räddningstjänsten
Avdelningen har huvudsakligen följande ansvarsområden:
Förebyggandeverksamhet för att säkerställa brandsäkerheten
i olika verksamheter och byggnader genom tillsyn av verksamheter och byggnader samt att tillhandahålla rådgivning,
information och utbildning för kommunala förvaltningar och
enskilda personer. Räddningstjänsten utgör även remissinstans för olika myndigheter och kommunala förvaltningar och
ger tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.
Räddningstjänstens operativa verksamhet behöver för förhindrande av olyckor, bryta pågående olycksförlopp, utreda
olycksförlopp och orsak och ge erfarenhetsåtervinning efter
olycka.

Verksamheten under år 2022

En stor utmaning inom räddningstjänsten är att upprätthålla
nuvarande nivå och utan en skenande kostnadsökning inom
verksamheten, utifrån kommande nya lagstiftningar och
nya föreskrifter. Detta ställer högre krav på utförande inom
förebyggande och operativ verksamhet samtidigt som vi hela
tiden måste vara vaksamma på att gradvis anpassa verksamheterna till ökade risker i samhället. En annan utmaning är att
säkerställa den operativa förmågan på Kosteröarna.
För att klara av utvecklingen ska vi fortsätta satsa på kontinuerlig fortbildning av vår personal och ha en god övningsverksamhet som utgår från de behov som finns. För att vi ska
klara vårt uppdrag kommer vi under året att tillsammans med
Tanums räddningstjänst samverka inom den förebyggande
och operativa verksamheten. För kommunens boende är det
viktigt att deras boendemiljö är säker och inte utgör en brandrisk. Detta gäller även den tid som barn vistas på förskola,
skola eller fritids. För de som bor i Strömstads kommun, eller
vill flytta till Strömstads kommun, så ska man veta att boendemiljö är brandsäkert oavsett var boendet ligger. Det samma

gäller för undervisningslokaler. För att säkerställa brandsäkerhet krävs att vi bedriver ett systematiskt och långsiktigt
tillsynsarbete.
Viktigt ingångsvärde i strävan mot utveckling och anpassning
är att lära från de räddningsinsatser som genomförs framförallt av kommunens egen personal men även genom att ta
del av erfarenheter från insatser på andra håll i landet samt
att omvärldsbevaka avseende utveckling, teknik och metod,
nya risker och nätverka med andra. Detta kommer vi att göra
genom att inom:
Förebyggande verksamhet

• Anpassa tillsynsverksamheten enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift gällande tillsyn.

• Arbeta i samverkan med kommunens förvaltningar för

att se över möjligheterna att förebygga andra olyckor än
bränder.

• Upprätta en plan för brandvatten i samråd med berörda
verksamheter.

• Inventera radhusbestånd samt kartlägga deras brandskydd.
• Rättssäkra vår förebyggande verksamhet.
• Arbeta för att rekrytera räddningspersonal.
Räddningstjänst

•
•
•
•

Säkra verksamhetens kvalité utifrån gällande föreskrifter.
Upprätta en förmåga vid höjd beredskap.
Se över förmågan avseende olyckor med farligt ämne.
Se över ansvarsförhållandet avseende dykning vid drunkningstillbud.

• Se över förmågan på Kosteröarna.
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Plan för år 2023-2025

Under kommande år kommer räddningstjänsten fortsätta att
anpassa verksamheten utifrån nya risker i kommunen och
ändrade förutsättningar från olika myndigheters nya krav,
lagstiftning och regelverk. Samverkan med kommuner och
Strömstads kommuns förvaltningar kommer att utökas.
Förebyggande verksamhet

• Minska antalet bränder i skog och mark.
• Förbättra förutsättningar för effektiva räddningsinsatser på
komplexa byggnader.

• Fortsätta arbetet med att säkerställa brandvattenförsörjning.

• Fortsätta att fördjupa samverkan med Tanums räddningstjänst.

Räddningstjänst

• Se över förmågan avseende olyckor med farligt ämne.
• Fortsätta att öka operativ förmåga på Kosteröarna.
• Fortsätta utveckla samverkan med intilliggande kommuner
i Norge.

• Fortsätta att fördjupa samverkan med Tanums räddningstjänst.

• Fördjupa samverkan med Sotenäs räddningstjänst.
• Fortsätta att arbeta för att rekrytera räddningsmän.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Avgifter

14,9

17,4

17,6

Bidrag

0,9

0,6

0,7

Övriga intäkter

1,2

0,2

0,3

17,1

18,2

18,5

Intäkter

Summa Intäkter
Kostnader
Personalomkostnader

-35,1

-36,9

-38,4

Lokalkostnader

-5,1

-4,9

-5,0

Övriga driftskostnader

-5,6

-6,1

-6,7

Avskrivning

-1,8

-1,9

-2,0

Internränta

-0,2

-0,1

-0,1

-47,7

-50,0

-52,2

Summa kostnader
Utfall
Budgetram
Avvikelse

-30,6

-32,6
1,9

-31,8

-31,8
0,0

-33,7

-33,7
0,0

Investeringar
Mnkr

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Brandtankenhet

0,5

0,0

0,0

0,0

Brand/räddningsenhet
Skee
Klippverktyg

3,4

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

Reinvestering av
utrustning
Flygfotografering inkl.
kartering på Koster
Programvara för
fotogrammetri
GPS

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

It-utrustning

0,2

0,2

0,0

0,0

Andningsskydd

0,0

0,0

0,4

0,4

Radiokommunikation

0,0

0,0

0,1

0,1

Brand/räddningsfordon
Syd Koster
Brand/räddningsfordon
Nord Koster
Mätbil

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

Räddningsbåt med släp

0,0

0,0

0,0

1,0

Summa:

5,1

1,9

2,7

1,6

Investeringar
Mnkr

Tekniska nämnden

Budget
2022

Plan
2024

Plan
2025

3,9

1,5

1,1

1,5

1,1

Pilen 5
Brandlarm

Skattefinansierad verksamhet

2,0

Generellt underhåll

3,3

Ordförande: Ulf Gustafsson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt

Ombyggnad av kök

24,0

Inom den skattefinansierade verksamheten ansvarar tekniska nämnden för skogs- och jordbruksfastigheter,
arrenden, gator, vägar, parkeringsplatser, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, parker, lekplatser, badplatser och
fritidsanläggningar, flygplansverksamhet, offentlig belysning, linfärjerederier, hamnverksamhet för färjetrafik,
småbåtshamnar och gästhamnar.

Gator, vägar och
parkering:

Översiktlig verksamhetsplan för 2022
och kortfattad plan för 2023-2025
Tekniska nämnd och förvaltning
Tekniska förvaltningens administrativa avdelning tillhanda
håller stöd och service och samordnar samtliga avdelningar
inom förvaltningen och politiken. Stöd och service ges inom
ekonomi, utveckling, uppföljning, analyser, policyfrågor,
diariehantering samt generell administration. Här ingår även
förvaltningens verksamhetsutvecklare och operativa chef.
Dessutom ingår drift och administration av förvaltningens
fastigheter i verksamheten. EkoPark Strömstad, kommunens
mötesplats för natur- och miljöintresserade är också en del av
verksamheten.

Verksamheten under år 2022

Förvaltningen arbetar vidare med att effektivisera den interna
styrningen och det interna och externa samarbetet samt
förbättra den administrativa hanteringen. Förvaltningschefen
vill arbeta för att få en sammanhållen organisation med god
framförhållning.
En god sammanhållen organisation har en gemensam
värdegrund och goda arbetsförhållanden. Under 2022 ska
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Plan
2023

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Intäkter
Avgifter

14,7

16,6

16,0

Bidrag

0,7

0,0

0,0

Övriga intäkter

15,5

14,3

21,2

Summa Intäkter

30,9

30,9

37,2

Kostnader

SÄBO

10,0

27,0

Summa Pilen 5:

39,3

30,9

Tillgänglighetsanpassning

0,1

0,1

0,1

0,1

Belysning, stolpar m.m.

0,6

0,6

0,6

0,6

Reinvestering lekplatser

0,3

0,3

0,3

0,3

Lekplatser

1,0

1,0

1,0

1,0

Havsnära stråk centrum

0,4

Gatuutbyggnad Myren

7,0

4,1

3,5

Cykelvägar och
trafiksäkerhetshöjande
åtgärder
Reinvesteringar gångbroar
Strömsån
Replantering träd

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

12,2

6,7

6,1

2,6

0,0

0,0

Summa gator, vägar och
parkering:

Personalomkostnader

-19,0

-18,3

-19,0

Fordon

Lokalkostnader

-14,2

-2,0

-16,2

Övriga driftskostnader

-21,9

-39,4

-30,6

Avskrivning

-9,9

-10,3

-15,7

Utbyte, Traktor 2 Näsinge/
Skog
Saltspridare/snöblad

Internränta

-2,6

-2,3

-3,5

-67,5

-72,3

-85,0

-36,7

-41,3

-47,8

-13,2
-23,4

-41,3
0,0

-47,8
0,0

Summa kostnader
Utfall
Budgetram
Avvikelse

Summa fordon:

2,2

1,0
0,3

0,0

1,3

Hamnverksamhet
Utveckling gästhamn

0,1

0,1

0,1

0,1

Renovering småbåtshamn

1,0

1,0

1,0

1,0

Reinvesteringar
kajanläggningar
Utredning gamla kajer

3,0

3,0

3,0

3,0

0,0

0,0

1,5

Renovering gamla kajer

5,0

Stationskaj

1,0

Linfärjan Bojan

1,5

Linfärjan Kosterlänken

2,0

Skurveskär

1,0

0,0

Uppgradering badplatser

0,5

0,5

Summa
hamnverksamheten:

9,6

11,6

4,1

4,1

61,1

50,5

11,7

7,8

TOTALT

personalen och verksamheterna på TP flytta till ändamålsenliga lokaler på Mekanikern respektive Österröd. Förvaltningen
fortsätter att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet
och kommer under året även att intensifiera värdegrundsarbetet med utgångspunkt i kommunens beslutade riktlinjer. I
vår organisation finns en framtidstro som bygger på ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet.
Förvaltningen kommer att arbeta med fokus på ökad framförhållning genom att utveckla den strategiska ledningen för att
möta upp och arbeta mot kommunens övergripande mål och
etappmål. Verksamhetsplaneringen har sin utgångspunkt i de
etappmål som tekniska nämnden beslutat om, Attraktivt att
bo, besöka och verka i samt En hållbar kommun. Vägen mot
de övergripande målen och visionen ska präglas av ökat invånarengagemang, effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning, god social hållbarhet och offensivt samhällsbyggande.

Digitalisering – E-tjänster
Manuell administration och pappershantering ska ersättas
med innovativa digitala lösningar. Målet är att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, en smartare och
öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
och högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Förvaltningen fortsätter under 2022 att arbeta med digitalisering med utgångspunkt i kommunens digitala strategi och de
prioriterade digitaliseringsprojekt som beslutats.

Administration
Förvaltningens administration tillhandahåller stöd och service
till samtliga avdelningar inom förvaltningen och ska ständigt
arbeta för att möta det behov som finns i verksamheten.
Under 2022 fortsätter administrationen i samarbete med
förvaltningens avdelningar att utveckla och kvalitetssäkra
respektive avdelnings ärendehantering. Kompetensutveckling
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och samverkan med kommunens övriga förvaltningar ingår i
utvecklingsarbetet. Fokus ska ligga på att utveckla verksamheten med hjälp av digital teknik utifrån verksamhetsbehov
och invånarnytta – digitalt först.
För EkoPark Strömstad fortsätter arbetet med folkbildning i
teman inom hållbar utveckling, miljö och natur. Under kommande år blir det viktigt att arbetet inriktas på kommunens
hållbarhetsmål. En del i detta är införande av matavfallsinsamling i kommunen.

Fastigheter
Förvaltningen ansvarar för fastigheterna; Pilen 5, Kustbevakningen, Strömstad Ridklubb, Myrens Mekaniska samt före
detta bensinlagret kallat Oljeberget. För fastigheter och anläggningar inom taxekollektiven ligger ansvaret på respektive
verksamhet.
För Pilen 5 är ett förvaltningsavtal tecknat med AB Strömstadslokaler. Fastighetens storkök kommer att byggas om och
det förväntas färdigställas under 2022. Ombyggnationen görs
för att öka produktionen av portioner och för att förbättra
arbetsmiljön. Ett nytt särskilt boende för äldre planeras att
inrättats i Pilen 5. Först ska projektering genomföras och
därefter upphandling av entreprenör. Preliminär byggstart
efter sommaren.

Plan för år 2023-2025

Fortsättningsvis tillämpa nödvändiga förändringar och ge
förvaltningen rätt förutsättningar för en fungerande vardag
och så effektivt som möjligt tillgodose medborgarnas och
verksamheternas behov.

Gator, vägar, parkeringsplatser, tätortsnära
skog samt Näsinge flygplats
Verksamheten verkar för en bra infrastruktur med bra teknisk
försörjning som underlättar och förbättrar kommunikationerna inom samt till och från kommunen. Här finns även
parkeringsverksamheten som omfattar parkeringsövervakning
i centrum, parkeringsbuss, underhåll av parkeringsplatser och
parkeringsautomater.
I ansvaret ingår även skötsel av gatubelysning, löpande underhåll av gator och vägar, snöröjning på kommunens gator och
vägar samt skötsel av kommunens tätortsnära skogar.

Verksamheten under år 2022

Arbetet fortsätter med underhåll av kommunens tätortsnära
skog utifrån antagen skogsbruksplan. Fokus kommer att ligga
på röjning av undervegetation i de områden i tätorterna som
är eftersatta. Under året fortsätter verksamheten arbeta med
att byta ut belysningsarmaturer till miljövänligare LED-belysning.
Verksamheten arbetar fortlöpande med trygghets- och tillgänglighetsvandringar, vilka görs i samarbete med kommunens folkhälsostrateg samt berörda föreningar och medborgare.
Efter antagen cykelplan kommer verksamheten lyfta upp en
åtgärdsplan som hanteras i takt med beviljade medel.
Under året kommer arbetet med iordningställande av rekreationsområde vid Röd/Strömsvattnet fortsätta. Syftet är att
göra naturen mer tillgänglig.
Under året kommer renovering av de två mindre gångbroarna
över Strömsån genomföras utifrån ett akut underhållsbehov
som framkommit i tidigare besiktningar. Verksamheten ser
det som ett behov som behöver göras skyndsamt då det
finns risk att om inte åtgärder vidtas kan broarna komma att
behöva stängas.

Plan för år 2023-2025
• Fortsätta arbete med trygghets- och tillgänglighetsvandringar.

• Fortsätta arbeta med energieffektiviseringar av kommunens belysning.

• Fortsätta arbete med att underhålla kommunens tätortsnära skog enligt skogsbruksplanen.

Allmän platsmark
Drift, underhåll och skötsel av parker, lekplatser, grönytor,
planteringar, trottoarer och torg. Här ingår även upplåtelse av
allmän platsmark.

Verksamheten under år 2022

Underhåll av parker och grönområden pågår enligt underhållsplan. Verksamheten bedrivs via upphandlad entreprenad
i samverkan med våra kommunala bolag.
Verksamheten fortsätter sin inventering av träd i parkmiljöer
för att kunna upprätta plan för kommunens befintliga träd,
föryngring och återplantering.
Kommunens samtliga lekplatser kommer fortsätta att inventeras för att kunna reinvestera och utveckla dem. Fokus kommer
att ligga på att få ett antal inkluderande lekplatser i Strömstads kommun. Under kommande år kommer samarbetet
med de kommunala bolagen avseende lekplatserna utvecklas.
Fortsätta utveckla kommunens havsnära stråk i centrum.
Under året fortsätter verksamheten att byta ut handhållna
motorredskap till batteridrivna alternativ som ett led i att nå
målet fossiloberoende 2030.

Plan för år 2023-2025
• Fortsätta arbete med kommunens lekplatser.
• Fortsätta utveckla kommunens grönytor .
• Fortsätta arbetet med att etablera tätortsnära vildängar.
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Sidoordnad verksamhet
Här ingår kommunens bilpool som tillhandahåller fordon till
uthyrning för hela kommunen. Fordonsadministration och
skötsel av samtliga fordon för tvätt och övrigt underhåll sker
inom samma verksamhet.

Verksamheten under år 2022

Arbeta med att succesivt ställa om kommunens fordonspark
inklusive entreprenadmaskiner till fossilfritt drivmedel. För
att verksamheten ska kunna fortsätta utveckla fordonsparken
krävs det att ett utökat mandat tilldelas verksamheten.
Under året ska kommunens bilpool ses över. Resandet har
minskat som en följd av pandemin.
Allmän renhållning ska under året bli helt fossiloberoende
gällande drivmedel. Det återstår endast en dieselbil som ska
bytas ut mot en eldriven med samma användningsområde.
Verksamheten har ett fortsatt fokus i de upphandlingar de
ansvarar för och det läggs stor vikt vid miljö för att kunna nå
kommunens övergripandemål, Fossiloberoende 2030.

Plan för 2023-2025
• Fortsatt arbete mot kommunens övergripande mål Fossiloberoende 2030.

• Fortsätta med att byta ut personbilarna till gas, hybrid
alternativt eldrift.

Service- och inköp
Verksamheten bedrivs gemensamt för alla kommunens verksamheter. Distribution av inkommande och avgående post
samt varudistribution till cirka 30 verksamheter. Verksamheten handhar material och bassortiment av vissa förbrukningsvaror. Dessutom sköter verksamheten samordning för
drift och underhåll av kommunens maskin- och arbetsfordon.

Verksamheten under år 2022

Fokus blir att fortsätta ha tät dialog med upphandlingsavdelningen och övriga förvaltningar i kommunen för att se till att
kommunen har ramavtal på plats. Verksamheten behöver
skynda på utvecklingen och effektiviseringen av verksamheten
för att kunna möta de behov som finns. Ett led i detta är att
införa ett nytt lagersystem, se över beställningsrutiner samt
övrig digitalisering.
Under året kommer driften och underhållet av kommunens
maskiner och fordonspark flyttas till nya lokaler i Mekanikern
och verkstaden till Österröd.

Plan för år 2023-2025
• Fortsätta arbetet med att säkra rutiner för ett effektivt

arbete med beställningar, avtalstrohet för verksamheternas behov.

Allmän markreserv
Samordnar och ajourhåller jakträtts- och arrendeavtal, markfrågor, försäljning av bostads- och industritomter samt övrig
förvaltning av kommunens markinnehav.
Förvaltning av kommunens skogsinnehav som innefattar,
slutavverkning, gallring, plantering och röjning.

Verksamheten under år 2022
• Översyn av befintliga arrenden pågår fortlöpande.
• Fortsatt underhåll av kommunens skogsinnehav efter

antagen skogsbruksplan. Under hösten 2021 kommer
nämnden att ta beslut i frågan, i vilken omfattning som
kontinuitetsskogsbruk kan implementeras i kommunens
skogsbruk.

• Översyn av behov och lämplig plats för kolonilotter.

Plan för år 2023-2025
• Underhåll av kommunens skogar efterlevs efter antagen

av större och tyngre båtar. Arbetet är planerat att påbörjas
under hösten 2021 och ska vara klart till 2022 års gästhamnssäsong.

Allmän renhållning

Fokus under året kommer vara att titta på uppgradering samt
underhåll av kommunens badplatser. Insatserna kommer
främst att riktas mot kommunens två största badplatser
Styrsö och Seläter.

skogsbruksplan.

Inom verksamheten ingår städning av allmänna platser, gästhamnar och allmänna toaletter.

Verksamheten under år 2022

Under året fortsätter det fortlöpande underhållet av befintliga
toaletter och behovet av nya kommer att ses över. Placering
av soptunnor och sopstationer uppdateras i takt med att
tätorterna växer och nya områden skapas.

Plan för år 2023-2025
• Fortsatt underhåll och utveckling av renhållningen i tätor-

terna för att upprätthålla en ren miljö för våra kommuninvånare och alla kommunens besökande. Verksamheten ska
arbeta för målet ”En av de renaste kommunerna i Sverige”.

• De allmänna toaletterna ska fortsatt upprustas för att
förenkla skötseln.

Hamnar
Verksamheten omfattar drift, underhåll och utveckling av
kommunens färjeläge, handelshamn, småbåtshamnar, farleder, gästhamn, badplatser och linfärjor. Kontinuerliga besiktningar och periodiskt underhåll av linfärjor, kajer och bryggor
utförs för att undvika olyckor och driftstörningar. Kommunen
är ansvarig för att ta hand om allt fartygsgenererat avfall från
fartyg som trafikerar hamnarna.

Verksamheten under år 2022

Stationskajen, vid Pråmen ska rivas och byggas om. Bryggorna utanför Stationskajen i gästhamnen kommer att bytas för
att klara av den ökade belastningen i gästhamnen på grund
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Plan för år 2023-2025
• Utbyte av kommunens äldsta bryggor och utveckling av
gästhamnen pågår fortlöpande.

• Översyn kommunala badplatser för att kunna utveckla och
förädla dem.

• Under perioden kommer omfattande underhåll av linfärjorna över Bojarkilen och Kostersundet att genomföras i
enlighet med lagstadgat underhållsintervall.

Exploateringsverksamhet
Verksamheten under år 2022 samt Plan för år
2023-2025

Kommunens exploateringsverksamhet drivs av mark- och
exploateringsavdelning som anskaffar, utvecklar och iordningställer kommunal mark för bland annat bostäder och
verksamheter. Tack vare god tillväxt och en växande arbetsmarknad i Strömstad under många år har ett flertal områden
för bostäder exploaterats och färdigställts de senaste åren.
Exploateringsprojekten sträcker sig över flera år och innebär
ofta omfattande och tidskrävande detaljplaner med tillhörande utredningar. Den ekonomiska slutredovisningen för exploateringsprojekten ligger oftast i slutskedet av exploateringsprojektet eller deletappen, vilket kan vara flera år framåt i tiden.
Budgeten för exploateringsprojekten är uppdelad, där projekt

som befinner sig i planeringsfasen (förstudie/detaljplaneskede) redovisas i tekniska nämndens driftsbudget och projekt
som befinner sig i genomförandefasen (laga kraftvunnen
detaljplan/kan byggas ut) redovisas i exploateringsbudgeten.
Pågående exploateringar som mark- och exploateringsverksamheten arbetar med är:

•
•
•
•
•
•

Korsnäs (genomförande)
Hjältsgård (genomförande)
Vattentornsberget – centrum (drift)
Rådhusberget (drift)
Mällbyhöjd södra (drift)
Rödshöjden (drift)

Tekniska nämnden

Taxefinansierad verksamhet

Ordförande: Ulf Gustafsson
Förvaltningschef: Roland Kindslätt
Vatten- och avloppsverksamheten

Verksamhetens uppgift är att säkerställa dricksvattenförsörjningen samt att rena avloppsvattnet på ett miljöriktigt sätt.
Verksamheten bedrivs med fokus på säkra processer, miljö
och ekonomi. VA-verksamheten består av 180 anläggningar
varav fem vattenverk, fem avloppsverk, 125 avloppspumpstationer samt cirka 51 mil (45 mil vatten, avlopp och 6 mil
dagvatten) ledningsnät. Antalet anslutna fastigheter är cirka 4
000 stycken.
Det pågår ett arbete inom verksamheten med att säkerställa
Strömstads kommun framtida vattenförsörjning. Verksamheten har identifierat tre områden som behöver förstärkas
och prioriterat hur detta ska genomföras; utöka med en
säkerhetsbarriär till i vattenverket i Strömstad, ett större
vattentorn samt se över Strömstads kommuns behov för en
reservvattentäkt.
För 2022 uppgår investeringarna för verksamheten till 61,4
mnkr. Planåren 2023-2025 uppgår investeringsbehovet till totalt 73,5 mnkr. Stor investering för verksamheten under året
avser utbyggnad av vatten- och avloppsledningar från Bojar
till Lökholmen via Bogen.
Vatten- och avloppstaxorna lämnas oförändrade för 2022.
Översyn av taxorna sker under 2022 för plan 2023-2025.

Resultatbudget
Mnkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Budget
2022

Intäkter (+)
Avgifter

92,8

Bidrag

0,5

Övriga intäkter

3,0

4,5

4,6

96,4

101,3

99,4

Summa Intäkter

96,8

94,8
0,0

Lokalkostnader

-26,9

-27,5

-27,5

Plan
2023

Plan
2025

4,0

4,0

4,0

4,0

Reinvesteringar VA

3,0

3,0

3,0

3,0

Utbyggnad Vattentorn 6 000-8 000 m3

0,0

0,0

3,0

0,0

Mätarbrunnar/flödesmätare

0,0

1,0

0,0

0,0

40,0

22,0

0,0

0,0

5,5

0,0

0,0

0,0

Utbyggnad Bojar AP/Lökholmen/Bogen
Utbyggnad VA Korsnäs

1,5

0,0

0,0

0,0

Utbyggnad VA Hjältsgård etapp 1

3,4

0,0

0,0

0,0

-4,2

-0,8

-4,0

-40,7

-45,6

-41,6

Avskrivning

-18,6

-20,2

-21,6

Internränta

-6,5

-7,2

-4,7

-96,9

-101,3

-99,4

-0,6

0,0

0,0

Tryckstegring Tornstigen

0,6
-1,2

0,0
0,0

0,0
0,0

Summa:

Färskvattentank 10 kubik

0,0

0,0

0,0

0,0

Säkerhetsbarriär vattenverket

0,0

7,5

7,5

0,0

Näsinge ARV

7,5

Flöghult VV
Pölseviksvägen AP

Investeringar
Mnkr
Avfallsverksamheten

Containers och behållare

4,0
1,5
2,5

0,0

0,0

0,0

61,4

41,5

17,5

14,5

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

0,4

0,4

0,4

0,4

Utbyte sopbil D10

-

2,0

Utbyte sopbil D40

-

-

2,0
1,5

Utbyte sopbil D50

-

-

Utbygg/iordningställ ÅVC, damm 2

-

3,0

Sorteringskran
Renovering fordonshall

-

-

1,0
-

-

Renovering sorteringshall
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Plan
2024

VA-verksamheten

Övriga driftskostnader

Summa kostnader
Utfall
Budgetram
Avvikelse

Budget
2022

Avloppspumpstationer/tryckstegringar

VA-utbyggnad Myren

Kostnader (-)
Personalomkostnader

Investeringar
Mnkr

5,0

Projektering matavfallinsam

0,5

-

Behållare matavfallinsam

1,5

1,0

-

-

Övriga behållare

0,5

Vågsystem ÅVC

0,5

0,5

0,5

0,5

Summa:

3,4

7,9

9,4

0,9

Avfallsverksamheten
Verksamheten ansvarar för insamling av hushållssopor hos
kommunens 10 360 abonnenter. Kommunen är uppdelad i
sex olika sopdistrikt, fyra på fastlandet, ett på Koster och ett
distrikt på övriga större öar. Alla distrikt förutom ö-distriktet
körs i egen regi. En entreprenör sköter insamlingen med hjälp
av båt på det mindre ö-distriktet som består av Ramsö, Styrsö,
Syd-Långö och delar av Öddö. Totalt insamlas cirka 3 600 ton
hushållssopor in från distrikten varje år. I kommunen finns
två återvinningscentraler: Österröds ÅVC i Strömstad samt en
mobil återvinningscentral. Den mobila återvinningscentralen
besöker Sydkoster och Nordkoster sammanlagt åtta lördagar
varje år. På ÅVC Koster har hushåll möjligheten att lämna
grovavfall och farligt avfall. På Österröds ÅVC har företag och
hushåll möjligheten att lämna avfall som ingår i producentansvaret, farligt avfall och grovavfall.
Under året kommer hämtning av matavfall hos abonnenterna
att påbörjas. Införandet kommer att ske på ett mindre område
i ett första skede för att kunna göra en utvärdering av insamlingen. Därefter kommer införandet successivt genomföras
inom Strömstads kommun. Kräver en samlad koordinering av
kommunens resurser; politiker och andra beslutsfattare inom
avfallsverksamheten, kommunikationsavdelningen, miljö- och
byggförvaltningen.
Insamling av matavfall har startats upp i två områden under
2021 och fortsätter att införas succesivt under 2022-2023.
Regeringen har beslutat att kommunernas system för insam-
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ling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så
att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav
på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårdsoch parkavfall). Införandet kräver en samlad koordinering av
kommunens resurser; politiker och andra beslutsfattare inom
avfallsverksamheten, kommunikationsavdelningen, miljö- och
byggförvaltningen.
För 2021 uppgår investeringarna för verksamheten till 3,4
mnkr. Planåren 2022-2024 uppgår investeringsbehovet till
totalt 18,2 mnkr. Större investeringar har bäring på införandet
av matavfallsinsamling.
Nya avfallsföreskrifter och ny taxa förväntas att tas i bruk
2022.

Fjärrvärmeverksamheten
Verksamhetens uppgift är att säkerställa fjärrvärme till
anslutna kunder på Tången. Fjärrvärmesystemet består av en
fjärrvärmepanna och värmerör som går in till fastighetsägarna. Anläggningen har varit i drift i 17 år. Driftövervakning samt
avläsning av mätare sker digitalt.
Under året ska verksamheten lämna över driftansvaret till
extern entreprenör då det upplevs svårt att upprätthålla den
kompetens som krävs för att hantera verket.
Förslag inom fjärrvärmeverksamheten är att taxan inte justeras för 2022. Översyn av taxorna kommer att ske under 2022
för perioden 2023-2025.

AB Strömstadsbyggen
med dotterbolag
Ordförande: Lena Martinsson
Vd: Tobias Kristiansson
AB Strömstadsbyggen är ett av Strömstads
kommun helägt bolag. Bolaget har till uppgift att
främja försörjning av allmännyttiga hyresbostäder,
anpassade servicebostäder och äldreboenden i
Strömstad.
Verksamheten under år 2022

•
•
•
•
•
•

Byggnation av Magistern
Stamrenovering Fiskaren
Långsiktig nyproduktionsstrategi
Rådhusberget detaljplan
Kompetenssatsningar
Agenda 2030
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AB Strömstanet

Ordförande: Bengt Simonsson Fröjd
Vd: Tobias Kristiansson
Verksamheten under år 2022
Byggnationer:

•
•
•
•
•

Rossö
Karlsgatan
Annedal
Blomsholm
Sydkoster

Plan för år 2023-2025

• Fortsatt utbyggnad Sydkoster
• Digital infrastrukturstrategi och agenda 2030 är beslutad
under 2021, fokus på genomförande

AB Strömstadslokaler

AB Strömstad Badanstalt

AB Strömstadslokaler är ett av Strömstads Kommun
helägt bolag. Bolagets verksamhet består i huvudsak
i att främja Strömstads Kommuns försörjning
av fastigheter och lokaler för dess skol- och
förvaltningsverksamhet. Fastighetsförvaltningen
bedrivs i egen regi.

AB Strömstads Badanstalt är ett av Strömstads Kommun helägt bolag. Bolaget har till uppgift att skapa
möjligheter till bad, friskvård- och folkhälsoarbete.
Bolaget har även till uppgift att ansvara för driften
av kultur och idrottsanläggningar samt administrera
tidsbokningar.

Översiktlig verksamhetsplan för 2022
och kortfattad plan för 2023-2025

Simundervisning är centralt, och den höga simkunnigheten
bland mellanstadieelever i Strömstad vittnar om den goda
kvaliteten på undervisningen.

Verksamheten under år 2022

Badhuset erbjuder också friskvård i form av gym för egenträning, gruppträning enligt schema, och personlig rådgivning.
Verksamheten omfattar också drift av kommunens idrottsanläggningar samt uthyrning av samtliga idrottshallar och
Kulturhuset Skagerack.

Ordförande: Ronnie Brorsson
Vd: Tobias Kristiansson

•
•
•
•
•
•

Bojarskolan fortsatt utbyggnad
Mekanikern anpassningar för tekniska och AME
Strömstiernaskolan
Strömsvallen, konstgräs
Utrangering av fossila bränslen
Agenda 2030

Ordförande: Roy Andersson
Vd: Marcus Palm

Översiktlig verksamhetsplan för 2022
och kortfattad plan för 2023-2025
Verksamheten under år 2022

• Utvecklande av plattform för att kunna erbjuda onlinemedlemskap.

• Uppdatering av maskinparken på anläggningssidan för att
minska verksamhetens koldioxidutsläpp.

Plan för år 2023-2025

• Verka för renovering alternativt nybyggnation av simhall.
• Fortsatt arbete med att återta den marknadsandel bolaget
tappat under pandemin.
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Övergripande principer för verksamhetsoch ekonomistyrning
Styrmodell – mål- och kvalitetsstyrning
Strömstads kommuns styrmodell skiljer mellan målstyrning
och kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa två typer av styrning
gör det möjligt för den politiska ledningen att styra kommunens resurser i större utvecklingsprojekt, samtidigt som även
den löpande verksamheten synliggörs och följs upp.
Kommundirektören fick under våren 2020 ett uppdrag att förenkla och förtydliga målstyrningen genom att ersätta tidigare
fokusområden med etappmål. Detta påverkar styrmodellens
delar men grunden är dock den samma.
Målstyrningen utgörs av politiska viljeriktningar för utveckling av verksamheten. Målstyrningen tar sin utgångspunkt i
kommunfullmäktiges vision som är nedbruten till etappmål
vilka pekar ut i vilken riktning kommunen ska utvecklas. Varje
etappmål har en målbeskrivning av vad, varför och förväntat
resultat. Nämnderna beslutar sedan om hur nämnden ska
bidra till det förväntade resultatet.
Uppföljning av att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet
med målen görs genom att utvalda styrtal och aktiviteter
kontinuerligt följs och analyseras. En samlad uppföljning av
samtliga mål sker i samband med delårsbokslut i april och
augusti samt i årsredovisningen.
Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder och
förvaltningar att verksamheten utförs med god kvalitet och att
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brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. Kvalitetsstyrningen utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av kommunfullmäktige samt den lagstiftning som styr
verksamheten. I kvalitetsstyrningen kontrolleras exempelvis
att det finns tillämpliga och verksamhetsnära rutiner som stöd
till medarbetarna samt att dessa efterlevs i vardagen. En del i
kvalitetsstyrningen är även att löpande ta emot och behandla
synpunkter från invånare och kunder. Eftersom kvalitetsstyrningen är en integrerad del i verksamheternas dagliga arbete
sker uppföljning kontinuerligt. Rapportering till kommunens
förtroendevalda sker bland annat i samband med delårsbokslut och årsredovisning då även uppföljning av den interna
kontrollen presenteras.
Kommunfullmäktiges mål och nämndmålen ska vara mätbara
och uppföljningsbara. Samtliga mål ska vara av betydelse för
god ekonomisk hushållning och de ska balanseras mot varandra och över tiden enligt följande:

• Den kommunala verksamheten ska bedrivas inom beslu-

tade ekonomiska ramar. Kommunens verksamhetsidé är
vägledande för utveckling och inriktning av verksamheten.

• Dagens behov ska balanseras mot framtida behov, vilket

fordrar ett hållbarhetstänk, så att inte resurserna förbrukas
för kommande generationer.

Figur 1: Illustration av kommunens styrmodell

Målkedjan – från vision till
verksamhet
Vision 2030 – Kommunfullmäktiges vision för kommunen
är grunden för målstyrningen. Visionen beskriver ett önskat
framtida tillstånd för Strömstads kommun.
Övergripande mål – Till visionen finns två övergripande mål.
Ett tillväxtmål där vi siktar mot att bli 15 000 invånare år 2030
och ett hållbarhetsmål där Strömstad är en fossiloberoende
kommun år 2030.

Etappmål – För att nå vision 2030 och de övergripande målen
har fyra etappmål pekats ut. Till varje mål finns en beskrivning
om vad målet innebär, varför målet ska uppnås och vad det
förväntade resultatet är.

liksom översiktlig verksamhetsplan. Pågående och planerad
verksamhets- och kvalitetsutveckling ska redovisas, med fokus
på invånarnas behov och kommunens roll som en aktiv aktör i
samhällsutvecklingen.

Nämndmål – Nämnderna prioriterar vilka etappmål som
nämnden ska bidra till och kompletterar målbeskrivningen
med hur målet ska uppnås. För att undvika suboptimering och
öka samordningsvinsterna i kommunen ska beskrivningarna
av hur målen ska uppnås överensstämma mellan kommunens
nämnder så långt som möjligt.

I slutet av oktober möts budgetberedningen och respektive nämnd i samråd, utifrån nämndernas budgetskrivelser.
Kommunstyrelsen upprättar därefter förslag till beslut om
skattesats samt budget och slutliga nämndsanslag till löpande
drift samt investeringsverksamhet. Kommunstyrelsen behandlar ärendet i oktober och slutligen så fastställer fullmäktige
kommunens budget i slutet av november.

Aktiviteter – Förvaltningarna tydliggör därefter hur etappmålen ska uppnås genom att årligen prioritera de aktiviteter som
genomförs i verksamheterna.
Styrtal – Till de övergripande målen och etappmålen knyts
styrtal. Styrtalen är verktyg i arbetet med att följa upp och
utvärdera måluppfyllelsen.

Mål- & Budgetprocessen
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål styr utrymmet
för resurstilldelning. I mars meddelar budgetberedningen
inledande budgetdirektiv med planeringsförutsättningar.
Nämnder och förvaltningar arbetar med mål- och budget parallellt med bokslutsanalys och delårsuppföljning under våren.
I slutet av maj möts budgetberedning, nämndpresidier och
förvaltningsledningar i gemensam budgetdialog. Nämnderna
tar sedan fram budgetskrivelser, för inlämning i slutet av september. Dessa ska innehålla behovsanalys utifrån nuläge och
bedömda förändringar kommande år, vad gäller verksamhet,
ekonomi och medarbetare. Förslag till nämndmål ska ingå,
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Rapportering och uppföljning
Resultat- och balansbudget, tillsammans med nämndsanslagen, på översiktlig verksamhetsnivå, följs upp och rapporteras
till kommunfullmäktige i delårsbokslut april och augusti samt i
årsredovisningen. Delårsrapporteringen omfattar ekonomiskt
periodutfall och prognos för helårsutfall samt uppföljning av
måluppfyllelse.
Nämnderna ansvarar för att uppföljning, analys och rapportering sker enligt kommunstyrelsens direktiv. Verksamhetsresultatet ska analyseras ihop med det ekonomiska resultatet. Vid
eventuell negativ avvikelse mot budget ska åtgärder omedelbart vidtas för att komma i ekonomisk balans och kommunstyrelsen ska informeras.

God ekonomisk hushållning
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning och begreppet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
innebär bland annat att varje generation själv måste bära
kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra
ord, ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa
det krävs först och främst en effektiv organisation, tydliga och
mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll och
resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestationer
och kvalitet motsvarar uppställda mål. Planering och uppföljning av kommunfullmäktiges mål tillsammans med uppföljning av verksamhetens löpande kvalitet (intern kontroll) ska
säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.
Kommunstyrelsen ska i delårsbokslut augusti och i årsredovisningen redovisa en samlad bedömning av om kommunen har
en god ekonomisk hushållning i sin ekonomi och verksamhet.
I denna bedömning ska såväl det finansiella perspektivet
som verksamhetsperspektivet beaktas. I bedömning av
måluppfyllelse avseende verksamhetsperspektivet bör hänsyn
tas till antalet uppfyllda mål samt resultatet av genomförd
internkontrolluppföljning. Huvudregeln ska vara att minst en
majoritet av fullmäktiges mål uppnås helt eller delvis och att

inga allvarliga brister konstateras i den interna kontrollen.
Uppföljning av internkontroll görs dock endast vid årsbokslut
för kommunens om helhet.

Hållbarhet
Kommunfullmäktige har antagit en strategi för Strömstads
kommuns arbete med Agenda 2030. Agenda 2030 består av
17 globala mål och en mängd delmål antagna av FN. Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030 ska vara vägledande
för beslut och styrning. Inför varje beslut ska hänsyn tas till
sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv utifrån
Agenda 2030. I agendan betonas att de tre olika perspektiven
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är lika viktiga och
ömsesidigt beroende av varandra. Vid antagandet av strategin
beslutades även att varje förvaltning ska inarbeta aktiviteter
i förvaltningens och verksamheternas årliga verksamhetsplaner så att planering och uppföljning samordnas med övrig
måluppfyllelse, dessa ska fastställas av respektive nämnd och
styrelse.
Enligt Strömstads kommuns värdegrund ska barnets perspektiv och folkhälsoperspektivet beaktas. Strömstads kommuns
folkhälsoarbete utgår bland annat från det övergripande
nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Enligt
barnkonventionen har alla barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets bästa
ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, där
hänsyn tas till både nivå och fördelning av hälsa. En god folk-
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hälsa handlar inte bara om hälsa på så hög nivå som möjligt
utan även om hur hälsan är fördelad. Kommunen har ett övergripande ansvar för när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för invånarna.
I kommunens folkhälsoplan är de prioriterade målområdena
2019-2022 psykisk hälsa, fullföljda studier, trygga och goda
uppväxtvillkor, delaktighet och inflytande, goda levnadsvanor
med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande
arbete. Inom varje målområde ligger fokus på främjande och
förebyggande folkhälsoarbete. Utifrån dessa områden är det
var nämnds ansvar att ta fram egna folkhälsomål kopplat till
folkhälsoplanen. I varje tjänsteskrivelse ska även en konsekvensbeskrivning göras utifrån folkhälsoperspektiv och
barnrättsperspektiv. Folkhälsoplanen följs upp varje år som en
del i den hållbarhetsredovisning som presenteras i årsredovisningen.
Enligt kommunfullmäktiges långsiktiga mål ska Strömstad
2030 vara en fossiloberoende kommun. En strategi har tagits
fram för att nå målet som fokuserar på fyra områden: transporter, klimatsmart och hälsosam mat, sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler och förnybara och resurseffektiva
varor och tjänster. I varje tjänsteskrivelse ska även miljöperspektivet belysas.

Taxa för kopia av allmän handling samt
kopiering och utskrift av medtaget
material
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Inledning
När ska taxan tillämpas
Den lagstadgade serviceskyldigheten som åligger kommunen, innebär att en enskild har rätt att ta del av en
allmän handling avgiftsfritt och på stället, det vill säga i kommunens lokaler. Det är även avgiftsfritt att ta del
av registerutdrag som lämnas med stöd av gällande personuppgiftslagstiftning eller för en part i ärendet att ta
del av uppgifter och handlingar i det egna ärendet. När partsställningen upphör ska dock betalning ske.
Avgift för kopior med mera ska tas ut enligt denna taxa när en kommunal enhet efter särskild begäran lämnar
ut kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling eller bandupptagning med mera enligt nedan. Taxan utgår
ifrån den statliga avgiftsförordningen (1992:19).
Taxan gäller för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Avgifter
Kopia eller utskrift på papper
Format A4-A3
Kopia 1-9: gratis
Kopia 10: 50 kr
Från och med kopia 11: 2 kr/sida
Övriga format
Gäller från första sidan
A2: 60 kr/sida
A1: 80 kr/sida
A0: 100 kr/sida
Elektronisk kopia av allmänna handlingar
Elektronisk lagrade dokument som skickas via e-post: gratis
Inskanning 1-9 sidor: gratis
Inskanning av 10 sidor: 50 kronor
Varje sida därutöver: 2 kronor/sida

Avskrift av allmän handling
Avgiften för avskrifter av allmän handling är 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme och
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2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor. Med avskrift menas att anställd skriver av hela eller
delar av allmän handling och lämnar ut avskriften.

Ljud och video
Kopia av videobandsupptagning: 600 kr/band
Kopia av ljudbandsupptagning: 120 kr/band
USB 125 kr
Avskrift eller utskrift av ljudbandsupptagning: 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Avgift för porto
Skickas avgiftsbelagda kopior med post ska även kostnaderna för porto betalas av mottagaren.
Om begärd handling skickas med postförskott eller med rekommenderad post (REK), tillkommer avgift för
frakt. Information som omfattas av sekretess och som inte hämtas ut på plats, skickas alltid med REK, det vill
säga den lämnas bara ut till mottagaren mot kvittens och uppvisande av legitimation.

Avgift för utskrift och kopiering av medfört material
Utskrift från dator samt scanning 1 kr/sida
Kopiering 3 kr/sida A4 och 6 kr/sida A3
Kopiering i färg 10 kr/sida A4 och 20 kr/sida A3

Betalning av avgift
Betalning med Swish – den som begärt ut en handling kan betala till det av kommunen anvisade swishnumret.
Betalning mot faktura – den som begärt ut en handling kan betala i efterhand genom att avgiften för såväl
begärda handlingar som för porto eller REK faktureras till uppgiven adress.
Betalning mot postförskott – den som begärt ut en handling kan hämta ut handlingarna mot postförskott.
Avgift för begärda handlingar ska ingå i postförskottsavgiften.
Kontant betalning – I de fall den som begär ut en handling vill vara anonym, ska handlingen kunna hämtas ut
mot kontant betalning. Vid kontant betalning måste betalningen ske med jämna pengar.

När avgift inte ska tas ut
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Internt mellan kommunens nämnder och bolag
Kommunens förtroendevalda som begär ut handlingar inom sitt uppdrag
Personalföreträdare som begär ut handlingar inom sitt uppdrag
Andra myndigheter
Kommunalförbund där kommunen ingår
Media
För anbudsgivare i upphandlingar under upphandlingens överprövningstid











Branschorganisationer, Statistiska Centralbyrån och likande som förser kommunen med jämförande
information
Kopiering eller utskrift av handlingar som privatpersoner ska lämna in, exempelvis i samband med
ansökan
Kopiering eller utskrift av blanketter eller liknande
Beslutsexpediering till berörda
Part i ett ärende som enligt förvaltningslagen har rätt till partsinsyn
Om handlingen är avgiftsbelagd enligt annan författning
Maxbelopp för handlingar gällande elevakt, akt hos överförmyndarnämnden, hälso- och sjukvårdseller socialtjänstjournaler som rör beställaren själv är 300 kr
Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen
För kartor gäller taxa beslutad av miljö- och byggnadsnämnden

Elektronisk utlämning
Det finns ingen skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar på annat sätt än i pappersform.
Bedömer en myndighet att det inte finns några integritetsrisker med ett elektroniskt utlämnande och att det
inte finns några andra hinder på grund av bestämmelser i registerförfattningar, står det myndigheten fritt att
lämna ut en handling i elektronisk form
För Strömstads kommun gäller:
- att handlingar får lämnas ut antingen digitalt eller i pappersform.
- att handlingar får lämnas ut elektroniskt om den som efterfrågar handlingen så begär och om
myndigheten vid sin prövning av utlämnande finner att handlingen kan lämnas ut elektroniskt utan att
hinder föreligger i form av integritetsrisker eller bestämmelser i registerförfattningar.
- vid utlämnande av digitala kopior eller papperskopior ska kommunen ta ut en avgift för detta i
enlighet med vad som anges i denna taxa.

Omständigheter som medför särskild hantering
Vid uppenbara fall av missbruk, exempelvis om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte
att uppnå avgiftsfrihet, får kommunen ta ut avgift från första sidan. Vid varje beställning kan i sådant fall 50
kronor tas ut från första till och med tionde sidan och därefter 2 kronor per sida.
I det fall en enskild frekvent har begärt kopior av allmänna handlingar men inte betalat föreskriven avgift kan
kommunen kräva att den enskilde betalar hela eller del av föreskriven avgift i förskott.
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Kommunstyrelsens taxor 2021
Lotteritaxa
Enligt 53§ Lotterilagen SFS (1994:1000) har kommunfullmäktige att fastställa avgift för tillstånd enligt 15§ och
för registrering enligt 17§.

Avgift för tillstånd enligt 15§

300 kr

Avgift för registrering enligt 17§

300 kr

Arvode till kontrollant enligt 45§ (betalas av den som
anordnar lotterierna)

100 kr

Lokalhyra i Stadshuset
Halv dag
Nämndernas rum

300 kr

600 kr

Kommunstyrelsens sal

400 kr

800 kr

Kommunfullmäktiges sal

400 kr

800 kr

Videokonferens

700 kr

1000 kr

Kaffekanna
Avgift för borgerlig vigsel i stadshuset
Avgift för borgerlig vigsel utanför stadshuset
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Heldag

30 kr
500 kr
1000 kr

Hyra av kommunens idrottshallar
TAXA A

Föreningar och studieorganisationer med kommunalt bidrag

TAXA B

Privatpersoner, företag och övriga externa hyresgäster

Taxa A
kr/tim

Hyrestaxor i kommunens idrottshallar, kr/tim
Idrottshall:
Valemyr, Mellegården, Odelsberg, Bojar, Skee, Rossö och Tjärnö
skola
Enbart omklädesrum

61

200

65

106

TAXA 1

Föreningen med ungdomsverksamhet. Föreningen med funktionshindrade

TAXA 2

Föreningsarrangemang, vuxen förening

TAXA 3

Privat

TAXA 4

Kommersiell verksamhet typ företag

Aktivitetsyta

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

A-Hall NSM*

225

324

540

1 079

B-Hall*

175

200

540

1 079

Gymnasiehallen

152

200

300

492

Strömstiernahallen

127

150

300

409

Lionshov

150

200

844

1 687

Strömsvallen A

80

100

139

278

Strömsvallen B

80

100

139

278

Strömsvallen konstgräs

80

100

139

278

Friidrottsvallen

60

100

139

278

*Idrottsyta som går att dela av
debiteras 60 % av helyteskostnad
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Taxa B
kr/tim

Taxor kulturhuset Skagerack 2021
Timkostnad
LOKALER OCH
AKTIVTETSYTO
R

STOR
-LEK
(m2)

GÄSTER/PERSONE
R

192

Med 150 sittande
gäster kan man
vara ytterligare
250 stående
gäster i stora
salen och
ytterligare 150 på
balkongen,
sammanlagt 550
personer. Om ni
inte alls har
sittande gäster
kan ni vara totalt
610 personer i
stora salen, varav
150 på balkong
och övre
verandan.

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Föreningsliv
med barn &
ungdomsverksamhet

Studieförbun
d och övriga
föreningar

Privat
uthyrning för
bröllop etc.
samt
kommunala
bokningar
(som ej är
kultur/riktat
till barn)

Kommersiell
aktör

VÅNING 2 & 3
Stora salen
(inkl
diskutrymme).
Caféutrymmet
(Svarte Daniel)
ingår i hyran
under
lördagar.
I bokningen
ingår möjlighet
att nyttja
tillkommande
ytor på övre
och undre
veranda på
100 m2).
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Helgpris fredag morgon - söndag kväll för privata bokningar: 10 000 kr
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90

450

1500
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Taxebestämmelse om indexjustering
Avgiftsbeloppen i denna taxebilaga är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.
Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och
timavgifter) med den prognostiserade procentsats för PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) som är
publicerad på SKR:s webbplats för april månad året före avgiftsåret.

Miljö- och hälsoskydd
Taxa för offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommuns kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet,
livsmedelslagen (2006:804), ), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805),
samt de författningar, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna
lagstiftning.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det
tappas ur kran till konsument, och
2. snus och tuggtobak.

2§

Avgift enligt denna taxa tas ut för:
1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. annan offentlig verksamhet
8. offentlig kontroll i övrigt

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar
samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.
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4§

Miljö- och byggnämnden får besluta om mindre ändringar i taxan som föranleds av
ändringar i livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter och förordningar som meddelats
med stöd av lagen samt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen.

Timavgift
5§

Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1180 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande den kontrolltid som fastställs för en anläggning, eller i
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder
som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid
som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den
sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.

Avgift för registrering
6§

Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet ska
betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift
7§

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tilldelar
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen
bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet,
produktionens storlek och konsumentgrupper. Till detta görs bestämning av
kontrolltidstillägg samt att en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens
erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning om
riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den årliga
kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

8§

Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens
bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9§

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår
registreringen skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas
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enligt timavgiften i 5 § eller i förekommande fall av 15 §. Avgiften ska därefter betalas
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Bestämmelser om årlig avgift 3§, 9, 12§ i 2006:1166 får tillämpas till utgången av
2023.
Bestämmelser om avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts får
tillämpas från 1 april 2021 enligt 7§ 2021:176 .
Om en anläggning placeras i annan erfarenhetsklass och därmed tilldelas annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten visat nämnden att verksamheten har upphört.
10 §

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
11 §

Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt 5 § och för
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma gäller för
offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift
12 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får nämnden i ett enskilt ärende besluta
ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll
13 §

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till
nämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg,
som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den
faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift importkontroll
14 §
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Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala
avgift till nämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och
de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar. Avgiften ska motsvara den
faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och

nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.

Avgiftens erläggande och verkställighet
15 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Strömstads kommun genom dess
Miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller
faktura.

Överklagande
16 §

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande
17 §

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020.

Riskmodul
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter för offentlig
kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den
kontrolltid som följer av riskmodulen och av informationsmodulen varefter summan multipliceras med den
tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen.
Riskmodulen
Riskklass
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Kontrolltid
(timmar)

1

26

2

20

3

14

4

10

5

6

6

4

7

2

8

1

Informationsmodulen
Orsak till kontrollbehov
av anläggning
Utformar märkning men
märker/förpackar inte
livsmedel
Utformar märkning
samt märker/förpackar
livsmedel

Verksamhetens
storlek

Kontrolltid
(timmar)

Oberoende

24

a – mycket stor

8

b – stor
c – mellan

6

d - liten
e – mycket liten
(I)
f – mycket liten
(II)

2

g – ytterst liten
Utformar inte märkning
men märker/förpackar
livsmedel

a – mycket stor
b – stor

4

c – mellan

3

d – liten
e – mycket liten
(I)
f – mycket liten
(II)

1

g – ytterst liten
Utformar presentation
men märker/förpackar
inte livsmedel

Oberoende

1

Utformar inte
presentation och
märker/förpackar inte

Oberoende

0
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Orsak till kontrollbehov
av anläggning

Verksamhetens
storlek

Kontrolltid
(timmar)

livsmedel

Erfarenhetsmodulen
Erfarenhetsklass
Tidsfaktor

A
0,5

B
1

C
1,5

Taxa för prövning och tillsyn, receptfria läkemedel (SFS 2009:730)
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommun i enlighet med lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730)

Timavgift
2§

För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av
den fasta avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de fall timavgift
tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i
övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. Vid tillämpningen av denna taxa
tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid.

Avgift

1130 kronor per timme

Avgift för anmälan
3§

Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för handläggning
av anmälan.

Avgift för anmälan
Receptfria läkemedel
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Kronor
2 176

Avgift för tillsyn
4§

Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av receptfria läkemedel ska betala en
årlig avgift. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas med avdrag
om ¼ avgiftsbelopp för varje kvartal som passerats innan verksamheten påbörjades. Den
årliga avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår
som verksamheten bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd
avgift återbetalas inte om verksamheten upphör under det år som avgiften avser.

Årlig avgift
Receptfria läkemedel

Kronor
2 825

Nedsättning av avgift
5§

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622)
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Strömstads Kommuns i enlighet med alkohollagen (SFS
2010:1622).

Timavgift
2§

För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av
den fasta och rörliga avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de fall
timavgift tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, utredningar, provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Vid
tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid.

Avgift

1130 kronor per timme

Avgifter för tillsyn
3§
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Den verksamhet som under föregående år haft ett stadigvarande tillstånd är skyldig,
enligt Folkhälsomyndigheternas föreskrifter, att lämna in en restaurangrapport till
kommunen. Den rörliga och fasta tillsynsavgiften bestäms utifrån årsomsättningen

enligt tabell. Om restaurangrapporten inte inkommer i tid skickas två påminnelsebrev
ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 600 kronor. Om rapporten
fortfarande inte inkommer debiteras högsta avgiftsklass avseende omsättning samt
förseningsavgifterna. Om rapporten inte inkommer innebär det att miljö- och
byggnämnden inleder en utredning som eventuellt kan leda fram till att
serveringstillståndet återkallas.

Årsomsättning

Rörlig avgift

Fast avgift

1‐99 999 kronor

2 000 kronor

3 390 kronor

100 000‐249 999 kronor

4 000 kronor

3 390 kronor

250 000‐499 999 kronor

6 000 kronor

3 390 kronor

500 000-999 999 kronor

8 000 kronor

3 390 kronor

1 000 000‐2 999 999
kronor

12 000 kronor

5 650 kronor

3 000 000‐5 999 999
kronor

15 000 kronor

5 650 kronor

6 000 000 – 9 999 999
kronor

20 000 kronor

5 650 kronor

10 000 000-14 999 999
kronor

25 000 kronor

5 650 kronor

15 000 000-19 99 999 999
kronor

30 000 kronor

5 650 kronor

20 000 000-<

35 000 kronor

5 650 kronor

Avgift för prövning av serveringstillstånd
Avgift

Kronor

4§

Nyansökningar av, stadigvarande tillstånd till allmänheten,
stadigvarande tillstånd till slutet sällskap, stadigvarande
cateringtillstånd för tillståndshavare i annan kommun eller
som saknar permanent serveringstillstånd

10 170

5§

Stadigvarande tillstånd för provsmakning på gård

8 475

6§

Ändring av personkrets i bolag

6 780

7§

Ändring av bolagsform

3 390
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Avgift
8§

Kronor
Stadigvarande utvidgning av tillstånd

4 520

Gäller utökning av serveringstid, serveringsyta och
dryckessortiment samt, cateringverksamhet.
9§

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten

3 390

Gäller sökande som inte har permanent tillstånd i kommunen
(tillsynsavgift tillkommer)
10 §

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten

3 390

Gäller tillståndshavare i kommunen (tillsynsavgift tillkommer)
11 §

Pausservering vid enstaka tillfälle

3 390

12 §

Gemensam serveringsyta (tillfälligt eller permanent tillstånd)

3 390

13 §

Provsmakning vid mässa eller liknande

3 390

14 §

Utökad serveringstid som söks årligen

4 520

15 §

Utökad serveringstid vid enstaka tillfälle

2 260

16 §

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

1 695

17 §

Anmälan om kryddning av alkoholdrycker

1 695

18 §

Anmälan om lokal för catering

1 695

19 §

Kunskapsprov
Avgiften avser varje provtillfälle

2 260

Försäljning av folköl
Avgift för anmälan
20 §

Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för handläggning
av anmälan.

Avgift för anmälan

Kronor

Öl klass II (Folköl)

2 260

Avgift för tillsyn
21 §
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Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, ska betala en årlig avgift. Årlig
avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från
och med det kalenderår då verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp för

varje kvartal som passerats innan verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska
sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs. Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd avgift återbetalas inte
om verksamheten upphör under det år som avgiften avser.

Årlig avgift

Kronor

Öl klass II (Folköl)

2 260

Nedsättning av avgift
22 §

Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter, sätta ned avgiften.

Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088)
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommun i enlighet med lag om tobak och liknande
produkter (2018:2088).

Timavgift
2§

För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer tid än vad som täcks av
den årliga avgiften tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I de fall timavgift
tas ut avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i
övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. Vid tillämpningen av denna taxa
tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid.

Avgift

1130 kronor per timme

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Avgift för anmälan
3§
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Den som bedriver eller avser att bedriva försäljning ska betala en avgift för handläggning
av anmälan.

Avgift för anmälan

Kronor

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

2 825

Årlig avgift
4§

Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare ska betala en årlig avgift enligt tabell. Årlig avgift omfattar
kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det
kalenderår då verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje kvartal
som passerats innan verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan betalas
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
Fakturering sker normalt i början av året. Redan erlagd avgift återbetalas inte om
verksamheten upphör under det år som avgiften avser.

Årlig avgift

Kronor

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

3 390

Nedsättning av avgift
5§

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned.

Tillståndspliktig försäljning av tobak
Årlig avgift
6§
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Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobak ska betala en årlig avgift enligt
tabell, den omfattar inre och yttre tillsyn, registerhållning och administration. Nivån på
avgiften avgörs utifrån verksamhetens storlek och tillsynsbehov och meddelas i ett
beslut i samband med att tillstånd meddelas. Årlig avgift omfattar kalenderår och får tas
ut i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då
verksamheten påbörjas med avdrag om ¼ avgiftsbelopp för varje kvartal som passerats
innan verksamheten påbörjades. Den årliga avgiften ska sedan betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Fakturering sker
normalt i början av året. Redan erlagd avgift återbetalas inte om verksamheten upphör
under det år som avgiften avser.

Årlig avgift

Kronor

Klass 1

9 040

Klass 2

13 560

Avgift för prövning

Tillstånd, anmälan

Kronor

7§

Stadigvarande tillstånd

8 310

8§

Tillfälligt tillstånd

8 310

9§

Anmälan om betydande förändring i
verksamheten. Till exempel ändrad bolagsform,
ändrade ägarförhållanden och övertagande av
rörelse.

6 230

10 §

Övriga mindre ändringar, till exempel
omregistrering.

timavgift

Nedsättning av avgift
11 §

Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter, sätta ned avgiften.

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396)
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommun i enlighet med strålskyddslagen (2018:396)

Timavgift
2§
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För inspektioner och andra tillsynsåtgärder tas avgift ut för nedlagd tid enligt timtaxa. I
de fall timavgift tas ut avses det den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,
beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda
kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. Vid tillämpningen
av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid.

Avgift

1130 kronor per timme

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808)
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Strömstads kommuns kostnader för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med
anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller
naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd,
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark,
kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den avgift/timme som i taxan bestämts för ärendet och
enligt till den årliga fasta tillsynsavgiften som anläggningen eller verksamheten har
meddelats, eller enligt andra grunder som anges i taxan. Utöver vad som anges i denna
taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för
undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.

Timavgift
2§

Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder med anledning
av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag, handläggning och andra åtgärder
med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt handläggning och andra
åtgärder vid tillsyn i övrigt. För inspektioner och andra tillsynsåtgärder som omfattar mer
tid än vad som täcks av taxor angivna i taxebilaga 1 eller 2, tas avgift ut för nedlagd tid
enligt timtaxa. I de fall timavgift tas ut avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman
vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, utredningar, provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Vid
tillämpningen av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme handläggningstid.

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift fattas av den kommunala nämnd som är
ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför
avgiftsskyldighet.

5§

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
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6§

Miljö- och byggnämnden får besluta om förändringar i taxebilaga 1 och 2 som motsvarar
ändringar i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899), miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:940). Miljö- och byggnämnden får besluta
om andra mindre justeringar i taxan med anledning av ändringar i tillämpad lagstiftning.
Miljö- och byggnämnden får besluta att flytta ej anmälningspliktiga verksamheter mellan
taxebilaga 2 och 3 om ett förändrat tillsynsbehov motiverar en sådan ändring av
tillsynsfrekvensen. Miljö- och byggnämnden får besluta om redaktionella ändringar i
taxan.
Avgiftsuttag sker:
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt
taxebilaga 1.

7§

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet
(timavgift)
4. Andra grunder som anges i taxan.

8§

Avgift

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet
samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd
handläggningstid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar
mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift. Vid tillämpning av denna taxa tas avgift ut per påbörjad halv timme
handläggningstid.
1130 kronor per timme

Avgifter för prövning
7§

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form
av fast avgift eller avgift/timme genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i
taxebilaga 1. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
ansökningen avser.

8§

Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas, varför besiktning måste ske vid
ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den
tillkommande handläggningstiden.

9§

Avgift för prövning ska erläggas av sökanden och erläggas även om ansökan avslås.
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10 §

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen
är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt
19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

11 §

Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter med anledning av anmälan
12 §

Avgift för anmälan ska betalas i form av fast avgift eller avgift/timme genom tillämpning
av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1. Avgift med anledning av anmälan ska betalas
för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

13 §

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig
verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.

14 §

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i
denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn
15 §

För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig
avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. För återkommande tillsyn över
sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt
miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift
betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

16 §

För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning
besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt
utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och
denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer
förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 2 och ska betalas i efterskott av
den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.
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17 §

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från
vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter
enligt bilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med
tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.

18 §

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten
har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift
för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

19 §

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten
eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är
ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift
20 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett
enskilt fall enligt denna taxa sättas ned.

Verkställighetsfrågor
21 §

Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.

22 §

Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift
ska gälla omedelbart även om det överklagas.

23 §

Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.

Taxebilaga 1
Beskrivning

Lagrum

Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter
ska anslutas till.
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13 § förordningen
(1998:899) om

Timavgift

miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Ansökan om tillstånd till anslutande av en
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

13 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa.

13 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad
kommunen har föreskrivit för att skydda människors
hälsa eller miljön.

17 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av
luftvärmepump enligt vad kommunen har föreskrivit
för att förhindra olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 9 kap 12
§ miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser
enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel,
slam och annan orenlighet inom område med
detaljplan eller intill sådant område enligt vad
kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa, per
spridningstillfälle.

40 och 42 §§
förordningen (1998:899)
om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor
enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 9 kap 12
§ miljöbalken

Timavgift

9 kap 6 §, 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.
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Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet.

1 kap 11 §
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning
utan vattentoalett.

13 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om ändring av en avloppsanordning.

14 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten.

17 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 9 kap 12
§ miljöbalken

Timavgift

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom ett område med
detaljplan.

37 och 42 §§
förordningen (1998:899)
om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och
annan orenlighet inom område med detaljplan eller
intill sådant område enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa.

40 och 42 § §
förordningen (1998:899)
om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Timavgift

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa.

40 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 9 kap 12
§ miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta.

38 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift
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Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med
bassängbad för allmänheten, eller som annars
används av många människor.

38 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som
utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
specialskola, sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Olägenheter från joniserande och icke-joniserande
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till
kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 26 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller
timavgift enligt taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver
särskild uppmärksamhet och som inte omfattas av
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder
och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar
samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar,
badanläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller
som annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken,
45 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken

Timavgift

Tillsyn
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Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller
timavgift enligt taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken

Timavgift

9 kap 10 § 2 st miljöbalken

Timavgift

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken,
19 § förordningen
(1998:1388) om
vattenverksamhet,
1 kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 29 § p 2
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st
miljöbalken

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st
miljöbalken

Timavgift

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa och som
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 2
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 29 § p 2
miljötillsynsförordningen (2011:13),
26 kap 10 § miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
tillstånd till inrättande av ny anläggning för
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd
enligt 11 kap miljöbalken.
Handläggning av anmälan

Tillsyn

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
25

Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller
hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja
i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3
vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer
än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med
tillhörande rörledningar.

3 kap 1 § 1 st
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid hantering
av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Information om cistern som tagits ur bruk.

6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och
vattenförorening vid
hantering avbrandfarliga
vätskor och spilloljor
(NFS 2017:5), 2 kap 31 §
p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive
periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid hantering
av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 och 32 §§
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid hantering
av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5),
26 kap 3 § miljöbalken, 2
kap 31 § p5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER
26

Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller
konvertering sker av sådan utrustning som
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller
mer.

14 § förordning
(2016:1128) om
fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32
§§ miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Rapport om det under någon del av ett kalenderår
finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en
stationär anläggning eller i en mobil utrustning som
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt
artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EUförordningen om f-gaser.

15 § förordning
(2016:1128) om
fluorerade växthusgaser,
2 kap 31 och 32 §§
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som
innehåller kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr
517/2014, förordning
(EG) nr 1005/2009,
2 kap 31 § p 6
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för
laboratorie- och analysarbeten som betraktas som
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning
(EU) nr 291/2011, som inte omfattas av fast avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG)
1005/2009, förordning
(EG) nr 291/2011,
2 kap 31 § p 5
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

2 kap 40 § förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel.
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Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari
2018.

6 kap 1 och 2 §§
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering
av växtskyddsmedel
(NFS 2015:2)

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte
är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter
eller bete.

2 kap 37 och 39 §§
förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel

Timavgift

2 kap 41 § Förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Timavgift

Underrättelse vid olyckor då en större mängd
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering
av växtskyddsmedel
(NFS 2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsynsförordningen (2011:13) i
lydelsen som gäller
fr.o.m. 1 juli 2018.

Timavgift

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en
sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av
växtskyddsmedel.

9 kap 3 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering
av växtskyddsmedel
(NFS 2015:2), 2 kap 31 §
p 5 och 2 kap 32 § 1 st p
2b miljötillsynsförordningen (2011:13) i
lydelsen som gäller
fr.o.m. 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel.

Tillsyn

BIOCIDPRODUKTER
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Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om
information och underrättelse i
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3)

Timavgift

Underrättelse i samband med spridning av
biocidprodukt på en plats som allmänheten har
tillträde till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

4 kap 2 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

17 b § förordningen
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

18 § förordningen
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Förordningen (2007:19)
om PCB m.m., 26 kap 3 §
3 st miljöbalken, 2 kap
31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Tillsyn

PCB
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från kravet om avlägsnande av
PCB-produkt i byggnader och anläggningar.
Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b §
förordning (2007:19) om PCB m.m.
Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
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KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och
27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av
behörig myndighet, samt rådgöra med
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel
27.1 i förordningen.

Förordning (EG) nr
1223/2009, 2 kap 34 §
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Primärleverantörers hantering av kemiska
produkter, biotekniska organismer och varor som
inte innebär utsläppande på marknaden, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska
organismer och varor i andra verksamheter än
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken,
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar
över primärleverantörers utsläppande på
marknaden

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§,
2 kap 32 § samt 2 kap 19
§ p 7-9, p 11-14,
p 16, p 17, p 19 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
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2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja
möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och
produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken
26 kap 3§ 3 st
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter

7 kap 18 b § miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd
som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter
för natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter

Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för
att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet
av ett område eller föremål som omfattas av ett
interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7
kap 24 §.

7 kap 24 § miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter
för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7
kap 7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om
tillstånd eller dispens avseende natur- eller
kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7
kap 7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
naturmiljön i ett biotopskyddsområde.

7 kap 11 § 2 st
miljöbalken, 1 kap 19
och 20 §§ samt 2 kap
8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan

Handläggning av anmälan
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Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natureller kulturreservat eller vattenskyddsområde som
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för
natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter

Timavgift

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas
av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljöbalken

Timavgift

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen,
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som
kommunen har beslutat om, djur- och
växtskyddsområden som kommunen har meddelat
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas
av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen
enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det
som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller vägoch järnvägsanläggningar.

2 kap 9 § miljötillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljöbalken, 2 kap 32 §
miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap
miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt Timavgift
2 kap 8 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Skötsel av jordbruksmark och annan
markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12
kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillsyn, som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 8 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att
utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken,
1 kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn
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Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7 samt
1 kap 19 och 20 §§
miljötillsynsförordningen (2011:13)
eller 26 kap 3 § 3 st
miljöbalken

Timavgift

8 kap 1-4 §§
miljöbalken, 1 kap 19
och 20 §§ samt
2 kap 8 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att
utöva tillsyn.

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa
föroreningsskador.

28 § förordningen
(1998:899) om
miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara
för att en verksamhet eller åtgärd medför en
allvarlig miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig
miljöskada har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas
av länsstyrelsens tillsynsansvar och andra
miljöskador om skadorna har orsakats av en
verksamhet eller åtgärd som den kommunala
nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Timavgift

Tillsyn

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
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Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare
att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa
avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall
när kommunen ska ansvara för en viss hantering av
avfall.

15 kap 25 § p 1
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll
i hämtning, gemensam behållare, total befrielse från
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter
om avfallshantering

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

Övriga ansökningar

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv
kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

5 kap 15 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam
behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter
om avfallshantering.

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Timavgift

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken (1998:808)

Timavgift

Handläggning av anmälan

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit
uppgiften att utöva tillsyn.
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26 kap 11 § miljöTimavgift
balken, 1 kap 19 och 20
§§ samt 2 kap 8 §
miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Verksamhetskod

Prövning

Timmar

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.20

C

6

Verksamhetskod 1.20 gäller för anläggning med
stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter,
dock inte inhägnad. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.

1.20.01

U

3

Verksamhetskod 1.20.01 gäller för anläggning med
stadigvarande djurhållning med färre än 100 djurenheter,
men mer än 20 djurenheter, dock inte inhägnad. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50-1

C

9

Verksamhetskod 15.50-1 gäller för anläggning för
framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500
ton men högst 2 000 ton per kalenderår. För verksamheten
enligt ovanstående är tillsynstiden 9 timmar.

15.50-2

C

6

Verksamhetskod 15.50-2 gäller för anläggning för
framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50
ton men högst 500 ton per kalenderår. För verksamheten
enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80

C

2

Verksamhetskod 15.80 gäller för rökeri för en produktion av
mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.30

35

C

6

Verksamhetskod 20.30 gäller för sågverk eller annan
anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning,
hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

20.30.01

U

3

Verksamhetskod 20.30.01 gäller för sågverk eller annan
anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning,
hyvling eller svarvning för en produktion av färre än 6 000
kubikmeter per kalenderår men mer än 500 kubikmeter per
kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.30

C

6

Verksamhetskod 25.30 gäller för anläggning för att genom
ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 1.
produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår, och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 3 §. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.

25.30.01

U

2

Verksamhetskod 25.30.01 gäller för anläggning för att genom
ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om
produktionen baseras på mindre än 1 ton plastråvara per
kalenderår, men mer än 100 kilogram plastråvara per
kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 2 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.110

C

9

Verksamhetskod 26.110 gäller för anläggning för tillverkning
av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår,
eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 9 timmar.

26.110.01

U

3

Verksamhetskod 26.110.01 gäller för anläggning för
tillverkning av mindre än 500 ton, men mer än mer än 50 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av
betong, lättbetong eller cement per kalenderår. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20

C

6

Verksamhetskod 35.20 gäller för skeppsvarv. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL

36

39.35

C

6

Verksamhetskod 39.35 gäller för anläggning där organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500
kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation,
underhåll eller dekoration som sker utanför
tillverkningsanläggningar. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

39.50

C

6

Verksamhetskod 39.50 gäller för anläggning där det per
kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska
lösningsmedel. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN,
EL, VÄRME OCH KYLA
Verksamhetsgrupp Förbränning

40.60

C

6

Verksamhetskod 40.60 gäller för anläggning för förbränning
med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500
kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller 2. mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle används än fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

40.60.01

U

3

Verksamhetskod 40.60.01 gäller för anläggning för
förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer
än 50 kilowatt men högst 0,5 megawatt, om annat bränsle
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller 2. mer än 1 megawatt men högst 10
megawatt, om inget annat bränsle används än fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.100

C

3

Verksamhetskod 40.100 gäller för verksamhet med 1. ett
vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står
tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter det att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING

37

41.10.01

U

6

Verksamhetskod 41.10.01 gäller för vattenverk för rening av
vatten för mer än 5000 personer. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

41.10.02

U

3

Verksamhetskod 41.10.02 gäller för vattenverk för rening av
vatten för mer än 200 personer, men högst 5000 personer.
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING

50.10-1

C

18

Verksamhetskod 50.10-1 gäller för anläggning för tvättning
av 1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, eller 2. fler än
3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 18 timmar.

50.10-2

C

12

Verksamhetskod 50.10-2 gäller för anläggning för tvättning
av 1. fler än 5 000 personbilar, men högst 15 000
personbilar, per kalenderår, eller 2. fler än 1 000 andra
motordrivna fordon, men högst 3 000 andra motordrivna
fordon, per kalenderår. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 12 timmar.

50.10.01

U

6

Verksamhetskod 50.10.01 gäller för anläggning för tvättning
av 1. fler än 1 000 personbilar, men högst 5 000 personbilar
per kalenderår, eller 2. fler än 250 andra motordrivna
fordon, men högst 1 000 andra motordrivna fordon, per
kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.

50.10.02

U

2

Verksamhetskod 50.10.02 gäller för anläggning för tvättning
av 1. fler än 250 personbilar, men högst 1 000 personbilar,
per kalenderår, eller 2. fler än 50 andra motordrivna fordon,
men högst 250 andra motordrivna fordon, per kalenderår.
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2
timmar.

50.20-1

C

18

Verksamhetskod 50.20-1 gäller för anläggning där det per
kalenderår hanteras 1. mer än 15 000 kubikmeter flytande
motorbränsle, eller 2. mer än 15 miljoner normalkubikmeter
gas avsedd som motorbränsle. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 18 timmar.

50.20-2

C

12

Verksamhetskod 50.20-2 gäller för anläggning där det per
kalenderår hanteras 1. mer än 5 000 kubikmeter, men högst
15 000 kubikmeter, flytande motorbränsle, eller 2. mer än 5
miljoner normalkubikmeter, men högst 15 miljoner
normalkubikmeter, gas avsedd som motorbränsle. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 12 timmar.
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50.20-3

C

6

Verksamhetskod 50.20-3 gäller för anläggning där det per
kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter, men högst
5 000 kubikmeter, flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1
miljon normalkubikmeter, men högst 5 miljoner
normalkubikmeter, gas avsedd som motorbränsle. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

50.20.01

U

3

Verksamhetskod 50.20.01 gäller för anläggning där det per
kalenderår hanteras 1. mer än 200 kubikmeter, men högst 1
000 kubikmeter, flytande motorbränsle, eller 2. mer än 200
000 normalkubikmeter, men högst 1 miljon
normalkubikmeter, gas avsedd som motorbränsle. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Hamnar

63.20

C

6

Verksamhetskod 63.20 gäller för fiskehamn eller hamn för
Försvarsmakten. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.

63.20.01

U

3

Verksamhetskod 63.20.01 gäller för hamn som inte är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig eller utgör en
fritidsbåtshamn. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 3 timmar.

63.20.02

U

3

Verksamhetskod 63.20.02 gäller för fritidsbåtshamn med, 1.
fler än 200 båtplatser, eller 2. anläggning för tvätt av
biocidbehandlade båtskrov, eller 3. båtuppställning av fler än
50 båtar vid samma tillfälle. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.50

C

3

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för
flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500
flygrörelser per kalenderår äger rum. För verksamheten
enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.

63.50.01

U

2

Verksamhetskod 63.50.01 gäller för flygplats för motordrivna
luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10.01

39

U

6

Verksamhetskod 85.10.01 gäller för sjukhus med högst 200
vårdplatser. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.

85.10.02

U

2

Verksamhetskod 85.10.02 gäller för tandläkarmottagning.
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.16-1

C

16

Verksamhetskod 90.16-1 gäller för avloppsreningsanläggning
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 1 000 men högst 2 000
personekvivalenter. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 16 timmar.

90.16-2

C

12

Verksamhetskod 90.16-2 gäller för avloppsreningsanläggning
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 500 men högst 1 000 personekvivalenter.
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 12
timmar.

90.16-3

C

6

Verksamhetskod 90.16-3 gäller för avloppsreningsanläggning
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än 200 men högst 500 personekvivalenter.
För verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6
timmar.

90.16.01

U

3

Verksamhetskod 90.16.01 gäller för
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst
200 personekvivalenter. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.

90.16.02

U

2

Verksamhetskod 90.16.02 gäller för
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst
100 personekvivalenter. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.

90.16.03

U

3

Verksamhetskod 90.16.03 gäller för dagvattenanläggning
som tar emot dagvatten från 1. motortrafikled, 2. motorväg,
3. fler än 100 fastigheter, eller 4. hårdgjord yta som är större
än 1 hektar. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande

90.430
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C

6

Verksamhetskod 90.430 gäller för att yrkesmässigt behandla
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst
500 ton per kalenderår. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Avvattning
90.375

C

6

Verksamhetskod 90.375 gäller för att avvattna icke-farligt
eller farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är
högst 2 000 ton per kalenderår. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering

90.341

C

6

Verksamhetskod 90.341 gäller för sluttäckt deponi där
sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder
inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90

C

6

Verksamhetskod 90.90 gäller för att i fråga om avfall som
utgörs av elektriska och elektroniska produkter yrkesmässigt
sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfallet
innan ytterligare behandling. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29

C

6

Verksamhetskod 90.29 gäller för att yrkesmässigt förbereda
avfall för återanvändning. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.40

C

6

Verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke-farligt avfall
som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något
tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt
avfall i andra fall. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 6 timmar.

90.60

C

4

Verksamhetskod 90.60 gäller för att lagra farligt avfall som
en del av att samla in det, om mängden avfall vid något
tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs
av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än
200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat
trä, 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 4 timmar.
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering
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90.110

C

6

Verksamhetskod 90.110 gäller för att 1. yrkesmässigt
återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om
den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per
kalenderår, eller 2. genom krossning, siktning eller
motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål. För verksamheten
enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

90.80

C

6

Verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt avfall,
om mängden avfall är 1. mer än 1 000 ton per kalenderår och
avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår i andra fall. För verksamheten enligt
ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

92.20-1

C

6

Verksamhetskod 92.20-1 gäller för skjutbana som är
stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 20 000 skott per kalenderår. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 6 timmar.

92.20-2

C

3

Verksamhetskod 92.20-2 gäller för skjutbana som är
stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 5 000 skott, men högst 20 000 skott,
per kalenderår. För verksamheten enligt ovanstående är
tillsynstiden 3 timmar.

92.20.01

U

2

Verksamhetskod 92.20.01 gäller för skjutbana som är
stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår. För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 2 timmar.

92.30

C

3

Verksamhetskod 92.30 gäller för permanent tävlings-,
tränings- eller testbana för motorfordon. För verksamheten
enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.

92.40.01

U

3

Verksamhetskod 92.40.01 gäller för golfanläggning med fler
än 9 hål (exklusive övningshål och driving range). För
verksamheten enligt ovanstående är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
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38 § FMH, punkt
1

H

3

För verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller
annan smitta på grund av användningen av skalpeller,
akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg är tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt
2

H

4

För bassängbad är tillsynstiden 4 timmar.

38 § FMH, punkt
3

H

6

För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt
3

H

6

För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt
3

H

3

För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
Verksamhetsgrupp Bostäder m.m.
45 § FMH, punkt
1

UH

6

För fler än 20 lägenheter på samma fastighet, är tillsynstiden
6 timmar.

45 § FMH, punkt
1

UH

3

För fler än 5 lägenheter, men högst 20 lägenheter, på samma
fastighet är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m.

45 § FMH, punkt
2

UH

6

För lokaler med undervisning, vård och annat
omhändertagande, med fler än 5 sängplatser är tillsynstiden
6 timmar.
Verksamhetsgrupp Hotell m.m.

45 § FMH, punkt
4

UH

6

För hotell, pensionat och liknande med 1. fler än 20 rum,
eller 2. fler än 80 sängplatser, där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds tillfällig bostad är tillsynstiden 6 timmar.

45 § FMH, punkt
4

UH

3

För hotell, pensionat och liknande med 1. fler än 5 rum, men
högst 20 rum, eller 2. fler än 20 sängplatser, men högst 80
sängplatser, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig
bostad är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m.

45 § FMH, punkt
5

43

UH

3

För aktivitetsanläggning med en golvyta inomhus som är
större än 1000 m2 är tillsynstiden 3 timmar.

45 § FMH, punkt
5

UH

4

För badanläggningar inomhus eller med tillhörande
omklädningsrum och duschar är tillsynstiden 4 timmar.

45 § FMH, punkt
5

UH

6

För camping med 1. fler än 100 ställplatser för husbil eller
husvagn, 2. fler än 200 tältplatser, eller 3. fler än 50 stugor
för boende, är tillsynstiden 6 timmar.

45 § FMH, punkt
5

UH

3

För camping med 1. fler än 25 ställplatser för husbil eller
husvagn, men högst 100 ställplatser för husbil eller husvagn,
2. fler än 50 tältplatser, men högst 200 tältplatser, eller 3.
fler än 10 stugor för boende, men högst 50 stugor för
boende, är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Solariersalonger

SSMFS 2012:5

UH

3

För solariersalonger där kosmetiskt solarium upplåts till
allmänheten är tillsynstiden 3 timmar.

Taxebilaga 3 – Timavgift (efterskottsbetalning)
Bransch

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövning

Avgift

KEMISKA PRODUKTER

En verksamhet som är
anmälningspliktig enligt
12 kap. 47 §
miljöprövningsförordning
en.

24.47

C

Timavgift

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Fritidsbåtshamn med fler
än 50 båtplatser, men
högst 200 båtplatser om,
1. det i hamnen inte finns
tvättanläggning för
biocidbehandlade skrov,
och 2. det inom
hamnområdet inte ställs
upp fler en än 50 båtar
vid samma tillfälle.

63.20.03

U

Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

Golfanläggning med 9 hål
eller färre (exklusive
övningshål och
drivingrange).

92.40.02

U

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Fler än 2 lägenhet, men
högst 5 lägenheter, på
samma fastighet.

45 § FMH, punkt
1

UH

Timavgift

44

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Lokaler med
undervisning, vård och
annat omhändertagande,
med högst 5 sängplatser.

45 § FMH, punkt
2

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Idrottsanläggningar med
en golvyta inomhus som
är högst 1000 m2.

45 § FMH, punkt
5

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Camping med 1. fler än 5
ställplatser för husbil eller
husvagn, men högst 25
ställplatser för husbil eller
husvagn, 2. fler än 5
tältplatser, men högst 50
tältplatser, eller 3. fler än
5 stugor för boende, men
högst 10 stugor för
boende.

46 § FMH, punkt
5

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Strandbad

45 § FMH, punkt
5

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Lokaler för hygienisk
behandling

45 § FMH, punkt
6

UH

Timavgift

Sporadiskt tillsynsbehov (efterskottsbetalning)
Bransch

Verksamhet

Tillsynsbehov

Prövning

JORDBRUK

Anläggning med
stadigvarande
djurhållning med färre än
20 djurenheter, dock inte
inhägnad.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Uppodling av annan mark
än jordbruksmark för
jordbruksproduktion

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

45

UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT

Anläggning för sortering
eller krossning av berg,
naturgrus eller andra
jordarter 1. inom område
som omfattas av
detaljplan eller
områdesbestämmelser,
eller 2. utanför område
som omfattas av
detaljplan eller
områdesbestämmelser,
om verksamheten
bedrivs på samma plats
under en längre tid än
trettio kalenderdagar
under en
tolvmånadersperiod.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING

Blästring av mer än 500
kvadratmeter yta.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA

Verksamhet med ett
vindkraftverk som
inklusive rotorblad är
lägre än 50 meter.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

VATTENFÖRSÖRJNING

Vattenverk för rening av
vatten för färre än 200
personer.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Fritidsbåtshamn med
som mest 50 båtplatser
om, 1. det i hamnen inte
finns tvättanläggning för
biocidbehandlade skrov,
och 2. det inom
hamnområdet inte ställs
upp fler en än 50 båtar
vid samma tillfälle.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

RENING AV AVLOPPSVATTEN

Dagvattenanläggning
som tar emot dagvatten
från 1. högst 100
fastigheter, eller 2.
dagvatten från hårdgjord
yta som är högst 1
hektar.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

46

Ledningsnät tillhörande
avloppsreningsanläggning

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Deponera icke-farliga
muddermassor på land
längs små sund, kanaler
eller vattenvägar som
massorna har muddrats
från, om 1. mängden
massor är högst 1 000
ton, och 2.
föroreningsrisken endast
är ringa.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

Behandling av avfall som
utgörs av uppgrävda
förorenade massor från
den plats där
behandlingen sker, om
behandlingen pågår
under högst en
tolvmånadersperiod.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

Återvinna icke-farligt
avfall för
anläggningsändamål på
ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller
grundvatten, om
föroreningsrisken är
ringa.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER

Övriga miljöfarliga
verksamheter enligt
miljöbalken

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Samlingslokaler där
många människor vistas.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Hotell, pensionat och
liknande med 1. fler än 2
rum, men högst 5 rum,
eller 2. fler än 8
sängplatser, men högst
20 sängplatser, där
allmänheten
yrkesmässigt erbjuds
tillfällig bostad.

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

UH

AVFALL

47

Plan och bygg
Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa
Taxebestämmelser
Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) 12 kap §§ 8-11. Avgifterna är avsedda att täcka nämndens kostnader för den
myndighetsutövning och de tjänster som regleras i lagstiftningen.

Avgifterna är inte momsbelagda, om inte annat särskilt anges.
Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa utgår avgift för:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbeske, slutbesked och ingripandebesked
Beslut om lov
Tekniska samråd och slutsamråd
Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
Expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41 b §§
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Planavgift
Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
Utstakning och lägeskontroll
Utskrifter på plotter

Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd framgår av taxan. Beloppen är beräknade genom att en framräknad
handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för
den typ av ärende som åtgärden avser.
Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas i
ärendet, då handläggningen som avgiften avser utförs.
Reducerad avgift vid justering av gällande lov
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell där
åtgärden återfinns. Om byggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan
avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %.
Planavgift
I Strömstads kommun finns idag ett par planer där bestämmelse finns om att planavgift ska tas ut vid
bygglovgivning. Detta för att finansiera det planarbete som är gjort. De aktuella planerna är följande:
Kebal:
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-

P33 (Skee-1177)
P34 (Skee 1188)
P35 (Skee-1407)
P36 (Skee-1443)

Hålkedalen:
-

P 40 (Skee-1175)

Oslovägen:
-

P112

Centrum:
-

P88/9

Seläter/Norrkärr
-

P88/8

Stare
-

P97

Samtliga dessa planer är i princip fullt utbyggda och kommunen har fått täckning för nedlagda plankostnader.
Nya planer med planavgift som finansieringsmodell tas inte fram.
Därmed sätts taxan för samtliga planagifter till 0 kr.
Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus
I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår komplementbyggnader som garage, carport, förråd samt eventuell
rivning. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att det ingår i samma ansökan.
Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap 33 § och 33 a § PBL) som för ett
permanent bygglov för motsvarande åtgärd.
Tidsbegränsade bygglov på tillfälliga arbetsplatser där man söker för byggbodar, baracker och containers
reduceras med 25% för att motsvara arbetsinsatsen.
Bygglov med gällande förhandsbesked
Bygglov som söks där det finns ett gällande förhandsbesked bedöms som planenliga.
Areabestämning
Avgift för bygglov och rivningslov beräknas efter byggnadstyp och i tillämpliga fall bruttoarean (BTA) +
öppenarenan (OPA).
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard SS
21054:2009.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade
handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.
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Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller sänkning av avgift, får nämnden besluta om detta i
det enskilda fallet. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild ärendetyp i taxan kan nämnden besluta om
skälig avgift grundad på tidsersättning.
Timdebitering görs för varje påbörjad kvart (15 minuter) nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i ärendet samt
föredragning och beslut samt administration.
Handläggningskostnaden
Avgift

1180 kronor per timme
(år 2022)

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan/anmälan avslås, eller ett ärende/anmälan avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den
handläggningstid som har lagts ner i ärendet.
Utskrift på plottern
Avgift (moms tillkommer)

Kronor/st

Kopia A2

90

Kopia A1

160

Kopia A0

320

Specialbestämmelser runt Näsinge flygfält
Inom det område kring Näsinge flygfält som omfattas av områdesbestämmelser P94, antagna 2006-12-14,
gäller en utökad bygglovsplikt. Taxa enligt tabellen gäller för motsvarande åtgärd.
Åtgärder som omfattas PBL 9 kap 3 § men som i enlighet med områdesbestämmelserna kräver bygglov ska
enligt denna taxa vara avgiftsbefriade.
Betalning av avgift
Icke utnyttjade bygglov
För avräkning av i förskott inbetalade avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden återbetala
avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är erlagd avgift för tekniskt
samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande av slutbesked. Ränta utgår inte på belop p
som återbetalas eller tilläggsdebiteras.
Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura när sökande/beställare blivit delgiven miljö- och byggnämndens
beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.
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Avgiften får även tas ut i förskott.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att preskription sker efter
tio år.
Ändring av taxan
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att höja timpriserna med den procentsatsen för
innevarande kalenderår som fastställts i ”Prisindex för kommunal verksamhet”.
Övriga ändringar, som timjusteringar eller tillkommande ärendekategorier, beslutas av kommunfullmäktige vid
behov.
Taxans ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft 2020-01-01.

Taxetabeller för lov, anmälan m.m.
A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
Ärendetyp Avgift
A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus på
högst 250 kvm med tekniskt samråd
A 1.2 I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår
A 1.3

komplementbyggnader som garage, carport, förråd samt
eventuell rivning. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder
som eldstad förutsatt att det ingår i samma ansökan.

A 1.4 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus som
överstiger 250 kvm med tekniskt samråd
A 1.5 I kostnaden och i beräkningen av kvm ingår
A 1.6

komplementbyggnader som garage, carport, förråd samt
eventuell rivning. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder
som eldstad förutsatt att det ingår i samma ansökan.

A 1.7 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder på högst 250 kvm med tekniskt
A 1.8 samråd
A 1.9

I kostnaden och beräkningen av kvm ingår komplementbyggnader
som garage, carport, förråd samt eventuell rivning. Detsamma
gäller anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att det
ingår i samma ansökan.

A 1.10 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder som överstiger 250 kvm med tekniskt
A 1.11 samråd
A 1.12

A 1.13
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I kostnaden och beräkningen av kvm ingår komplementbyggnader
som garage, carport, förråd samt eventuell rivning. Detsamma
gäller anmälningspliktiga åtgärder som eldstad förutsatt att det
ingår i samma ansökan.

Planenligt

33 335 kr

Avviker från detaljplan

38 055kr

Utanför planlagt område

44 545 kr

Planenligt

41 595 kr

Avviker från detaljplan

45 135 kr

Utanför planlagt område

53 395 kr

Planenligt

30 975 kr

Avviker från detaljplan

33 335 kr

Utanför planlagt område

41 595 kr

Planenligt

38 055 kr

Avviker från detaljplan

41 595 kr

Utanför planlagt område

49 855 kr

Planenligt

15 930 kr

Ärendetyp Avgift
A 1.14 Nybyggnad av komplementbyggnad på högst 50
kvm med tekniskt samråd
A 1.15 Innehållande kök och/eller badrum, eller där brandtekniska

Avviker från detaljplan

18 290 kr

Utanför planlagt område

15 930 kr

Planenligt

20 060 kr

Avviker från detaljplan

22 420 kr

A 1.18

Utanför planlagt område

20 650 kr

A 1.19 Nybyggnad av komplementbyggnad på högst 50
kvm utan tekniskt samråd
A 1.20 Teknisk prövning sker i lovet. Enkla byggnader som garage,

Planenligt

11 210 kr

Avviker från detaljplan

13 570 kr

A 1.21

Utanför planlagt område

13 570 kr

A 1.22 Nybyggnad av komplementbyggnad som
överstiger 50 kvm utan tekniskt samråd
A 1.23 Teknisk prövning sker i lovet. Mycket enkel byggnad som oisolerat

Planenligt

13 570 kr

Avviker från detaljplan

15 930 kr

A 1.24

Utanför planlagt område

13 570 kr

A 1.25 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med altan,
balkong eller terrass på högst 25 kvm med
A 1.26 tekniskt samråd

Planenligt

16 756 kr

Avviker från detaljplan

17 346 kr

Utanför planlagt område

17 936 kr

Planenligt

17 346 kr

Avviker från detaljplan

17 936 kr

Utanför planlagt område

18 526 kr

Planenligt

10 856 kr

Avviker från detaljplan

11 446 kr

Utanför planlagt område

12 036 kr

Planenligt

12 036 kr

Avviker från detaljplan

12 626 kr

Utanför planlagt område

13 261 kr

Planenligt

17 700 kr

Avviker från detaljplan

20 060 kr

åtgärder krävs och/eller geoteknik kan påverka byggnaden.

A 1.16 Nybyggnad av komplementbyggnad som
överstiger 50 kvm med tekniskt samråd
A 1.17 Innehållande kök och/eller badrum, eller där brandtekniska
åtgärder krävs och/eller geoteknik kan påverka byggnaden.

carport, förråd samt eventuell rivning.

kallförråd utan betongplatta.

A 1.27

Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion beroende på
höjd eller infästningar i befintlig byggnad.

A 1.28 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med altan,
balkong eller terrass som överstiger 25 kvm
A 1.29 med tekniskt samråd
A 1.30

Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion beroende på
höjd eller infästningar i befintlig byggnad.

A 1.31 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med altan,
balkong eller terrass på högst 25 kvm utan
A 1.32
tekniskt samråd
A 1.33

Teknisk prövning sker i lovet

A 1.34 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus med altan,
balkong eller terrass som överstiger 25 kvm
A 1.35
utan tekniskt samråd
A 1.36

Teknisk prövning sker i lovet

A 1.37 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på högst
50 kvm med tekniskt samråd
A 1.38
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Ärendetyp Avgift
A 1.39

Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion och/eller
innehåller nytt bad eller kök.(ex: Avancerad takkupa, tillbyggnad
där taket blir balkong.)

Utanför planlagt område

17 700 kr

A 1.40 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus som
överstiger 50 kvm med tekniskt samråd
A 1.41

Planenligt

21 240 kr

Avviker från detaljplan

23 600 kr

A 1.42

Utanför planlagt område

21 535 kr

A 1.43 Tillbyggnad av en och tvåbostadshus på högst
50 kvm utan tekniskt samråd
A 1.44 Teknisk prövning sker i lovet. Enkla tillbyggnader som garage,

Planenligt

13 570 kr

Avviker från detaljplan

15 930 kr

A 1.45

Utanför planlagt område

13 570 kr

A 1.46 Tillbyggnad av en komplementbyggnad med
tekniskt samråd
A 1.47 Där tillbyggnaden har en komplicerad konstruktion och/eller

Planenligt

10 030 kr

Avviker från detaljplan

11 210 kr

Utanför planlagt område

10 620 kr

Planenligt

6 490 kr

Avviker från detaljplan

7 670 kr

Utanför planlagt område

6 490 kr

A 1.52 Fasadändring eller byte av taktäckningsmaterial
med tekniskt samråd
A 1.53

Planenligt

12 390 kr

Avviker från detaljplan

13 570 kr

A 1.54 Fasadändring eller byte av taktäckningsmaterial
utan tekniskt samråd
A 1.55

Planenligt

8 850 kr

Avviker från detaljplan

10 030 kr

A 1.56 Mindre fasadändring utan tekniskt samråd

Planenligt

5 310 kr

Liten avvikelse

7 670 kr

Planenligt

5 900 kr

Avviker från detaljplan

7 080 kr

A 1.60

Utanför planlagt område

5 900 kr

A 1.61 Inredning av ytterligare lägenhet där
fasadförändringar ingår
A 1.62

Planenligt

11 210 kr

Avviker från detaljplan

13 570 kr

A 1.63

Utanför planlagt område

11 210 kr

carport, uterum, förråd samt eventuell rivning.

A 1.48

innehåller nytt bad eller kök.(ex: Avancerad takkupa, tillbyggnad
där taket blir balkong.)

A 1.49 Tillbyggnad av en komplementbyggnad utan
tekniskt samråd
A 1.50 Teknisk prövning sker i lovet.
A 1.51

A 1.57

Enkla tillbyggnader som garage, carport, uterum, förråd samt
eventuell rivning.

Upptagande eller igensättning av enstaka eller få dörrar och
fönster

A 1.58 Solceller på tak eller fasad
A 1.59
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Hus eller områden med kulturhistoriskt högt värde.

Ärendetyp Avgift
A 1.64 Per styck för nybyggnad av fler likartade eneller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse)

55 %

De måste vara så lika att en ny granskning av tillgänglighet ej
behövs. Hus med avvikelser räknas separat som "egen"
nybyggnad.

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Ärendetyp

Avgift

A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd
A 2.2 Garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett par

Planenligt

20 060 kr

Avviker från detaljplan

22 125 kr

A 2.3

Utanför planlagt område

23 305 kr

A 2.4 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
A 2.5 Teknisk prövning sker i lovet. Garage eller enkla

Planenligt

12 390 kr

Avviker från detaljplan

14 750 kr

Utanför planlagt område

15 045 kr

Planenligt

43 070 kr

Avviker från detaljplan

47 790 kr

Utanför planlagt område

52 510 kr

Planenligt

69 030 kr

Avviker från detaljplan

72 570 kr

A 2.12

Utanför planlagt område

74 045 kr

A 2.13 Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.14 Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett

Planenligt

127 440 kr

Avviker från detaljplan

130 980 kr

A 2.15

Utanför planlagt område

133 930 kr

A 2.16 Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.17 Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett

Planenligt

134 815 kr

Avviker från detaljplan

137 175 kr

Utanför planlagt område

140 715 kr

enkla kontor och toaletter.

A 2.6

hallar/industribyggnader med ett eller ett par enkla kontor och
toaletter.

A 2.7 Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.8 Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett
par enkla kontor och toaletter.

A 2.9
A 2.10 Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.11 Stora garage eller enkla hallar/industribyggnader med ett eller ett
par enkla kontor och toaletter.

par enkla kontor och toaletter.

par enkla kontor och toaletter.

A 2.18
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Ärendetyp

Avgift

A 2.19 Därutöver (5001 kvm) för varje 1000 kvm intervall

I alla områden

18 000 kr

A 2.20 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd
A 2.21 Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.

Planenligt

132 455 kr

Avviker från detaljplan

134 815 kr

A 2.22

Utanför planlagt område

138 355 kr

A 2.23 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
A 2.24 Teknisk prövning sker i lovet. Sporthallar, handel, kontor, skola,

Planenligt

67 555 kr

Avviker från detaljplan

69 915 kr

A 2.25

Utanför planlagt område

72 275 kr

A 2.26 Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.27 Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.

Planenligt

127 735 kr

Avviker från detaljplan

135 995 kr

A 2.28

Utanför planlagt område

143 075 kr

A 2.29 Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.30 Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.

Planenligt

151 335 kr

Avviker från detaljplan

159 595 kr

A 2.31

Utanför planlagt område

164 315 kr

A 2.32 Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.33 Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.

Planenligt

173 165 kr

Avviker från detaljplan

182 605 kr

A 2.34

Utanför planlagt område

183 785 kr

A 2.35 Nybyggnad större än 5001 kvm (BTA+OPA) med
tekniskt samråd
A 2.36 Sporthallar, handel, kontor, skola, vård och flerbostadshus mm.

Planenligt

187 915 kr

Avviker från detaljplan

194 995 kr

A 2.37

Utanför planlagt område

196 175 kr

A 2.38 Därutöver (5001 kvm) för varje 1000 kvm intervall

I alla områden

27 000 kr

A 2.39 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd
A 2.40

Planenligt

17 346 kr

Avviker från detaljplan

17 936 kr

A 2.41

Utanför planlagt område

18 526 kr

A 2.42

Planenligt

13 216 kr

vård och flerbostadshus mm.
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Ärendetyp

Avgift

A 2.43 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd
A 2.44 Teknisk prövning sker i lovet.

Avviker från detaljplan

15 576 kr

Utanför planlagt område

13 216 kr

A 2.45 Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
A 2.46

Planenligt

25 016 kr

Avviker från detaljplan

29 736 kr

A 2.47

Utanför planlagt område

28 556 kr

A 2.48 Tillbyggnad 50-200 kvm (BTA+OPA), utan
tekniskt samråd
A 2.49 Teknisk prövning sker i lovet.

Planenligt

16 697 kr

Avviker från detaljplan

21 417 kr

A 2.50

Utanför planlagt område

20 237 kr

A 2.51 Tillbyggnad 200-500 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
A 2.52 Komplicerade tillbyggnader av sporthallar, handel, kontor, skola,

Planenligt

40 061 kr

Avviker från detaljplan

44 191 kr

A 2.53

Utanför planlagt område

43 011 kr

A 2.54 Tillbyggnad större än 500 kvm (BTA+OPA), med
tekniskt samråd
A 2.55 Komplicerade tillbyggnader av sporthallar, handel, kontor, skola,

Planenligt

69 620 kr

Avviker från detaljplan

73 750 kr

A 2.56

Utanför planlagt område

73 750 kr

A 2.57 Fasadändring, med tekniskt samråd

Planenligt

14 455 kr

A 2.58

Avviker från detaljplan

15 635 kr

A 2.59 Fasadändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

10 915 kr

A 2.60

Avviker från detaljplan

13 275 kr

A 2.61 Mindre fasadändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

5 310 kr

Avviker från detaljplan

5 310 kr

A 2.63 Bostadshiss i flerbostadshus, med tekniskt
samråd
A 2.64

Planenligt

17 995 kr

Avviker från detaljplan

20 355 kr

A 2.65 Balkong 1 till 5 st, med tekniskt samråd

Planenligt

16 225 kr

Avviker från detaljplan

17 405 kr

Planenligt

22 125 kr

vård och flerbostadshus mm räknas som nybyggnation.

vård och flerbostadshus mm räknas som nybyggnation.

A 2.62

A 2.66

Upptagande eller igensättning av enstaka eller få dörrar och
fönster.

Gäller per huskropp

A 2.67 Balkonger fler än 5 st, med tekniskt samråd
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Ärendetyp
A 2.68

Avgift
Gäller per huskropp

Avviker från detaljplan

23 305 kr

A 2.69 Inglasning av balkong 1 till 5 st, med tekniskt
samråd
A 2.70 Gäller per huskropp

Planenligt

16 225 kr

Avviker från detaljplan

17 405 kr

A 2.71 Inglasning av balkonger fler 5 st, med tekniskt
samråd
A 2.72 Gäller per huskropp

Planenligt

23 305 kr

Avviker från detaljplan

26 255 kr

A 2.73 Solceller på tak eller fasad

Planenligt

5 310 kr

A 2.74

Avviker från detaljplan

7 670 kr

A 2.75 Ändrad användning, med tekniskt samråd

Planenligt

26 845 kr

Avviker från detaljplan

30 385 kr

A 2.77

Utanför planlagt område

31 565 kr

A 2.78 Ändrad användning, utan tekniskt samråd

Planenligt

14 160 kr

Avviker från detaljplan

17 700 kr

A 2.80

Utanför planlagt område

18 290 kr

A 2.81 All övrig ändring, med tekniskt samråd

Planenligt

22 125 kr

A 2.82

Avviker från detaljplan

25 665 kr

A 2.83

Utanför planlagt område

26 845 kr

A 2.84 All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Planenligt

10 030 kr

A 2.85

Avviker från detaljplan

12 390 kr

A 2.86

Utanför planlagt område

12 390 kr

A 2.87 Per styck för byggnad där likartade förändringar
utförs i samma ansökan (gruppbebyggelse) De
A 2.88 måste vara så lika att en ny granskning av ej behövs. Byggnader

Planenligt

55 %

Avviker från detaljplan

55 %

A 2.89

Utanför planlagt område

55 %

A 2.76

A 2.79

Större ändringar som stora kontor i flervåningshus som blir
lägenheter går på timkostnad.

Teknisk prövning sker i lovet.

med avvikelser räknas separat som "egen" nybyggnad.
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A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp

Avgift

A 3.1

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

7 080 kr

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan

11 210 kr

A 3.3

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan där tekniskt samråd krävs

13 570 kr

Där själva konstruktionen som skyltarna ska fästas i är stor och vindbelastningen påverkar. Ofta en
stålkonstruktion med betongfot eller liknande.

A 3.4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

885 kr

A 3.5

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

2 360 kr

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp

Avgift

A 4.1

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar (mer än 60 m i brygglängd),
marina, friluftsbad, motorbanor, begravningsplatser och golfbanor

Timdebitering

A 4.2

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt, byte eller väsentlig ändring av
brygga på högst 15m

15 000 kr

A 4.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt, byte eller väsentlig ändring av
brygga 15-60m

27 000 kr

A 4.4

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag
och materialgårdar

Timdebitering

A 4.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar
och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

A 4.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälsooch miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser

Timdebitering

A 4.7

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radioeller telemaster eller torn

Timdebitering
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Ärendetyp

Avgift

A 4.8

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c)
monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som
är större än tre meter

Timdebitering

A 4.9

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser

Timdebitering

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar, plank, parkeringsplatser
utomhus, transformatorstationer, nätstationer och andra mindre tekniska anläggningar)
Ärendetyp
A 5.1
A 5.2

Avgift
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mur eller plank med
tekniskt samråd

A 5.3
A 5.4
A 5.5

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mur eller plank utan
tekniskt samråd

A 5.6
A 5.7
A 5.8

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mindre mur eller plank
kortare än 10 m och lägre än 1,8 m utan
tekniskt samråd

A 5.9
A 5.10
A 5.11

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus
med tekniskt samråd

A 5.12
A 5.13
A 5.14

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus
utan tekniskt samråd

A 5.15
A 5.16
A 5.17
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Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation,

Planenligt

15 340 kr

Avviker från detaljplan

16 520 kr

Utanför planlagt område

16 520 kr

Planenligt

7 080kr

Avviker från detaljplan

8 260 kr

Utanför planlagt område

8 260 kr

Planenligt

5 310 kr

Avviker från detaljplan

5 900 kr

Utanför planlagt område

5 900 kr

Planenligt

12 390 kr

Avviker från detaljplan

13 570 kr

Utanför planlagt område

13 570 kr

Planenligt

5 900 kr

Avviker från detaljplan

7 080 kr

Utanför planlagt område

7 080 kr

Planenligt

7 080 kr

Avviker från detaljplan

9 440 kr

Ärendetyp
A 5.18

Avgift
miljöstation, sophus eller andra mindre
anläggningar

Utanför planlagt område

9 440 kr

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp
A 6.1

Avgift
Förlängning av tidsbegränsat bygglov

7 670 kr

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär
Ärendetyp
A 7.1

Avgift
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

5 900 kr

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad med tekniskt samråd

12 980 kr

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad utan tekniskt samråd

5 605 kr

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd

12 980 kr

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd

7 375 kr

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas
avsevärt, med tekniskt samråd

14 160 kr

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas
avsevärt, utan tekniskt samråd

5 605 kr

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp med tekniskt samråd

7 375 kr

Handikappanpassning i eller till en och- tvåbostadshus.

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss eller ramp utan tekniskt samråd
Handikappanpassning i eller till en och- tvåbostadshus.
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3 245 kr

Ärendetyp

Avgift

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt
samråd

4 720 kr

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt
samråd

3 540 kr

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt
samråd

10 620 kr

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt
samråd

5 900 kr

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd

9 440 kr

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd

4 720 kr

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med
tekniskt samråd

10 620 kr

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan
tekniskt samråd

5 900 kr

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas
av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 §
första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med
tekniskt samråd

15 340 kr

A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas
av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 §
första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan
tekniskt samråd

7 080 kr

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

10 620 kr

Mindre "privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar.

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

5 310 kr

Mindre "privata" vindkraftverk på en och-tvåbostadshus eller gårdar.
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A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.
4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

12 390 kr

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.
4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

5 900 kr

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

12 095 kr

Ärendetyp

Avgift

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9
kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

7 375 kr

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och
bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.
4a § plan- och bygglagen

9 145 kr

A 8.26 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 planoch bygglagen, med tekniskt samråd

10 325 kr

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 planoch bygglagen, utan tekniskt samråd

5 310 kr

A 8.28 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 2 plan- och
bygglagen, med tekniskt samråd

10 325 kr

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och
bygglagen, utan tekniskt samråd

5 605 kr

A 8.30 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap.
4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

12 095 kr

A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap.
4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

5 605 kr

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp

Avgift

A 9.1

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd

12 390 kr

A 9.2

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd

6 490 kr

A 9.3

Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, med tekniskt samråd

28 615 kr

Villaområde eller liknande för 6-15 enbostadshus med va och vägar

A 9.4

Marklovpliktig åtgärd som är mer omfattande, utan tekniskt samråd

17 995 kr

Villaområde eller liknande för 2-5 enbostadshus med va och vägar

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp
A 10.1

Avgift
Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd
Så som ett enbostadshus eller mindre industribyggnad. Större projekt går på timtid.
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16 520 kr

Ärendetyp
A 10.2

Avgift
Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd

5 310 kr

A 11 Förhandsbesked
Ärendetyp

Avgift

A 11.1

Förhandsbesked

I enlighet med ÖP/FÖP

16 815 kr

A 11.2

Beloppen är halverade och därmed
taxefinansierade till 50 %

I strid med ÖP/FÖP

25 655 kr

A 12 Villkorsbesked
Ärendetyp
A 12.1

Avgift
Villkorsbesked

Timdebitering

A 13 Ingripandebesked
Ärendetyp
A 13.1

Avgift
Ingripandebesked

Timdebitering

A 14 Extra arbetsplatsbesök, interimistiskt slutbesked, byte av kontrollansvarig, frivilligt bygglov och
”förlängning” av bygglov eller vid anmälansärenden
Ärendetyp

Avgift

A 14.1

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

3 540 kr

A 14.2

Interimistiskt slutbesked

2 478 kr

A 14.3

Byte av kontrollansvarig

1 770 kr

A 14.4

Frivilligt bygglov

80%

Där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller.

A 14.5

Nytt bygglov/anmälan för en nyligen sökt åtgärd som ej nämnvärt skiljer sig
från det föregående bygglovet/anmälan. (Mindre ändring)
Bygglov eller anmälan som ej startats eller påbörjats där en förändring av golvnivå, fasad eller placering på
tomten ändras. Procentsumman beräknas av nu rådande taxa.
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50%

Ärendetyp
A 14.6

Avgift
Nytt bygglov/anmälan för en tidigare sökt åtgärd som ej nämnvärt skiljer sig
från det föregående bygglovet/anmälan. (Förnyelse eller förlängning av lov
eller anmälan)

80%

Bygglov/anmälan som ej slutförts inom tiden för lov eller anmälansplikten. Procentsumman beräknas av nu
rådande taxa.

A 15 Upprättande av nybyggnadskartor, grundkartor och andra kartprodukter
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när
nybyggnadskarta ska upprättas. I de vanligaste förekommande nybyggnadskartorna ingår följande:
fastighetsindelning, rättigheter, byggnader, övriga detaljer, höjdinformation, gällande detaljplaner och
bestämmelser samt fornminnen
Ärendetyp

Avgift

A 15.1

En fastighet på högst 2000 kvm för
bostadsändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

7 670 kr

A 15.2

En fastighet på 2001-5000 kvm för
bostadsändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

13 570 kr

A 15.3

En fastighet på 5001 - 10000 kvm för
bostadsändamål inom detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

19 470 kr

A 15.4

En fastighet på högst 8000 kvm för industri,
verksamhet eller andra ändamål inom
detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

10 030 kr

A 15.5

En fastighet på 8001 - 15000 kvm för industri,
verksamhet eller andra ändamål inom
detaljplan

Nyupprättande av
nybyggnadskarta

15 930 kr

Två fastigheter på samma nybyggnadskarta - 2 gånger priset för resp kategori
Tre fastigheter på samma nybyggnadskarta - 3 gånger priset för resp kategori
osv
För större fastigheter än ovannämnda görs en bedömning av arbetsinsats och information i kar tan utöver
högsta pris i tabellen ovan för ändamålet.
Redovisar inte nybyggnadskartan hela fastigheten så räknas ytan för den del av fastigheten som redovisas.
Nybyggnadskartor utom detaljplan timdebiteras.
Nybyggnadskartan kan revideras mot timdebitering om den är högst 1 år gammal. Är kartorna äldre än 1 år
måste en ny beställas.
Tillfälligt nyttjande av digital primärkarta
Moms tillkommer

För permanenta användare av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal som löper
på flera år.
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Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.
Med digital primärkarta menas leverans i samtliga digitala format (ej skannade pdf -filer).
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts
normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt
begränsas i tid och till visst angivet ändamål.
Ärendetyp

Avgift/ha

Vid beställning av primärkarta kan man beställa en karta innehållande samtlig information eller enbart
någon del av nedanstående.
A

Fastighetsindelning och rättigheter

510 kr

B

Byggnader och mark

510 kr

C

Kommunikation och adresser

340 kr

D

Höjdinformation

340 kr

E

All information

1 700 kr

Vid beställning av över 60 ha ska offert begäras och prissättning baseras på hektarpris nedan samt en justering
gentemot anskaffningsvärdet för kartan.
Minsta debiterbara enhet är 1 ha.
Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer timdebitering.

Tillfälligt nyttjande av digital grundkarta
Moms tillkommer

Grundkartan baseras på primärkartan och ajourförs vad gäller detaljer, rättigheter och fastighetsinformation.
Kartan kontrolleras vad gäller redovisade fastigheter och kompletteras med gällande plangränser.
Vid beställning av över 60 ha ska offert begäras och prissättning baseras på hektarpris nedan samt en justering
gentemot anskaffningsvärdet för kartan.
Minsta debiterbara enhet är 1 ha.
Ajourföring av grundkarta utförs mot timdebitering.
Avgift för nyttjande av digital grundkarta
3 gånger avgift per ha för primärkarta
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Kronor/ha
5 100

Tillfälligt nyttjande av analog primärkarta
Avgift för nyttjande av analog primärkarta
Utskrift eller pdf-fil av primärkarta

Kronor/ha
280

Minsta debiterbara enhet är 1 ha.
Primärkartan levereras i befintligt skick, för ajourföring tillkommer timdebitering.
För större utskriftsformat än A3 betalas utöver hektarpris även taxa för utskrift på plottern enligt taxa.
Upprättande av andra kartprodukter
Moms tillkommer

Timdebitering
Ortofoto
Moms tillkommer
Befintligt material, minst 1 år gammalt.

A 16 Utstakning och lägeskontroll
Ärendetyp

Avgift

A 16.1

Utstakning/utsättning

Timdebitering

A 16.2

Lägeskontroll

Timdebitering (Moms tillkommer)

A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp

Avgift

A 17.1

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

80 % av tillämplig tabell

A 17.2

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp
A 18.1
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Avgift
Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

A 19 Avslag, avskrivning och avvisning
Ärendetyp
A 19.1

Avgift
Avslag, avskrivning och avvisning

Avgift tas ut för nedlagt
arbete i enlighet med
tidsuppskattningen för
tillämplig ärendetyp

A 20 Planbesked
Ärendetyp
A 20.1

Avgift
Enkel åtgärd

10 030 kr

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande
kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av
bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller
tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea
eller övriga projekt med en markareal om högst 2000 m² eller
ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till
detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra
med enkelt planförfarande.
A 20.2

Medelstor åtgärd

14 160 kr

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga
kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av
kriterierna för stor åtgärd.
A 20.3

Stor åtgärd
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande
kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer
än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än
5000 m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än
20000 m² markareal eller ändad markanvändning till något av
ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
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18 880 kr

Räddningstjänsten
Taxor för räddningstjänsten i Strömstad
Timavgift myndighetsutövning
(mervärdesskatt utgår ej)

Avgift

953 kronor per timme

Tillsyn
(mervärdesskatt utgår ej)

Tillsyn enligt SFS 2003:778 (LSO), och SFS 2010:1011 (LBE) debiteras enligt taxetabell.
Tar tillsynsbesöket mer tid (enigt taxetabell gällande besöket), debiteras påbörjad halvtimme
(se bilaga 4).
Tillstånd
(mervärdesskatt utgår ej)
Handläggning av tillstånd enligt SFS 2010:1011 (LBE) debiteras enligt timtaxa och tabell för handläggningstid
för tillståndshantering
(se bilaga 4).
Service och utbildning
Personal (exklusive mervärdesskatt)

Kronor/tim

Utbildning, instruktör

804

Säkerhetsvakt

550

Fordon (exklusive mervärdesskatt)

Kronor/tim

Tungt fordon > 3.5 ton

700

Lätt fordon < 3.5 ton

300

Tjänster (exklusive mervärdesskatt)

Kronor

Höjdfordon inkl. personal

1 200/tim

Vattentransport inkl. personal
(vid pumparbete och teknisk service debiteras ordinarie timtaxa)

1 500/last
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Uthyrning lektionssal (exklusive mervärdesskatt)

Kronor/tim

AV-utrustning och städning ingår i priset
Extern uthyrning

250

Intern uthyrning

Debiteras ej

Externa utbildningar (exklusive mervärdesskatt)

Kronor

Brandkunskap för alla, max 15 deltagare

4 700/kurs

HLR-utbildning, max 15 deltagare

3 700/kurs

Systematiskt brandskyddsarbete

650/deltagare

Automatiskt brandlarm (exklusive mervärdesskatt)
Debitering av utryckning orsakad av tekniskt fel, slarv eller
misskötsel

Kronor/tillfälle
4 700

Uthyrning av utrustning
Pumpar inkl. bränsle (exklusive mervärdesskatt)

Kronor

Elpumpar < 500 l/min

250/dygn

Pumpar 500-1000 l/min

300/tim

Pumpar > 1000 l/min

450/tim

Vattendammsugare

200/tim

Stegar (exklusive mervärdesskatt)

Kronor/dygn

Skarvstege, per del

100

Utskjutsstege

300
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Slang och armatur (exklusive mervärdesskatt)

Kronor

Brandslang, totalt per längd och dygn

200

Tvättning och provtryckning, per längd

200

Lagning, per vulkning

100

Byte av packning, per styck

75

Omkoppling exklusive material, per styck

100

Gren- och strålrör, per styck och dygn

80

Brandposthuvud, per styck och dygn

100

Handbrandsläckare (exklusive mervärdesskatt)
Samtliga brandsläckare, per dygn (exklusive eventuell
omladdning)

Andningsskydd (exklusive mervärdesskatt)

Kronor
100

Kronor/st

Fyllning av luft < 10 liter

100

Fyllning av luft > 10 liter

200

Elverk (exklusive mervärdesskatt)

Kronor/dygn

Elgenerator < 5 kw, inklusive bränsle

500

Elgenerator > 5 kw, inklusive bränsle

1 950

Länsor (exklusive mervärdesskatt)
Oljelänsa, inklusive tillbehör, per längd och dygn
(exklusive tid för rengöring, se personal, övriga uppdrag)
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Kronor
250

Övrigt (exklusive mervärdesskatt)
Eldriven rökfläkt

Kronor/dygn
400

Taxebilagor
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader
för den LSO- och LBE-verksamhet som kan finansieras via avgifter.
Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp med upprättande av taxor har räddningstjänsten
använt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) underlag för taxekonstruktion.
Taxeunderlaget bygger på att med utgångspunkt i självkostnadsprincipen ta fram den genomsnittliga
kostnaden (tidsuppskattning) för olika typer av tillsynsobjekt och tillstånd (ärendetyper). Det underlag för LSO
och LBE-taxor som presenteras här har arbetats fram i syfte att få ett tydligt och transparent underlag. Även
detta taxeunderlag kommer att vid ett framtida behov, bearbetas och kompletteras.
Tabellerna nedan visar kostnaderna beroende på vilken timavgift som väljs.
Timavgift på 953 kr är enligt självkostnadsprincipen.
1 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Ärendetyp, Tillsyn

Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler (BBR)

Avgift
953 kr/tim

1.1

Industri, kontor, m.m.

VK 1

4 956 kr

1.2

Samlingslokal <=150 personer

VK 2A

4 717 kr

1.3

Samlingslokal >150 personer

VK 2B

5 909 kr

1.4

Samlingslokal >150 personer med
alkoholförsäljning

VK 2C

6 385 kr

1.5

Gemensamhetsboenden

VK 3B

6 385 kr

1.6

Hotell

VK 4

6 385 kr

1.7

Vårdmiljöer daglig verksamhet

VK 5A

5 432 kr

1.8

Behovsprövade särskilda boenden

VK 5B

6 385 kr

1.9

Vårdmiljö sjukhus och fängelser

VK 5C+D

6 862 kr

1.10

Brandfarlig lokal

VK 6

6 385 kr

1.11

Organisationstillsyn

6 386 kr

1.12

Tillsyn av enskilda förhållanden

5 432 kr
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Ärendetyp, Tillsyn
1.13

Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler (BBR)

Återbesök

Avgift
953 kr/tim
2 573 kr

2 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp, Tillsyn

Avgift
953 kr/tim

2.1

Fyrverkeriförsäljning

4 717 kr

2.2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

5 670 kr

2.3

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

6 862 kr

2.4

Bensinstation obemannad

6 862 kr

2.5

Bensinstation

7 100 kr

2.6

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

5 909 kr

2.7

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

8 529 kr

2.8

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare

9 244 kr

2.9

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

11 150kr

2.10

Återbesök

2 811 kr

3 Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.
Avgift tas ut för både tillsyn enligt LSO och tillsyn enligt LBE.
Ärendetyp, Tillsyn LSO

Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler (BBR)

Avgift
953 kr/tim

3.1

Industri, kontor, m.m.

VK 1

4 746 kr

3.2

Samlingslokal <=150 personer

VK 2A

4 508 kr

3.3

Samlingslokal >150 personer

VK 2B

5 698 kr

3.4

Samlingslokal >150 personer med
alkoholförsäljning

VK 2C

6 175 kr

3.5

Gemensamhetsboenden

VK 3B

6 175 kr
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Ärendetyp, Tillsyn LSO

Verksamhetsklass enligt
Boverkets byggregler (BBR)

Avgift
953 kr/tim

3.6

Hotell

VK 4

6 175 kr

3.7

Vårdmiljöer daglig verksamhet

VK 5A

5 222 kr

3.8

Behovsprövade särskilda boenden

VK 5B

5 994 kr

3.9

Vårdmiljö sjukhus och fängelser

VK 5C+D

6 651 kr

3.10

Brandfarlig lokal

VK 6

6 175 kr

3.11

Organisationstillsyn

6 175 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE

Avgift
953 kr/tim

3.12

Fyrverkeriförsäljning

3 202 kr

3.13

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

3 841 kr

3.14

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

4 641 kr

3.15

Bensinstation obemannad

4 641 kr

3.16

Bensinstation bemannad

4 803 kr

3.17

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

4 003 kr

3.18

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

5 581 kr

3.19

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare

6 270 kr

3.21

Återbesök

3 593 kr

4 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp, Nytt tillstånd

Avgift
953 kr/tim

4.1

Fyrverkeriförsäljning

4 527 kr

4.2

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

7 862 kr

4.3

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

9 292 kr

4.4

Godkännande av föreståndare för explosiva varor

2 144 kr
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Ärendetyp, Nytt tillstånd

Avgift
953 kr/tim

4.5

Bensinstation obemannad

8 815 kr

4.6

Bensinstation bemannad

10 300 kr

4.7

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

8 815 kr

4.8

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

10 245 kr

4.9

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare

11 674 kr

4.10

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

14 047 kr

4.11

Mindre förändring av befintligt tillstånd

3 574 kr

4.12

Tillfällig hantering av brandfarlig vara

7 386 kr

4.13

Avslag av tillståndsansökan

3 574 kr

Ärendetyp, Förnyat tillstånd

Avgift
953 kr/tim

4.14

Fyrverkeriförsäljning

4 050 kr

4.15

Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

6 909 kr

4.16

Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg

8 339 kr

4.17

Godkännande av föreståndare för explosiva varor

2 144 kr

4.18

Bensinstation obemannad

7 862 kr

4.19

Bensinstation bemannad

10 244 kr

4.20

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

7 862 kr

4.21

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

9 292 kr

4.22

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare

10 721 kr

4.23

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

13 104 kr

4.24

Mindre förändring av befintligt tillstånd

3 574 kr

4.25

Tillfällig hantering av brandfarlig vara

6 433 kr

4.26

Avslag av tillståndsansökan

3 574 kr
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Taxorna gäller från och med 2020-01-01.
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot
faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut.
Betalas inte avgift senast vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635)
från förfallodagen tills betalning sker. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet
inkommer/startar.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell avgift
som ska utgå för den aktuella åtgärden. När en tillsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av at t
den som tillsynen avser inte kommit på aviserad tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift
på 1 400 kr ut. Avgiften faktureras den som tillsynen avser.

Övrigt
Timtaxan ökas med 1 timme om ärendet behöver beslutas av räddningsnämnden (t.ex. ärenden av sådant slag
som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 kap 34§ i kommunallagen, eller
om Miljö och Byggnämnden behöver informeras om ärendet genom presentation vid sammanträde). För
komplicerade, särskilt tidskrävande ärenden eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen
ovan tillämpas timdebitering. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag, dock
ska schablontiden på 0,2 timme restid användas. Särskilt tidskrävande ärenden är ärenden som krävt flera
besök på plats.
Annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag enligt timtaxa.
Mervärdesskatt utgår ej för myndighetsutövning.
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Förslag till Barn- och utbildningsnämndens
taxor 2022
Lokalhyra
Hyrestaxor i kommunens lokaler (momsbefriad taxa)
Lokal Taxa A*

Taxa B**

Matsal skola 60 kr/tim

200 kr/tim

Lektionssalar 50 kr/tim

100 kr/tim

Hemkunskapssal och slöjdsalar - Strömstiernaskolan 60 kr/tim

200 kr/tim

Kök: Rossö, Tjärnö och Koster 60 kr/tim

100 kr/tim

Kök: Strömstad Gymnasium 60 kr/tim

200 kr/tim

Kök och matsal: Strömstad Gymnasium 150 kr/tim

350 kr/tim

Kök och matsal: Gymnasium, dygnstaxa 1 000 kr

2 500 kr

Aula: Strömstiernaskolan 60 kr/tim

200 kr/tim

Aula: Strömstad Gymnasium 100 kr/tim

300 kr/tim

Konferensrum: Strömstiernaskolan 100 kr/tim

200 kr/tim

Konferensrum: Strömstad Gymnasium 100 kr/tim

200 kr/tim

Vaktmästarservice i samband med uthyrning 250 kr/tim

350 kr/tim

Ljudanläggning i samband med hyra av matsal på Strömstad 100 kr/tillfälle
Gymnasium
Danslokal (Strömstad Shoppingcenter) 200 kr/tim

350
kr/tillfälle
400 kr/tim

Taxa A*

Föreningar och studieorganisationer hemmahörande i Strömstads kommun med kommunalt
bidrag

Taxa B**

Privatpersoner, företag och övriga hyresgäster

Utöver ovan angivna taxor kommer städkostnader att debiteras generellt med 10 % av hyreskostnaden och vid
behov med faktisk kostnad.
Hyra av fastighet samt lokal är momsfri.
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Övrig uthyrning
Hyrestaxorna är första hand riktlinjer för uthyrning till föreningsverksamhet samt till privatpersoner och
företag. För kommersiell verksamhet, eller då entréavgift upptas kan hyressättningen komma att bli högre än
ovan angivna taxor. Hyressättningen avgörs i varje enskilt fall.
Särskilda överenskommelser kan också göras vid större idrottsläger, arrangemang som kräver tillgång till flera
lokaler, arrangemang av engångskaraktär, tävlingar, seriespel och övrig verksamhet som bedöms som positiv
för Strömstad.
Vid läger och arrangemang där övernattning sker i kommunens lokaler är taxan 40 kr/dygn och person, dock
lägst 1 000 kr/dygn. Vid övernattning krävs tillstånd från räddningstjänsten.
Uthyrning i samtliga dessa fall ska göras mot kontrakt.

Bibliotekstaxor (moms*)
Kopiering – Upptagen intäkt innebär en taxa enligt följande:
Tabell Taxa
Kopiering av bibliotekets material 2 kr/kopia
Kopiering i färg 10 kr/A4
20 kr/A3
Kopiering av medfört material* 3 kr/A4 kopia
6 kr/A3 kopia
Utskrifter från dator samt scanning 1 kr/sida
Papperspåse* 2 kr/st
Lån av DVD 20 kr/film
Efter sju dygn utgår ny hyresavgift på 20kr/film och dag.
Förkommet lånekort 20 kr
Förkomna/förstörda media Enl. bibliotekstjänsts medelpriser
Övertidsavgifter:** 1 kr/dag media (gäller inte barnmedia)
Max 25/media
Gäller inte personer under 18 år.
*
I avgifterna för kopiering av medfört material samt vid köp av papperspåse är lagstadgad
mervärdesskatt inkluderat. Ordinarie biblioteksverksamhet är befriad från mervärdesskatt.
**
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Vid en skuld över 100 kronor blir låntagaren avstängd tills hela skulden är betald

Kulturskolans taxor (momsbefriad taxa)
Pris per termin:
Tabell Taxa
Ämneskurs barn/ungdom 700 kr
Ämneskurs vuxen 1 400 kr
Dagkurs barn/ungdom 250 kr
Dagkurs vuxen 500 kr
Kortkurs barn/ungdom 500 kr
Kortkurs vuxen 1 000 kr
Maxpris 3 500 kr/familj (vuxenavgift går utanför)

Obetald terminsavgift
Vid obetald terminsavgift sänds skriftlig information till fakturamottagaren om uppsägning av kursplatsen på
kulturskolan. För att behålla kursplatsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Vid
uppsägning kan ny ansökan om kurs på kulturskolan göras. Kursplats kan erhållas först när den gamla skulden
är betald.
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Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
MAXTAXA (momsbefriad taxa)
Barn-och utbildningsnämnden tillämpar maxtaxa. Avgiftsnivåerna inom maxtaxa är indexreglerad och fastställs
av Skolverket senast 1 oktober.
Förskola/pedagogisk omsorg 1 – 5 år Taxa
Barn nr 1 3 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå
Barn nr 2 2 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå
Barn nr 3 1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå
Barn nr 4 Ingen avgift

Fritidshem/pedagogisk omsorg 6 –12 år Taxa
Barn nr 1 2 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå
Barn nr 2 1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå
Barn nr 3 1 % av bruttoinkomsten – dock högst indexreglerad avgiftsnivå
Barn nr 4 Ingen avgift

Förskoleplats enligt Skollag 8 kap. 5 §
Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda
bruttoinkomst. Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet.
Avgift betalas 12 månader per år från och med första inskolningsdagen och så länge platsen är tecknad, dvs.
även vid sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden. Avgiften reduceras (från höstterminen det år
barnet fyller 3 år) med 30 % under perioden 1 september till och med 31maj.
Allmän förskola enligt Skollag 8 kap. 4 §
Allmän förskola är avgiftsfri och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola
följer skolans terminstider och lov.
Obetalda månadsavgifter
Vid två obetalda månadsavgifter sänds skriftlig information till fakturamottagaren om risk för uppsägning av
förskole- respektive fritidshemsplatsen med en månads varsel. För att behålla förskole- respektive
fritidshemsplatsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Om överenskommelse om
skulden inte upprättas kommer platsen att sägas upp. För att få förskole- respektive fritidshemsplats igen
måste ny ansökan göras, men ansökan godkänns först när skulden är betald.
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Pedagogisk måltid och skollunch
Prisnivå pedagogisk måltid förskola
Tabell Taxa
Frukost och mellanmål 5 kr
Lunch 10 kr

Pedagogisk måltid vid förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
Tabell Taxa
Frukost och mellanmål 5 kr
Lunch 20 kr

Skollunch
Anställd personal inom förskola- och skola, samt personal vid kulturskola och inom måltid och städ som inte
äter pedagogisk måltid har möjlighet att äta skollunch. Det samma gäller föräldrar och andra gäster som
besöker respektive skolverksamhet i studiesyfte, samt studerande på vuxenutbildningen.
Tabell Taxa
Skollunch 60 kr

Lunch i kommunens äldreboenden (gäller för externa gäster)
Tabell Taxa
Dagens lunch, inklusive sallad, mjölk/vatten, bröd, kaffe och 75 kr
dessert
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Övriga taxor
Taxa för högskole-och universitetstentamina (momsbefriad taxa)
Tillämpas när högskole-och universitetsstuderande gör sina tentamina i hemkommunen (Vuxenutbildningen).
Grundavgiften är 500 kr/tentamina, högsta avgiften är dock 1 000 kr/termin.

Avgift på kopia allmän handling samt utskrift och kopia av medtaget material
Tillämpas när privatpersoner, företag med mera begär material som kräver arkivgenomgång som till exempel
kopior av tidigare års klasslistor. Samma taxa tillämpas för samtliga förvaltningar inom kommunen. Se separat
bilaga för denna taxa (beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige).

Taxa för borttappad/stulen nyckel till elevskåp till högstadium och gymnasium
Elever som förlorat sin nyckel till elevskåp erhåller en ny mot en kostnad av 50 kr.

Taxa för borttappat/stulet passerkort till gymnasiet och vuxenutbildningen
Elever som förlorat sitt passerkort erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr.

Taxa för borttappade/stulna färdbevis och inte avbokade resor vid taxiskolskjuts
Elever som förlorat sitt färdbevis erhåller ett nytt mot en kostnad av 100 kr.
De elever som har taxiskolskjuts för att komma till och från skolan, t.ex. vid växelvis boende skall vid frånvaro
från skolan avboka sin resa till taxi. Om detta inte görs debiteras vårdnadshavaren den faktiska kostnaden för
resan.
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Upplåtelse av platsmark och
parkeringstaxa
Upplåtelse av offentlig platsmark för annat ändamål
Parkeringsplatser

Parkeringsplatser och offentlig platsmark till
exempel containers, bodar, materialupplag,
byggverksamhet och dylikt.

1-30 dagen

100 kr/dag

31-60 dagen

50 kr/dag

från 61 dagen och tills
vidare

30 kr/dag

Taxa enligt ovan

Tillstånd för så kallad ambulerande försäljning
3 000 kr/per tillstånd
Oscarsplatsen max storlek 1,5 x 1,5 m,
Upplåtelse sker efter särskild prövning och
uppställningstid max 2,0 tim. mellan kl. 08.00 och
endast per kalenderår (helårsbasis) 1/1 – 31/12.
kl. 18.00 under tiden 1 juni till och med 31
augusti. Begränsat antal platser. Lottning sker vid
överbokning. Ansökningstid avgör turordning på
tillstånd.
Upplåtelse av mark arrangemang som är
ytkrävande exempelvis cirkus eller likvärdigt

3 000 kr per dag.
Avsteg från denna taxa kan beslutas om av
tekniska nämnden.

Allmän plats avseende försäljningsändamål
1 juni - 31 augusti

8 kr/m2 och dygn för till exempel uteserveringar, kommersiell försäljning i
anslutning till befintlig rörelse.

Övrig tid

6 kr/m2 och dygn.

Torghandel
Mervärdesskatt utgår ej på torghandelsplatser.
Fasta platser
Tillfälliga platser

7 000 kr/år
300 kr/dag

Elanslutning för våg och kassaapparat ingår. Uthyrning sker efter särskild prövning.
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Borrhål, kommunal mark (bergvärme etc.)
Engångsavgift inom zon 1

10 000 kr/borrhål

Engångsavgift inom zon 2

5 000 kr/borrhål

Rörlig årlig avgift (gäller både zon 1 och 2)

1 196 kr/borrhål och 46 kr/meter för
kollektorslang. Den rörliga avgiften ska regleras
efter KPI.

Parkeringstillstånd
Mervärdesskatt utgår på parkeringstillstånd. Priser inklusive mervärdesskatt.
Avgift för transporter som kräver tillstånd.

600 kr per tillstånd.

Nyttoparkeringstillstånd

3 600 kr per år

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Avgiftsbefriad

Parkeringstillstånd boende

1 200 kr per år
Parkeringstillstånd får lösas av mantalsskrivna i
Strömstads kommun som ej har tillgång till
parkering på boendets fastighet.

Parkeringstillstånd pendlare

1 200 kr per år

Parkeringstillstånd sommarpendlare

600 kr per säsong
1/5-31/8 Parkeringstillstånd får lösas av
personer som pendlar till centrala Strömstad.

Parkeringstillstånd båtplatsinnehavare

500 kr per säsong
Båtplatsinnehavaren äger rätt att köpa ett
parkeringstillstånd per båtplats.
Parkeringstillståndet ger innehavaren rätt att
parkera på angiven plats utan att erlägga
avgift.

Parkeringstillstånd öboende

1 200 kr per år
Parkeringstillstånd får lösas av mantalsskrivna
eller ägare av fastighet på ej landfasta öar i
Strömstads kommun.
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Parkeringsavgifter.
Korttidsparkeringar
a) Avgiftsfri timme på korttidsparkering i centrum gäller perioden 1 januari till 31 mars samt 1
oktober till 31 december.
b) Avgiftsplikt råder, måndag-fredag 09-18 samt lördag 09-15.
c) Mervärdesskatt utgår på parkeringsavgifter. Priser inklusive mervärdesskatt.
För centrumparkering avses:

Max 3 timmar

Norra Bergsgatan, Surbrunnsgatan, Norra Hamngatan,
Södra Hamngatan, Badhusgatan, Södra Bergsgatan,
Västra Klevgatan, Skolgatan, Vatulandsgatan, Karlsgatan,
Spruthusplatsen

Avgift:

För centrum perifert avses:
Lokstallet, Torskholmen, Uddevallavägen,
Skeppsbroplatsen, Järnvägsparkeringen (Magasinsgatan),
Kebals parkering (Äppelkalles vik)

20 kr/tim. under perioden 1/5-31/8
samt 10 kr/tim. under perioden 1/930/4

Max 24 timmar
Avgift:
8 kr/tim. under perioden 1/5-31/5
samt 15 kr/tim. under perioden 1/631/8

Övriga korttidsparkeringar:
Oslovägens parkering (mellan Taxi och Lilla Oslovägen),
Canning, Myrens parkering (Nils Ljungquists väg)

Max 7 dygn
Avgift:
8 kr/tim. under perioden 1/6-31/8

Långtidsparkeringar
Mervärdesskatt utgår på parkeringsavgifter. Priser inklusive mervärdesskatt.
Bojarparkeringen vid Kebalvägen, Gymnasieparkeringen
Obegränsad tid
på båda sidor av Ringvägen, Hålkedalskilens parkering vid
Avgift:
Sältegatan, Myrens parkering (Vatulandsgatan)
40 kr/dygn under perioden 15/615/8.

Ställplats
Ställplats för husbilar inom markerat område vid
Bojarparkeringen/Kebalvägen
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Avgift:
150 kr/dygn perioden 15/3-14/6 &
16/8-15/10 samt 200 kr/dygn
perioden 15/6-15/8

Hamntaxa



Avgifterna enligt denna taxa ska upptagas inom det område i vattnet, som angivet i kungliga
majestäts beslut den 26 november 1885 angående hamnområde för Strömstad.
Har i avtal med främmande makt, särskilda bestämmelser meddelats angående hamnavgift, ska
dessa bestämmelser iakttagas.

A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet
Mervärdesskatt utgår och priser är exklusive mervärdesskatt.
1. Hamnavgift ska, där ej
Normalavgift per BRT
3,30 kr
annorlunda sägs, utgå med
Lägsta avgift:
150 kr per anlöp
följande belopp varje gång
Marinens fartyg:
2,10 kr per ton
fartyget ankommer till
Depl.
Strömstads hamnområde. (Avgift
endast för ett anlöp per dygn).
Om mätbrev saknas prövas avgiften i varje särskilt fall. Fartyg
insatta i badbåtstrafik och liknande betalar 600 kr/längdmeter
och år och angöringsplats.
2. Hamnavgift för fartyg och
båtar med av hamnansvarig
godkänd turlista

per BRT juni, juli, aug.

2,65 kr

övriga året

1,35 kr

Lägsta avgift

120 kr per anlöp

3. Varje gång fartyget ankommer 3:1 Passagerare på- och avstigande
till eller avgår från hamnen
till och från utrikes ort
utöver vad som sägs tidigare ska
3:2 Personbil, motorcykel, husvagn
följande avgifter utgå:

1,30 kr

eller annat släpfordon

9,50 kr

3:3 Lastbil, buss, trailer

21 kr

3:4 Gods som fraktas med lastbil på färja 1,60 kr per ton
4. Tekniska nämnden kan i
särskilda fall teckna avtal om
avsteg från gällande hamntaxa.

Avtalet ska godkännas av kommunfullmäktige

5. För fartyg som anlöper
hamnen uteslutande för
tullklarering

utgår avgift med hälften av den under A 1 angivna avgiften.

6. Fiskefartyg med fiskehamnen i betalar per år 50 gånger fartygets längd 6 kr/meter
Strömstad som hemmahamn
i meter avrundat uppåt till jämn meter.
7. För fiskefartyg som enbart
lossar i Strömstads fiskehamn
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Betalar hälften av A1:6.

8. Fartyg som kvarligger i
hamnen utöver en vecka

betalar, förutom avgift för ankommande, för varje därefter
påbörjad vecka liggetidsavgift utgörande per vecka under A1
angivna avgifter.

9. För fartyg som använder
fartygsbränsle med lägre
svavelhalt än 0,2 % eller på
annat sätt reducerar utsläppen i
motsvarande grad

reduceras avgiften per BRT med 0,10 kr. Detta avser endast
fartyg som trafikerar Strömstads Hamn enligt av
hamnansvarige godkänd turlista. Gäller ej passagerarfartyg >
1350 BRT.

10. För fartyg som ligger för
ankar inom Strömstads
hamnområde

betalas halv avgift enligt avgift under pkt. A1

A2 Passagerarfartyg över 1 350 BRT
1. Hamnavgift för fartyg och
båtar med av hamnansvarig
godkänd turlista.

per BRT juni, juli, aug.

0,45 kr

övriga året

0,22 kr

Avgift endast för ett anlöp per
dygn per fartyg.
2. Varje gång fartyget ankommer 2:1 Passagerare på- och avstigande
till eller avgår från hamnen
till och från utrikes ort
utöver vad som sägs tidigare ska
2:2 Personbil, motorcykel
följande avgifter utgå:
2:3 Lastbil, trailersläp, trailer,
släpfordon

6,17 kr/pass.

20,60 kr/st.
22,93 kr/st.

2:4 Buss
2:5 Gods som fraktas med lastbil på
färja

28,39 kr/st.
3,44 kr/ton
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3. Tekniska nämnden kan i
särskilda fall teckna avtal om
avsteg från gällande hamntaxa.

Avtalet ska godkännas av kommunfullmäktige

4. För fartyg som anlöper
hamnen uteslutande för
tullklarering

utgår avgift med hälften av den under A1:1 angivna avgiften.

5. Fartyg som kvarligger i
hamnen utöver en vecka

betalar, förutom avgift för ankommande, för varje
därefter påbörjad vecka liggetidsavgift utgörande per
vecka under A2 angivna avgifter.

6. För fartyg som ligger för ankar betalas halv avgift enligt avgift under pkt. A1:1.
inom Strömstads hamnområde

B För varor
1. Hamnavgift erlägges med nedan angivet belopp för varor, som i hamnen lastas eller lossas
samt därvid föres över hamnen tillhörig kaj eller brygga.
2. För varor som ankommer till eller avgår från hamnen i så ringa mängd att avgifterna,
innefattande i en och samma räkning, ej uppgår till 25 kronor, erlägges ingen avgift.
3. För vara, som lastas eller
lossas i hamnen utan att därvid
föras över hamnen tillhörig kaj
eller brygga

erlägges hälften av angivna avgifter. Avgiften beräknas per
1 000 kg, såvida ej annat finns angivet i taxan.
Varubenämning

Kronor per 1 000 kg

Normaltariff
Varor ej spec. nedan

23 kr

Specialtariff

10

Ål

39 kr

Sill

21 kr

Annan fisk

21 kr

Fiskavfall

7,50 kr

Andra kräft- och blötdjur

36 kr

Is

2,50 kr

Bensin och fotogen

10,50 kr

Dieselbrännoljor, eldningsoljor

10,50 kr

Grus, sten och jord och leka

7,50 kr

Virke obearbetat, sågat eller hyvlat

16 kr

Tegel, cementsten, monteringsfärdiga
hus

23 kr

4. Särskilda bestämmelser:

Med fartygets längd avses för fartyg, som innehar i Sverige
giltigt mätbrev, den i mätbrevet redovisade längden och i
annat fall fartygets största längd (längd över allt). Brutet tal av
registerton eller av längdmeter räknas inte. I fall då avgift
beräknas som dygn, ska dygnet räknas från klockan 00.00 till
24.00, varvid del av dygn räknas som helt dygn.

C Fartyg befriade från hamnavgift
1. Fritidsskepp eller båtar som betalar efter särskild taxa.
2. Fartyg som vid tillfället användes uteslutande för isbrytning
3. Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.

D Varor befriade från hamnavgift
1. Gods som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt bestämmelserna under
C1 och 3 under förutsättning att varan eller godset behövs för fartyget arbetsuppgift.
2. Gods som tagits i beslag.
3. Ballast för fartygets eget bruk.
4. Gods som tillhör hamnen eller nyttjas i dess tjänst.

E Konsumtionsavgifter
Fartyg

Vatten/kubikmeter

Aktuellt
marknadspris

Anslutningsavgift för el eller
vatten

100 kr

El/kWh

Kajplanshyra

100 kr/m2 och år, dock
lägst 500 kr/tillfälle

Muddertippning på anvisad plats

10 kr/m3

Småbåtshamnstaxor
Båtplats med stäven mot bryggan:
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Aktuellt
marknadspris

Pris/breddmeter:

Båtplats 2-2,5 m

688 kr/m

Båtplats 3-3,5 m

731 kr/m

Båtplats 4-4,5 m

839 kr/m

Båtplats 5-5,5 m

968 kr/m

Båtplats 6 m och däröver
Längs brygga

Tillägg för bommar:

1 100 kr/m
625 kr/m

Pris/båtplats:

4 m bommar

765 kr

6 m bommar

1 224 kr

8 m bommar

1 836 kr

10 m bommar

2 550 kr

12 m bommar

5 335 kr

Exempel:
En 3 meter bred båtplats med 6 meter bom.
Kostnad:
3 x 731 kr = 2 193 kr
6 m bom = 1 224 kr
Summa:

3 417 kr

Hamnavgift för ej iordningställd
båtplats.

550 kr

Hamnavgift för fritidsbåtar med plats längs efter brygga: 600 kr per meter och år. Hamnansvarig
äger rätt att temporärt beordra dessa båtar att ligga utanpå varandra. För månad och vecka
divideras 6 respektive 25. Köavgift för plats i Strömstads kommuns småbåtshamnar:
Anmälningsavgift: 300 kr, årsavgift: 200 kr.

Båtuppläggningsavgifter
Mervärdesskatt utgår på båtuppläggningsavgifter. Priser inklusive mervärdesskatt.
1 september - 15 juni

Grundavgift 100 kronor + 35 kronor/kvadratmeter.

För båtar under 6 meter

250 kr

Avgiften medger rätt att använda befintligt el- och vattenuttag. El får endast användas till handverktyg, ej till element och dylikt.
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Båtuppläggningsavgiften gäller på av kommunen upplåten mark för båtuppläggning i
Hålkedalskilen.

Linfärjan Kosterlänken
Avgift under beslutad sommarperiod ska tas ut per resa 20 kr per enkel resa
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Cykel, moped eller liknande

15 kr per enkel resa

Årskort på Kosterlänken (gäller även under bemannad
färja)

400 kr per år

Utbildning (minst tre personer per utbildningstillfälle)

100 kr per person

Ersättningskort (årskort)

100 kr per kort

Återaktivering av årskort

100 kr per gång

Gästhamntaxa
Definitioner
Lågsäsong:
Hela året med undantag för ”Högsäsong”, ”Helgtaxa”, ”Weekendtaxa” och ”Vinterbåtplats”.
Helgtaxa:
Fredag eftermiddag till och med söndag eftermiddag under perioden Långfredagen t.o.m. sista
helgen innan Midsommarafton och från och med tredje helgen i augusti till och med andra helgen i
september.
Högsäsong:
Från och med midsommarafton till och med andra veckan i augusti.
Liggetidsavgift:
Gäller endast under ”Lågsäsong” och i mån av plats som man blir tilldelad av hamnkapten. Avgiften
förutsätter också att man inte kommer att bo i båten, nyttja hamnens serviceanläggningar och ett
uppehåll på minst 3 nätter. Eventuell strömförbrukning tillkommer.
Weekendtaxa:
Gäller under helger på ”Lågsäsong” eller ”Helgtaxa” ifall man på fredagen betalar för de två
kommande nätterna. Elen är inkluderad och gäller alla båtar under 20 meter.
Vinterbåtplats:
Från och med 10/10 till 15/3. Utan bubblor: 100 kr/m2, 0 kr/m2 för båtar hemmahörande i
Strömstads kommuns småbåtshamnar. Tillägg för bubblor: 50 kr/m2. Tillägg för elström 1,5 x
aktuellt kWh pris.
Dagavgift:
Gäller på ”Högsäsong” samt helger med ”Helgtaxa”. Endast hamnplats ingår. Avgift mellan kl. 08:00
och 17:00.
Liggetid >1-vecka:
Som liggetidsavgift för båtar som ligger längre än en vecka. Kunder med båtar hemmahörande i
Strömstads kommuns småbåtshamnar betalar LOAx625 kr/25 per vecka. Övriga betalar LOAx625
kr/25 per vecka samt tillägg gällande ”helgtaxa”.

Taxor
Mervärdesskatt utgår och inkluderas i nedan angivna priser.
Taxa

Storlek

Pris

Lågsäsong

<20 meter

200 kr
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Helgtaxa

<16 meter

240 kr

Helgtaxa

16-20 meter

340 kr

Högsäsong

<10 meter

260 kr

Högsäsong

10-13 meter

320 kr

Högsäsong

13-16 meter

380 kr

Högsäsong

16-20 meter

460 kr

Högsäsong

>20 meter (+ 50 kr/extra meter)

700 kr

Liggetid

<14 meter

150 kr

Liggetid

14-20 meter

150 kr

Weekend

<20 meter

500 kr

Vinterbåtplats utan bubblor

Längd x bredd

gånger 100 kr

Vinterbåtplats med bubblor

Längd x bredd

gånger 150 kr

Vinterbåtplats kommun med
bubblor.

Längd x bredd

gånger 50 kr

Hamnavgift

>20 meter

700 kr

Dagavgift

Samtliga båtar

60 kr

Säsongsavgift för dagbesökare

Samtliga båtar

500 kr

Liggtid >1-vecka kommunal
plats

(Längd x 625)/25

Per vecka

Liggetid >1-vecka

(Längd x 625)/25 plus
”Helgtaxa”

Per vecka

Elström

<13 meter

40 kr

Elström

13-16 meter

50 kr

Elström

16-20 meter

60 kr

Elström

>20 meter

100 kr

Tvätt/Tork

Per maskin

40 kr

Service:

Bokningsavgift
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200 kr

Vatten- och avloppstaxa
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Strömstads kommun.

Inledande bestämmelser
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Strömstads kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt § 2 och 4 lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i § 27 i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3

I dessa taxeföreskrifter avses med:
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa
andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor

Förvaltning

Stormarknader

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Campingfastigheter

Hantverk

Småindustri

Utbildning

Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs
med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte
bebyggts.
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga
om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet som exemplifieras
ovan, där begreppet bostadsenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat
200 kvadratmeter bruttoarea (BTA) uppmätt enligt svensk standard SS 21 054: 2009 som en
bostadsenhet.
För campingfastigheter gäller att: campingstuga med anslutning till V och S utgör 1 bostadsenhet.
För övrig byggnation (servicehus etc.) räknas varje påbörjat 200 kvadratmeter bruttoarea (BTA) enligt
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svensk standard SS 21 054:2009 som en bostadsenhet. Nio (9) uppställningsplatser,(dock ej
campingstugor enligt ovan) utgör en (1) bostadsenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän
platsmark, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan
mark.
§4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp
från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från
allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren
informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i § 24 första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i § 27 i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.

17

Anläggningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Avgift
a) En avgift avseende upprättande
av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och
Df.
b) En avgift per kvadratmeter
tomtyta upp till 1 200
kvadratmeter.
c) En avgift per kvadratmeter
tomtyta från och med 1 200
kvadratmeter.

d) En avgift per bostadsenhet.
e) *En grundavgift för bortledande
av Df om bortledande sker utan
att förbindelsepunkt för Df
upprättas.

Pris exklusive moms

Pris inklusive moms

135 384 kr

169 229 kr

53,33 kr

66,66 kr

16,13 kr

20, 16 kr

49 325 kr

61 656 kr

27 076 kr

33 845 kr

*) Avgift enligt 5.1d tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1a. I det fall avgift enligt 5.1d tas ut
reduceras avgift enligt 5.1a enligt 8 § eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts
respektive upprättats.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 8 §.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften enligt
5.1a, som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta
som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Tomtyteavgiften enligt 5.1b tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av övriga
anläggningsavgifter 5.1a och c, eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 5.1a, c och d. Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare
avgift enligt 5.1b i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger. De sammanlagda beloppen
för servisavgiften 5.1a ska då inte räknas till högre belopp än 100 procent av avgiften även om
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre.
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5.4 Antal bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift betalas enligt 5.1a.
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1b, tomtyteavgift, för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara betald förut. Vid beräkning av avgift
för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet
ska avgift betalas enligt 5.1c bostadsenhetsavgift, för varje tillkommande bostadsenhet.
5.8 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1d.
§6
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Avgift
a) En avgift avseende upprättande
av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och
Df.

b) En avgift per kvadratmeter
tomtyta.

c) *En grundavgift för bortledande
av Df om bortledande sker utan
att förbindelsepunkt för Df
upprättas.

Pris exklusive moms

Pris inklusive moms

135 384 kr

169 229 kr

110,86 kr

138,57 kr

27 076 kr

33 845 kr

*) Avgift enligt 6.1c tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1a. I det fall avgift enligt 6.1c tas ut
reduceras avgift enligt 6.1a enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte
lagts respektive upprättats.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften enligt
6.1a, som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta
som huvudmannen godkänner.
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av tomtyteavgift
för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på
fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande
tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt § 5 räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet
beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen.
6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgift betalas enligt 6.1a.
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1b tomtyteavgift, för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betald.
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1c.
§7
7.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Avgift

Bostadsfastighet

Annan fastighet

Avgift per förbindelsepunkt

5.1a 100 %

6.a 100 %

Tomtyteavgift

5.1b 100 %

6.1b 70 %

Avgift per bostadsenhet

5.1c 100 %

-

Grundavgift för Df om förbindelsepunkt
för Df inte upprättas.

5.1d 100 %

6.1c 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1b, tomtyteavgift, tas ut intill ett belopp som motsvarar avgiften enligt 5.1a, eller i det
fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 5.1a och d, jfr 5.3 andra stycket.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Avgift

Bostadsfastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift

5.1b * %

6.1b 30 %

Avgift per bostadsenhet

5.1c 100 %

-
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Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift ut enligt 5.1b tomtyteavgift, om föreskriften i 5.3
andra stycket så medger.
§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifter betalas enligt
följande:
Avgift för framdragen servisledning till förbindelsepunkt
-

en servisledning
två servisledningar
tre servisledningar

35 % av avgift enligt 5.1a resp. 6.1a
40 % av avgift enligt 5.1a resp. 6.1a
50 % av avgift enligt 5.1a resp. 6.1a

Avgifter i övrigt:
Avgift

Paragraf

V

S

Df

Dg

Avgift per förbindelsepunkt

5.1a

15 %

25 %

10 %

-

Tomtyteavgift

5.1b

30 %

50 %

-

20 %

Avgift per bostadsenhet

5.1c

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift Df

5.1d

-

-

100 %

-

Avgift per förbindelsepunkt

6.1a

15 %

25 %

10 %

-

Tomtyteavgift

6.1b

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift Df

6.1c

-

-

100 %

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1a respektive 5.1d eller 6.1a
respektive 6.1c.
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska
avgifter betalas enligt 8.1. Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för servisledningar vid tillkommande förbindelsepunkter inte till ett högre belopp än 50
procent av avgiften enligt 5.1a, även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna
därmed blivit högre.
8.3 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättats senare än övriga
förbindelsepunkter ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om 20 procent av
avgiften enligt 5.1a eller 6.1a. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd
av att arbete inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
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§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift. I
avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %).
Avgift utgår med:
Avgift

Pris exklusive moms

Pris inklusive moms

En avgift per kvadratmeter allmän
platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning.

207 kr

258,75 kr

§ 10
Avgifter enligt § 5-6 och 9 är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 i entreprenadindex.
Tekniska nämnden har rätt att reglera avgiftsbeloppen enligt detta, dock inte oftare än en gång
årligen.
§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-9 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt
§ 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt § 36 lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt § 5 räntelagen på varje del av avgiften
som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 13.2.
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande som till exempel ökning av tomtyta, inträtt utan att bygglov
erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när
det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde
och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 13
13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen om att ledningar
- utförts på annat sätt
- försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt
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ska fastighetsägaren betala överenskommen ersättning till huvudmannen
13.2 Om fastighetsägaren begärt ny servisledning och huvudmannen samtycker ska fastighetsägaren
betala,
- den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla)
- kostnaden för avstängning av den gamla servisledningens allmänna del
13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt att utföra ny servisledning med annat läge än redan
befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren,
- kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder och
skick av den gamla)
- kostnaden för dess inkoppling

Brukningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
Avgift utgår per fastighet med:
Avgift
a) En fast avgift per år.
b) En avgift per kvadratmeter
levererat vatten.
c) En avgift per år och
bostadsenhet för
bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet.

d) En avgift per år och
kvadratmeter tomtyta för annan
fastighet.
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Pris exklusive moms

Pris inklusive moms

2 441,72 kr

3 052,15 kr

21,88 kr

27,35 kr

3 230,63 kr

4 038,29 kr

3,25 kr

4,06 kr

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av full avgift.
Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:
Avgift

Paragraf

V

S

Df

Dg

Fast avgift

5.1a

35 %

55 %

5%

5%

Avgift per kubikmeter

5.1b

35 %

65 %

-

-

Avgift per bostadsenhet

5.1c

25 %

65 %

5%

5%

Avgift per tomtyta

5.1d

25 %

65 %

5%

5%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till och spillvatten som
transporteras bort från fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1b,
kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 200 m3 per bostadsenhet i permanentbostad
och 100 kubikmeter per bostadsenhet för fritidsbostad.
14.4 För så kallat byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1a, b, c respektive d. Om mätning
inte sker, utgår avgift enligt antagen förbrukning enligt 14.3 eller efter överenskommelse med
huvudmannen.
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas med ett belopp
motsvarande 100 procent av den fasta avgiften enligt 14.1 a. Beloppet avrundas till närmaste hela
krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och
miljödomstolen.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som
framgår i § 18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet
(kylvatten o dyl.), ska avgift betalas motsvarande 20 procent av avgiften enligt 14.1b.
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§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala brukningsavgift
Avgift utgår med:
Avgift

Pris exklusive moms

Pris inklusive moms

En fast avgift per kvadratmeter allmän
platsmark för bortledning av dagvatten.

4,14 kr

5,17 kr

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp betalas
efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatteneller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och
fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är
avsevärd.
§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift betalas enligt 14.1a fast årsavgift.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av den fasta avgiften.
Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:
Avgift

Paragraf

V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1a

35 %

55 %

5%

5%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Avgift

Pris exklusive moms

Pris inklusive moms

Nedtagande av vattenmätare

1 101 kr

1 376,25 kr

Uppsättning av vattenmätare

1 101 kr

1 376,25 kr

Avstängning av vattentillförsel

689 kr

861,25 kr

Påsläpp av vattentillförsel

689 kr

861,25 kr

Undersökning av vattenmätare

1 652 kr

2 065 kr

Läsning av vattenmätarbrun

1 101 kr

1 376,25 kr
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Förgävesbesök efter överenskommen tid

484 kr

605 kr

Vattenkiosk

-

-

Uppläggningsavgift inklusive 1 stycken
nyckel

500 kr

625 kr

Borttappad nyckel

500 kr

625 kr

Pris per kubikmeter vatten

25 kr

31,25 kr

För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg
om 100 procent av ovan angivna belopp.
§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt
lagen om allmänna vattentjänster avgifterna utgå enligt särskild antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 14-17 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 20
Avgift enligt 14.1 a, c och d debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut
av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd eller annan grund som anges i § 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt
belopp enligt § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på
grund av fastighetens VA-förhållande, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 22
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet Konsumentprisindex (KPI). När detta index ändras får
huvudmannen (tekniska nämnden) rätt att, om han finner det nödvändigt, reglera avgiftsbeloppen
därefter, dock inte oftare är en gång årligen. Index uppräkningen baserar sig på juli månads index för
föregående år.
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Taxans införande
§ 24
Denna taxa trädde i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14.1, 14.4, och 14.8 samt 16, som
är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd
som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av
denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen, jämlikt § 53 vattentjänstlagen.
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Fjärrvärmetaxa
Inledande bestämmelser
Lagstiftning
Från och med den 1 juli 2008 gäller fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) samt fjärrvärmeförordningen
(SFS 2008:526).

Avtalsvillkor
Kommunfullmäktige i Strömstads kommun beslutade om ändrade avtalsvillkor för leverans av
fjärrvärme den 24 oktober 2013. Som grund för affärsrelationen mellan kunden och Strömstads
kommun ska finnas ett avtal.
Avtalet är uppdelat i tre delar:
 Huvudavtal – individuellt för varje kund
 Taxa
 Tekniska bestämmelser

Leveranser
ansluten till en gemensam fjärrvärmeanläggning.
Delleveranser, det vill säga en kunds önskemål att kombinera fjärrvärme med exempelvis solenergi
eller värmepumpsanläggning*, är tillåtet under förutsättning att kundens egna värmesystem inte
kopplas ihop med Tångens fjärrvärmesystem. Kompletterad energi ska anmälas till Strömstads
kommun då det påverkar åtgången av bränsle i panncentralen.
Genom köpekontrakt har fastighetsägarna på området Tången förbundit sig att fastigheten är
*undantaget bergborrad energibrunn eller annan värmekälla som medför sprängning i berg.

Avgifter
Avgifterna på fjärrvärme sätts på affärsmässiga grunder. Bränslepriser, personalkostnader,
investeringskostnader, avkastningskrav samt kostnader för drift och underhåll av våra anläggningar
är viktiga faktorer.
 Anslutningsavgift, anslutningsavgift ingår i tomtpriset.
 Brukningsavgift, brukningsavgiften beror på vilken typ av kund, se nedan.

Kundfakturering
Energiförbrukningen avläses varannan månad. Fakturering ska som regel ske varannan månad.
Fakturering sker i efterskott med en månads förskjutning. Juni och juli månader samfaktureras.
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Avgifter
Villa
Taxan består av ett fast pris och ett energipris.
Taxa
Taxa 1

Fa Fast pris inkl. moms

Rörligt energipris kr/kWh inkl. moms

4 764 kr

0,680 kr

Pris exempel inklusive mervärdesskatt.
Årlig förbrukning

Fast del

Rörlig del

Total kostnad per år

10 000 kWh

4 764 kr

6 800 kr

11 564 kr

15 000 kWh

4 764 kr

10 200 kr

14 964 kr

20 000 kWh

4 764 kr

13 600 kr

18 364 kr

25 000 kWh

4 764 kr

17 000 kr

21 764 kr

Flerbostadshus och övrig lokal
Taxan består av ett fast pris, en effektavgift och ett energipris. Vilken taxa som gäller beror på
abonnemangseffekten.
Taxa

E-värde kW

Fast pris exkl. moms

Fast pris inkl. moms

Taxa 10

1-100

2 462 kr

3 078 kr

Taxa 50

101-500

9 538 kr

11 923 kr

Taxa 200

501-2 000

46 350 kr

57 938 kr

Effektavgift

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Taxa 10

473 kr x E

591,25 kr x E

Taxa 50

458 kr x E

572,50 kr x E

Taxa 200

345 kr x E

431,25 kr x E
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Rörligt energipris per kWh

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Taxa 10-200

0,620 kr

0,78 kr

Abonnemangseffekt – Effektavgift
Abonnemangseffekten, E-värdet, bestäms enligt kategoritimtalsmetoden. Värdet fås fram genom att
dividera den beräknade årsenergiförbrukningen i kWh med ett kategorital.
Årsvis sker sedan en ny beräkning grundad på ett medelvärde av de två senaste kalenderårens
energiförbrukning.
Vid nyinstallation så används värmetransmissionsberäkningar i energideklarationen som grund för Evärdet.
Exempel: 80 000 kWh/2200 = 36,36, E-värdet blir då 36 kW, vilket innebär Taxa 10.

Kategoritimtal
Ett bedömt genomsnittligt schablonvärde för beräkning av effekt.
Kategoritimtal

Typ av fastighet

2200

Flerbostadshus och småhus med gemensam mätning.

1700

Kontor, skolor, handel och övriga lokaler.

Flerbostadshus och småhus med gemensam mätning
Kategorital 2200, prisexempel inklusive moms.
Årlig förbrukning kWh Effektvärde kW

Fast del

Rörlig del

Total kostnad per år

80 000

36

24 350 kr

61 800 kr

86 150 kr

200 000

91

56 263 kr

154 500 kr

210 763 kr

500 000

227

141 979 kr

386 250 kr

528 229 kr

1 000 000

455

272 609 kr

775 500 kr

1 048 109 kr
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Kontor, skolor, handel och övriga lokaler
Kategorital 1700, prisexempel inklusive moms.
Årlig förbrukning kWh Effektvärde kW

Fast del

Rörlig del

Total kostnad per år

80 000

47

30 851 kr

61 800 kr

92 651 kr

200 000

118

79 529 kr

154 500 kr

234 029 kr

500 000

294

180 366 kr

386 250 kr

566 616 kr

1 000 000

588

311 549 kr

775 500 kr

1 087 049 kr
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Avfallstaxa
Allmänna bestämmelser
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms och gäller från 1 januari 2022.

Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Taxan
gäller tills ny taxa beslutas.

Ansvar för avfallshanteringen och gällande bestämmelser
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra
förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt avfallsföreskrifterna för Strömstads kommun. I
avfallsföreskrifterna för Strömstads kommun anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall
får inte läggas i behållare för annat hushållsav-fall eller annat avfall.

Definitioner
Abonnemang innebär regelbunden hämtning med bestämt intervall.
Budning Beställning görs inför varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning.
Delat abonnemang innebär att två eller tre närliggande fastighetsinnehavare använder gemensam
behållare efter anmälan enligt avfallsföreskrifterna för Strömstads kommun.
En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, utom fastigheter för
fritidshus. Begreppet omfattar exempelvis villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.
Fastigheter för fritidshus som har behov av hämtning av avfall året runt ska räknas som en- och
tvåbostadshus.
Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare
och samfällighetsförening.
Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Fritidshus är fastigheter som endast har behov av hämtning av avfall under den hämtningsperiod
som erbjuds för fritidshus enligt denna taxa. Om det finns behov av hämtning andra delar av året
definieras fastigheten som en- och tvåbostadshus.
Gemensamhetslösning är när fler än tre fastigheter använder en eller flera gemensamma behållare
för avfall.
Miljöavgift är avgift som finansierar kostnader för administration och planering samt kostnader för
återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, hantering av tidningar med lättillgängliga
insamlingssystem, information och kundtjänst.
Hushåll är lägenhet för boende, i en- och tvåbostadshus, i flerbostadshus, i fritidshus eller annat
boende med kök.
Kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och bottentömmande
behållare.
Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att
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bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.
Abonnemangsavgift är avgift som i huvudsak finansierar hämtningskostnader såsom kostnader för
bl.a. behållare, fordon, bränsle och löner. Abonnemangsavgiften ska även täcka
behandlingskostnader såsom kostnader för förbränning med energiutvinning, biologisk behandling
samt omlastnings- och transportkostnader.
Samfällighetsförening är en juridisk person. Medlemmarna är ägarna till de deltagande
fastigheterna. En samfällighetsförening, för ägande och skötsel av gemensamhetsanläggning för
avfallshantering, träder i fastighetsägarens ställe med avseende på betalningsansvar för avgifter
enligt denna avfallstaxa.
Verksamheter är fastigheter där det uppstår avfall som är jämförligt med avfall från hushåll,
exempelvis skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m
m.
I övrigt gäller samma definitioner som i miljöbalken och i avfallsföreskrifterna för Strömstads
kommun.

Betalningsskyldig och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering,
samt beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten.
Avgiften ska betalas till Strömstads kommun. Avgift för slamhämtningstjänster ska betalas till
kommunens godkända entreprenör.
Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att
avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat
sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från kommunen och
fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. Avfallsverksamheten kan häva denna
överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten
kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren.

Ägarbyte och ändring av abonnemang
För hushåll får ett byte av abonnemang per år och abonnent göras utan avgift. För verksamheter får
två byten av abonnemang per år och abonnent göras utan avgift. Byten utöver detta debiteras en
tilläggsavgift.
Anmälan om uppsägning, ägarbyte eller byte av abonnemang ska vara kommunen tillhanda senast 14
dagar innan förändringen kan träda i kraft.
Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas.
Ingen återbetalning av fakturerade avgifter sker när anmälan inkommer för sent.
Se avfallsföreskrifterna för Strömstads kommun angående ansökan om uppehåll.
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Hämtningsområde
I Strömstads kommun finns 2 hämtningsområden, enligt avfallsföreskrifterna för Strömstads
kommun.


Hämtningsområde 1 utgörs av fastland och öar med väg- eller broförbindelse samt
Kosterö.



Hämtningsområde 2 utgörs av öar utan väg- eller broförbindelse.

Miljöavgift
Miljöavgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla en- och tvåbostadshus, fritidshus, alla
lägenheter i flerbostadshus, andelsbyar och liknande.
Fastighet som inrymmer gruppboende med mycket begränsade lägenhetsytor debiteras miljöavgift
motsvarande halva antalet lägenheter.

Abonnemangsavgift
Med abonnemang avses hämtning av 1 kärl/säck per hämtningstillfälle. Antalet och storlek på̊
abonnemang fastställes efter mätning av faktisk sopmängd, dock minst ett abonnemang för restavfall
och ett för matavfall per bebodd fastighet och en miljöavgift per lägenhet eller bostad. Med lägenhet
avses även stuga och liknande innehållande kök som kan nyttjas för boende.

Avgifter vid undantag enligt kommunens avfallsföreskrifter
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens avfallsföreskrifter.

Delat abonnemang och gemensam avfallslösning
När det finns samfällighetsförening, med ansvar för avfallshantering för fastigheterna, ställs faktura
för miljöavgifter och abonnemangsavgift till föreningen.
När det inte finns samfällighetsförening eller annan gemensam fakturamottagare skickas faktura för
miljöavgift och abonnemangsavgift till respektive fastighetsinnehavare.
Förutsättningar för delat abonnemang och gemensam avfallslösning regleras i avfallsföreskrifterna
för Strömstads kommun.

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall, avfall från små
avloppsanläggningar och latrin
Vid uppehåll i hämtning debiteras varken eller abonnemangsavgift, under aktuell period. Vid
uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall ske från fastigheten under uppehållsperioden och
hushållet har inte tillgång till återvinningscentral.

Felsortering
Vid felsortering har kommunen rätt att debitera en felsorteringsavgift. Felsorteringsavgift debiteras
efter att två varningar om felsorterat avfall utfärdats.
Om behållare för matavfall innehåller annat avfall än matavfall, har avfallsverksamheten rätt att
klassa om allt avfall i behållaren till restavfall.
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Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är
beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får
avfallsansvarig nämnd besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de
grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken.
Miljö- och byggnadsnämnden har möjlighet att ta ut en avgift för att behandla ansökningar gällande
avfallshantering.

Miljöavgifter och abonnemang
En- och tvåbostadshus
Miljöavgift
Typ av fastighet

Avgift
Kr per år

En- och tvåbostadshus

530 kr

Abonnemangsavgift
Avgifterna avser kr/år.
Kärl

Avgift

Avgift

Kr per år

Kr per år

Varannan vecka

En gång per vecka

140 l restavfall & 140 l matavfall

2 020 kr

Finns ej

240 l restavfall & 140 l matavfall

2 600 kr

Finns ej

370 l restavfall* & 140 l matavfall

5 340 kr

10 680 kr

660 l restavfall* & 140 l matavfall

9 530 kr

19 060 kr

* Kärl i storleken 370 liter och 660 liter är avsedda för fastigheter med flera hushåll, exempelvis en
fastighet med flera bostadshus och/eller attefallshus.
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Abonnemang med hemkompostering av matavfall. Avgifterna avser kr/år.
Kärl

Avgift

Avgift

Avgift

Kr per år

Kr per år

Kr per år

En gång per
kvartal

Var fjärde vecka

Varannan vecka

140 l restavfall

920 kr

1 240 kr

1 670 kr

240 l restavfall

Finns ej

Finns ej

2 150 kr

Fritidshus
Miljöavgift
Typ av fastighet

Avgift
Kr per år

Fritidshus

530 kr

Abonnemang
Avgifterna avser kr/år. Hämtning sker vecka 12 till och med vecka 41.
Kärl

Avgift
Kr per år
Varannan vecka

140 l restavfall & 140 l matavfall

1 680 kr

240 l restavfall & 140 l matavfall

2 160 kr

Abonnemang med hemkompostering av matavfall. Avgifterna avser kr/år.
Kärl

Avgift
Kr per år
Varannan vecka

140 l restavfall

1 300 kr

240 l restavfall

1 750 kr
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Flerbostadshus
Miljöavgift
Typ av fastighet

Avgift
Kr per år

Flerbostadshus

530 kr

Abonnemang
Avgifterna avser kr/år.
Kärl

Avgift

Avgift

Avgift

Kr per år

Kr per år

Kr per år

Varannan vecka

En gång per vecka

Två gånger per
vecka

140 l matavfall

500 kr

1 000 kr

2 000 kr

240 l matavfall

860 kr

1 720 kr

3 430 kr

240 l restavfall

1 190 kr

2 380 kr

4 750 kr

370 l restavfall

1 830 kr

3 660 kr

7 330 kr

660 l restavfall

3 270 kr

6 540 kr

13 070 kr

37

Verksamheter
Abonnemang
Avgifterna avser kr/år.
Kärl

Avgift

Avgift

Avgift

Avgift

Kr per år

Kr per år

Kr per år

Kr per år

Varannan
vecka

En gång per
vecka

Två gånger per
vecka

Tre gånger per
vecka

140 l matavfall

500 kr

1 000 kr

2 200 kr

3 900 kr

240 l matavfall

860 kr

1 720 kr

3 780 kr

6 690 kr

370 l matavfall

1 320 kr

2 650 kr

5 820 kr

10 320 kr

140 l restavfall

690 kr

1 390 kr

3 050 kr

5 410 kr

240 l restavfall

1 190 kr

2 380 kr

5 230 kr

9 270 kr

370 l restavfall

1 830 kr

3 660 kr

8 060 kr

14 290 kr

660 l restavfall

3 270 kr

6 540 kr

14 380 kr

25 490 kr

Hämtning av extra kärl för verksamheter
Avgift
Kr per hämtning
Säck 125–160 l*

120 kr

Kärl 140 l, matavfall

60 kr

Kärl 240 l, matavfall

70 kr

Kärl 370 l, matavfall

80 kr

Kärl 140 l, restavfall

70 kr

Kärl 240 l, restavfall

80 kr

Kärl 370 l, restavfall

90 kr

Kärl 660 l, restavfall

120 kr

Bottentömmande behållare upp till 5
m3

980 kr
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Bottentömmande behållare
Avgifterna avser kr/år.
Behållare

Avgift
Kr per år
En gång per vecka

Upp till 1,5 m3 matavfall

12 200 kr

Upp till 3 m3 restavfall

30 500 kr

3 – 5 m3 restavfall

50 830 kr

Hämtning på öar utan fast landförbindelse
Miljöavgift
Typ av fastighet

Avgift
Kr per år

En- och tvåbostadshus

530 kr

Fritidshus

530 kr

Abonnemang
Säck

Avgift
Kr per år

125 l, anvisad avlämningsplats på ön

1 550 kr

125 l (med hemkompost), anvisad avlämningsplats på ön

1 420 kr

125 – 160 l, fastighet med eget transporttillstånd, avlämning
på fastland

690 kr
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Särskilda avgifter och tilläggstjänster
Dragväg
Avgifterna avser per kärl (mat- eller restavfall), per hämtning och per år.

Avstånd

15
hämtningar/år

Hämtning
varannan
vecka

Hämtning
varje vecka

Hämtning två
gånger per
vecka

Hämtning
tre gånger
per vecka

3–10 m

100 kr

180 kr

350 kr

700 kr

1 050 kr

11–20 m

200 kr

350 kr

700 kr

1 050 kr

1 580 kr

21–50 m

530 kr

910 kr

1 820 kr

2 730 kr

4 100 kr

Extra hämtning
Extra hämtning för en- och tvåbostadshus och fritidshus med eget abonnemang eller
gemensamhetslösning och flerbostadshus
Avgift per hämtning
Säck 125–160 l* på ordinarie tur

120 kr

Kärl 140 l, matavfall

70 kr

Kärl 240 matavfall

80 kr

Kärl 140–370 l, restavfall

100 kr

Kärl 660 l, restavfall

180 kr

Bottentömmande behållare upp till 5
m3

1 230 kr

*Avser hämtning av extra säck från en- och tvåfamiljshus.
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Felsortering
Efter två varningar om att avfall i kärl eller behållare är felsorterat, debiteras felsorteringsavgift enligt
nedan.
Avgift
Kr per tillfälle
Hämtning av kärl (matavfallskärl eller
restavfallskärl) med blandat brännbart,
det vill säga avfall som är felsorterat

200 kr

Felsorterat i container eller
bottentömmande behållare

1 250 kr

Byte av abonnemang
Ett byte av abonnemang per år kan göras utan avgift, därutöver debiteras en avgift för byte av
abonnemang.
Avgift
Kr per tillfälle
Avgift för byte av abonnemang

150 kr

Tidningar/Returpapper
Hämtning kan ej ske oftare än var 14:e dag. (Pris inkl. moms.)
Avgift
Kr per enhet
Kärl 370 l

70 kr

Kärl 660 l

100 kr
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Grovavfall
Grovavfall hämtas under vår och höst till en mängd av 1/2 kbm = 5–6 säckar vid varje tillfälle, vilket
sker efter anmälan till Strömstads kommun tel. 0526-190 00. Mängder utöver ½ kbm debiteras enligt
tabellen nedan. Maximalt får en extra kbm lämnas.
Grovavfall får lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.
Hushåll som betalar miljöavgift har maximalt 12 avgiftsfria besök på Återvinningscentral per år,
därutöver kostar besök 100 kr per gång. Farligt avfall kan alltid lämnas utan avgift.
Avgift
kr per tillfälle
Hämtning av grovavfall, upp till 0,5 kbm

0 kr

Grovavfall utöver 0,5 kbm, per påbörjad kbm

270 kr
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Slam från enskilda avloppsanläggningar
Nedanstående priser (inkl. moms) omfattar hämtning vid slanglängd upp till 20 meter.
Ordinarie hämtning
Volym

Avgift per hämtning

0–3 m3

807,50 kr

3,1–5,0 m3

955 kr

Utöver 5 m3 tillkommer

195 kr/m3

Tjänst

Avgift

Extra slamavskiljare/tank på̊ samma
fastighet. Rabatt

- 27,50 kr/enhet

Tillägg vid extra hämtning, oberoende
av storlek under ord. arbetstid, 07:0016:00 mån-fre helgfria dagar.

973,75 kr

Avgift vid bomkörning

556,25 kr

Tillägg vid extra slangdragning

27,50 kr/m

Extra arbete
Slambil

835 kr/tim

Kombibil 300l/min 200 bar

1 263,75 kr/tim

Kombibil 120 l/min 120 bar

870 kr/tim

Traktor med slamsläp

577,50 kr/tim

Personal

445 kr/tim

Övertidsersättning personal,
tilläggspris

222,50 kr/tim

Tilläggsavgift för brunnslock med vikt
över 15 kg

110 kr

Destruktionsavgift för slam

250 kr/m3
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Verksamhetsavfall
Företag och verksamheter
Med företagskortet får verksamheter möjlighet att lämna avfall på ÅV-Centralen på Österröd.
Leveranskrav
Avfall sorteras och läggs i respektive behållare. Avfall får lämnas med personbil, personbil med släp
och skåpbil. Fordon över 3,5 ton vägs. Tilläggsavgift på farligt avfall såsom asbest, tryckimpregnerat
trä, färg, lösningsmedel m.m.
Taxa verksamheter
(exkl. moms)
Personbil

80,00 kr

Personbil med släp

198,00 kr

Skåpbil eller Pickup

198,00 kr

Skåpbil eller Pickup med
släp < 3m3

238,00 kr

Avfall

Avgift

Deponirest

1250 kr/ton

Brännbart avfall*

1 100 kr/ton

Blandat avfall som skall sorteras

1 700 kr/ton

Blandat avfall innehållande farligt avfall

2 200 kr/ton

Tryckimpregnerat trä, slipers, stolpar
mm

1 906 kr/ton

Obehandlat trä

0 kr/ton

Behandlat trä

400 kr/ton

Asbest**

1 545 kr/ton

Grönt ris

0 kr/ton

*Brännbart avfall får ej innehålla: Farligt avfall, metaller, band längre än 2 m, gips, fåtöljer m.m.
innehållande stålfjädrar.
**Asbest Mängd < 10 kg får lämnas gratis.
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Övrigt avfall, exempelvis farligt avfall, debiteras till vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris.
Aktuell prislista erhålles på återvinningscentralen Österröd.

Glasåtervinning
(Pris exkl. moms.)
Avgift
Kr per enhet
Glasigloo < 1,0 m3

180 kr

Glasigloo 2,5 m3

280 kr
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Socialnämndens taxor 2022
Från år 2011 har vissa avgifter (se notering vid rubrik) inom vård & Omsorg årligen justerats med
konsumentprisindex (KPI) enligt beslut av Omsorgsnämnden 2008-09-04. Årliga avgiftsförändringar har skett
tidigast från mars månad det aktuella året. För år 2021 har uppräkning med KPI 1,4% (juli 2021) gjorts. För år
2021 uppgår prisbasbeloppet till 47 600 kr (SCB)

Servicetjänster för äldre- och funktionshindrade
(Hemvaktmästar´n) inklusive moms
Alla folkbokförda i Strömstad som fyllt 70 år och/eller har varaktig funktionsnedsättning som föranleder insats
enligt LSS (Lagen om stöd och service) eller SoL (Socialtjänstlagen).
Yttre servicetjänster

200 kr/timma

Max antal timmar för att använda tjänsten är

Snöröjning och gräsklippning utförs enligt köordning
utifrån efterfrågan och möjlighet.

6 timmar/månad.
(Gräsklippning, snöröjning, sandning, saltning)
Övriga servicetjänster
(Säkerhetshöjande vardagssysslor i bostaden)

80 kr/timme som uppdraget tar att utföra exkl.
transporttid. Lägsta avgift per uppdrag är 25 kr.

Taxa för vård & omsorg samt boendestöd
Vi vill här nedan informera om grunderna för Strömstads kommuns avgiftsberäkning (momsbefriad taxa).
Avgift utgår enligt beskrivning nedan för beviljade insatser inom hemtjänst samt boendestöd. Inom begreppet
hemtjänst ryms i Strömstads kommun även kontinuerlig ledsagning och anhörigavlösning.
Kontinuerlig ledsagning upp till 12 timmar per månad

Kostnadsfri

Kontinuerlig ledsagning över 12 timmar per månad

Hemtjänsttaxa

Anhörigavlösning upp till 12 timmar per månad

Kostnadsfri

Anhörigavlösning över 12 timmar per månad

Hemtjänsttaxa

Tillfällig/sporadisk Ledsagning momsbefriad taxa (KPI-uppräkning)
Avgift för tillfällig/sporadisk ledsagning
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162 kronor/tillfälle

Aktuell inkomst
Av de riktlinjer som finns för fastställande av avgifter inom vård & omsorg samt boendestöd framgår klart att
beräkningen skall grundas på aktuell (årets) inkomst och aktuella skattesatser. Ränteinkomster beräknas dock
på fjolårets uppgifter.

Högkostnadsskydd
Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen (2001:453) i form av en högsta avgift för insatser inom ramen
för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, trygghetslarm, tillfällig/sporadisk ledsagning, dagverksamhet och
kommunal hälso- och sjukvård och boendestöd.

Avgiften per månad får uppgå till en tolftedel av 53,92 % av prisbasbelopp.

Fastställt minibelopp
I socialtjänstlagen anges en lägsta nivå på minimibeloppet samt vilka levnadskostnader det angivna beloppet
skall täcka. Minimibeloppet skall räknas upp årligen med prisbasbeloppet. Minimibeloppet uppgår per månad
till en tolftedel av 135,5 % av prisbasbelopp för ensamstående, och en tolftedel av 114,5 % av prisbasbelopp
för sammanlevande makar eller sambor.

Tre olika procentsatser används för att beräkna avgiften. Denna grundar sig på avgiftsutrymmet.
Vårdavgiftens andel tas ut med:
Nivå 1 0 – 8,5 tim./månad
Nivå 2

Över 8,5–24,5 tim./månad

Nivå 3 Över 24,5- tim./månad

60 % av disponibel inkomst.
80 % av disponibel inkomst.
100 % av disponibel inkomst.

Detta innebär att vid hög nivå tas hela överskottet i anspråk, dock högst en tolftedel av 53,92 % av
prisbasbeloppet som utgör avgiftstaket för hemtjänstavgift/boendestöd.
Högkostnadsskydd gäller vilket innebär att den maximala avgiften inte överstiger 345 kr/timme. (KPIuppräkning)

Kostnad för mat (och/eller näringsdryck och sondmat) (KPI-uppräkning)
Kostnad för mat i särskilt boende*
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Ensamstående

3 256 kr/månad

Makar

6 512 kr/månad

Kostnad för tilläggstjänster (KPI-uppräkning)
Start-/hygienpaket i särskilt boende
Startpaket

349 kr/styck

Hygienpaket (städ och person)

271 kr/månad

Måltidstaxor i ordinärt boende (KPI-uppräkning)
Matdistribution (krävs biståndsbeslut)
Ensamstående

56 kronor/portion

Makar/sambo

98 kronor 2 st. portioner (49 kr/portion)

Trygghetslarmstaxa (KPI-uppräkning)
Avgift för trygghetslarm

288 kronor/månad

Hemsjukvård (KPI-uppräkning)
Avgift för hemsjukvård

313 kronor/månad

Hjälpmedel/Ordinationstaxa
OBS! Dessa avgifter ingår EJ i Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd
Avgift uttas vid ny ordination

80 kr

Taxa kortidsvistelse SoL (KPI-uppräkning)
Korttidsvistelse omvårdnad
Korttidsvistelse kost

91 kr/dygn
109 kr/dygn

Taxa Dagverksamhet (KPI-uppräkning)
Kost och förbrukningsmaterial dagverksamhet
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76 kronor/dag

Taxor inom stöd och service
Måltidspriser* (KPI-uppräkning)
Frukost

20 kr/portion

Lunch

44 kr/portion

Middag/Kvällsmål

44 kr/portion

Kostnader för mat i Gruppbostad/Servicebostad (KPI-uppräkning)
Ensamstående

3 256 kr/månad

Makar

6 512 kr/månad

*Vid extern placering debiteras faktisk kostnad

Taxa färdtjänst
Taxa Färdtjänst momsbefriad taxa
Årlig uppräkning sker med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar. Höjningen innefattar
både grundavgift samt påslag/kilometer.
Undantag är s.k. arbetsresor som baseras på priset för periodbiljett för en månad.
Avser en person

Beroende på avstånd

Inom Västra Götalands län

Grundavgift 50 kr för de första 10 km, därefter 3
kr/km

Utanför Västra Götalands län

Grundavgift 65 kr därefter tillägg 10 kr/km

Egenavgift för arbetsresor mellan
folkbokföringsadress och arbetsplats avseende
ordinär löneanställning/daglig sysselsättning enligt LSS

Beloppet utgår från vad ett månadskort inom
kollektivtrafiken kostar.

Färdtjänstberättigad som i tillståndet beviljats LEDSAGARE har rätt att ta med ledsagare gratis.
Medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade.
Ledarhund får medföras gratis.

6

Dnr:KS/2015-0126
KS/2017-0667
KS/2018-0515

Strömstads kommuns

Styrdokument
Arvodesreglemente
för förtroendevalda
Dokumenttyp
Beslutande organ
Förvaltningsdel
Antagen
Reviderad

Reglemente
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
2012-12-17
2015-11- 12 § 126
2018-09-20 § 86
2019-10-24 § 217
Ansvar
Kommundirektör
Aktualitetsförklaras 2022-04-30

2

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun
Allmänna utgångspunkter

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen (2017:725) (KL).
Lagen innebär att det är obligatoriskt för kommunerna att betala skälig ersättning till de
förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade semester- och
pensionsförmåner när de fullgör sina uppdrag.
Vid sidan härav får fullmäktige besluta att de förtroendevalda i skälig omfattning ska få
ersättning för utgifter, arvode, pension och andra ekonomiska förmåner. Fullmäktige ska
enligt kommunallagen besluta om grunderna för de ekonomiska förmånerna till
förtroendevalda. Uppgiften kan inte delegeras.
Kommunfullmäktige har beslutat om Regler om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) som närmare beskriver dessa frågor.
Reglementet är i tillämpliga delar gällande även för bolagen och samtliga arvoden ska följa
principen procent av riksdagsledamöters arvoden.

Reglementets innehåll

Reglementet är indelat i sex avsnitt (A-F).

I första avsnittet (A) finns allmänna bestämmelser som bland annat reglerar vilka
förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna. Här anges också ersättningsberättigade
sammanträden och motsvarande.
Det andra avsnittet (B) innehåller bestämmelser om ersättning för förlorad arbetsinkomst
samt för förlorade pensions- och semesterförmåner.
Det tredje avsnittet (C) innehåller information om arvoden och det fjärde avsnittet (D)
innehåller bestämmelser om ersättning för kostnader.
I det femte avsnittet (E) finns gemensamma bestämmelser som reglerar frågorna om hur
man begär ersättning, vem som tolkar och tillämpar bestämmelserna och när
utbetalningen av de ekonomiska förmånerna ska ske.
I det sjätte avsnittet (F) finns bestämmelser om hur arvoden och ersättningar beräknas.

Strömstads kommun
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A. Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

§ 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § KL.

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller endast
nedanstående paragraferna 8 § samt 10-24 §§.

Arvoderade och ersättningsberättigade sammanträde med mera

§ 2 Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgivits
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 10-19 §§ för;
a) sammanträden med fullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden.
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
c) justeringsarvode utgår oavsett om särskild tid och plats inte bestämts för justeringen.
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget.
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen.
f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör.
g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.
h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör.
i) presidiemöten i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd, styrelse eller beredning och utskott.
j) besiktning eller inspektion.
k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
För extrainsatta sammanträden fyller den förtroendevalde i blanketten "Begäran om
ersättning" som finns på intranätet under fliken 'Politikerportalen'. Blanketten fylls i så snart
som möjligt, dock senast 3 månader(se 21-22 §) efter sammanträdet. Var noga med att ange
korrekt datum, nämnd och förrättning. Om sammanträdet/förrättningen är utanför
kommunen räknar du med restiden i mötestiden.
För att arvode ska kunna utgå för deltagande i ersättningsberättigad aktivitet ska aktiviteten
vara godkänd för deltagande, eller om särskilda skäl föreligger ska deltagande kunna styrkas i
efterhand av ordförande eller annan ansvarig. Ordförande ska tydliggöra om en ledamot
kallas eller inbjuds att delta.

Strömstads kommun
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B. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och
semesterförmåner
Förlorad arbetsinkomst

§ 3 a Anställda
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt avsnitt F.
Ledamoten har själv ansvar för att skicka in intyg från arbetsgivaren till HR-avdelningen som visar
gjorda löneavdrag.
§ 3 b Egen företagare
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt avsnitt F.
Förtroendvalda som kan styrka att en arbetsinkomst förlorats, genom inlämnad inkomstuppgift,
men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt
avsnitt F.
Blankett för att lämna inkomstuppgifter finns på kommunens intranät.

Förlorad tjänstepensionsförmån

§4
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har enligt
kommunallagen rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner
som de förlorar i sin ordinarie sysselsättning på grund av uppdraget.
Kommunen har enligt SKL:s rekommendation om ersättning till förtroendevald för förlorade
pensionsförmåner beslutat att förtroendevald som kompenseras för förlust av arbetsinkomst
också ska kompenseras för förlust av tjänstepensionsförmån.
Beräkning av förlorad tjänstepensionsförmån framgår av avsnitt F.

Förlorad semesterförmån
§ 5 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det

belopp fullmäktige beslutat enligt avsnitt F.

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F.

Förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning

§ 6 Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad ersättning från erkänd
arbetslöshetskassa och styrkt förlorad föräldrapenning från försäkringskassan med högst det
belopp som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F.

Särskilda arbetsförhållanden
§ 7 Rätten till ersättning enligt 3 – 6 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt

att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträde
eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 3 - 6 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträde eller motsvarande.
Strömstads kommun
Kommunledningskontoret
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C. Arvode
Årsarvode

§ 8 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. Ersättning utgår inte enligt
avsnitt B 3-7§.
Till de politiskt förtroendevalda som har årsarvode ingår ersättning bland annat för att:
- rutinmässigt följa förvaltningens arbete och att hålla sig informerad om de regler
och lagar som påverkar verksamheten.
- att vara anträffbar på den plats och på den tid som bestämts.
- att vara tillgänglig för kommunmedborgare och övriga intressenter.
Till den nämndsordförande eller vice ordförande i styrelsen som har ett fastställt årsarvode
med 40 % eller mer utgår inte något ytterligare arvode för tjänstgjord tid. Vid en extra ordinär
arbetsbelastning har kommunstyrelsens ordförande möjlighet att bevilja ersättning för ickeschemalagda möten.
Kommunstyrelsens ordförande får inte inneha andra uppdrag eller bisysslor utan
kommunstyrelsens godkännande förutom de av kommunfullmäktige beslutade.
Kommunstyrelsens vice ordförande ska tjänstgöra vid ordförandens semester och annan ledighet,
för vilket ersättning ingår i årsarvodet.
Ordförandena i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och
byggnämnden och tekniska nämnden, ska vara anträffbara i den omfattning och på den tid och
plats som nämnden/styrelsen kan besluta om.
De årsarvoderade har rätt till ledighet i följande utsträckning: Ordförande i nämnd/styrelse 25
dagar/år ”semester. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag under tid som sammanhängande överstiger 30 kalenderdagar ska arvodet minskas i
motsvarande mån. Gruppledare ansvarar för att meddela HR om detta.

Begränsat årsarvode
§ 9 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till

begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F.

Fast årsarvode till ersättare i nämnd ska utgå med samma belopp som för ordinarie ledamot vid
dennes planerade frånvaro från uppdraget om det sammanhängande överstiger 30
kalenderdagar, under förutsättning att ”fast” ersättare anmälts.
Till de politiskt förtroendevalda som har begränsat årsarvode med 12 -40 % arbetstid , ingår bland
annat ersättning för;
- att rutinmässigt följa förvaltningens arbete och att hålla sig informerad om de regler
och lagar som påverkar verksamheten.
- schemalgada möten i utskott tillhörande kommunstyrelsen, barn - och
utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden.
Med schemalagda möten avses de möten som ingår i den egna nämndens/utskottets
fastställda ”Årsplan för sammanträden”.
- att överförmyndaren ska vara anträffbar i enlighet med vad kommunstyrelsen kan
besluta
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Om en förtroendevald har flera olika uppdrag och sammanlagt får en uppdragstid på 40 %
eller mer av en heltid så gäller istället arvodesreglerna för årsarvoderade enligt detta
reglemente.
Förtroendevalda som har ett begränsat årsarvode understigande 12% arbetstid erhåller
arvode för sammanträden enligt 10 §.

Arvode för sammanträden

§ 10 Förtroendevalda som inte har ett fast årsarvode har rätt till arvode för sammanträden.

Förtroendevalda med årsarvode har rätt till arvode för sammanträden när det är extrainsatta
möten. Vid ordinarie schemalagda möten gäller årsarvodet.
För att ha rätt till sammanträdesarvode för exempelvis kurs eller utbildning så ska detta
godkännas av ordföranden.
Vid ordinarie sammanträde skickar nämndens sekreterare ersättningsunderlag till HR-avdelningen
för de som inte har årsarvode.
För extrainsatta sammanträden, som inte är nämndsammanträden, fyller den förtroendevalde i
blanketten ”Begäran om ersättning” som finns på intranätet under fliken ´Förtroendevald´.
Blanketten fylls i så snart som möjligt, dock senast 3 månader efter sammanträdet. Var noga med
att ange korrekt datum, nämnd och förrättning.
Om sammanträdet/förrättningen är utanför kommunen räknar du med restiden i mötestiden.
Paus i eller i anslutning till sammanträdeslokalen, ingår i sammanträdestiden.
Avbryts sammanträdet för lunch, ska denna tid inte ingå i sammanträdesersättningen.

Arvode för tjänstgöring

§ 11 Arvode utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare vid sammanträden eller del av
sammanträden med nämnd och styrelse (Det utgår ej till presidier, utskott och ej heller till
närvarande ersättare som inte tjänstgör).
Arvodet utgår även till ledamöter och tjänstgörande ersättare i tillsatta beredningar.

Arvode för kommunfullmäktige

§ 12 Arvode utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare vid kommunfullmäktiges
sammanträden. I ersättningen ingår bland annat ersättning för förberedelse till mötet.
Arvodet utgår inte till kommunfullmäktiges ordförande.

Arvode för justering av protokoll

§ 13 Arvode utgår för justering av protokoll. Arvodet utgår inte till mötets ordförande.

Arvode för gruppledare

§ 14 Varje parti, anmäler till kommunfullmäktige namn på en eller två personer som gruppledare.
Gruppledarens roll syftar till att vara kontaktperson mellan Strömstads kommun och respektive
parti. Gruppledaren ansvarar för att meddela fullmäktiges sekreterare om ledamots förhinder och
kallar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
Arvodet för gruppledare är fastställt utifrån en samlad bedömning av uppdragets tidsåtgång och
inkluderar ersättning för arbete som är förenat med detta uppdrag. I uppdraget ingår att delta i
olika arbetsgrupper och informationsmöten som syftar till att förankra frågor politiskt. Det utgår
endast ett gruppledararvode per parti. Utöver detta arvode utgår ingen annan ersättning (till
gruppledare) för uppdraget som gruppledare.
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Resekostnader och traktamente

§ 15 Reseersättning utgår på samma grunder som för kommunens arbetstagare avseende resor till
och från sammanträden samt för resor vid utförande av politiskt uppdrag.

Traktamente utgår endast för förrättning på annan ort, utanför Strömstads kommun.
Övernattning ska i en akut situation kunna ersättas, om särskilda omständigheter föreligger och
ledamoten inte kan komma hem efter ett sammanträde.

Barntillsynskostnader

§ 16 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda
skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst
det belopp som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan
närstående och inte heller för tid då barnet vistats i den kommunala barnomsorgen.

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk.

§ 17 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård av funktionshindrad eller svårt sjuk person som
vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutat enligt avsnitt F.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller närstående.

Funktionshindrad eller förtroendevalds särskilda kostnader

§ 18 Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts
på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning med
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutat enligt avsnitt F.

Övriga kostnader

§ 19 För andra kostnader än som avses i 15-18 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering
av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit.
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E. Gemensamma bestämmelser
Begränsning av ersättning och arvoden

§ 20 Sammanlagd ersättning för arvoden och förlorad arbetsinkomst för en förtroendevald kan
per kalenderår inte överstiga 80 % av årsarvode för kommunstyrelsens ordförande.
Förtroendevald ansvarar själv för bevakning av detta. Om man får mer arvode än man har rätt
till blir man återbetalningsskyldig för den delen.

Hur man begär ersättning

§ 21 För att få ersättning enligt 3 - 7 §§ och 15 - 19 §§ ska den förtroendevalde styrka sina
verkliga förluster eller kostnader.
Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till
annan som utsetts att ta emot dem.
Arvode enligt 8, 9, 14 §§ betalas ut utan föregående anmälan. Vid nämndsmöten ska arvoden
utbetalas inom 60 dagar. Nämndsekreterare ansvarar för att arvodesunderlag lämnas in till
HR-avdelningen. Beträffande övriga möten ska begäran om ersättning framställas snarast,
dock inom tre månader från sammanträdet.
§ 22 Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska vara styrkt och
ska framställas snarast, dock inom tre måndader efter sammanträde eller motsvarande till vilken
förlusten härför sig.
Yrkande om förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning enligt 6 § ska framställas
snarast, dock senast inom tre månader från sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten
hänför sig. Framställan ska ställas till fullmäktige/styrelsens eller nämndens sekreterare och
styrkas genom intyg.
Yrkande om ersättningar för deltagande i sammanträde eller motsvarande ska framställas snarast,
dock inom tre månader.
Yrkande om övriga ersättningar enligt detta reglemente ska framställas snarast, dock inom tre
månader.
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av retroaktiv lön ska framställas inom efter
besked. Yrkandet ska vara styrkt.
Undantag kan göras då den förtroendevalde inte kan påverka avtalsförändringar och därmed ej
heller den retroaktiva beräkningen. Yrkandet ska då ske senast inom tre månader efter det att
förändringen blivit känd. Yrkandet ska också innehålla det datum då det nya avtalet skrevs under
av arbetsgivar- och arbetstagarpart.
Om en begäran om ersättning inte inkommer inom reglerad tid har rätten till ersättning gått
förlorad.

Tolkning av bestämmelserna

§ 23 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens
personalutskott.

Utbetalning

§ 24 Årsarvoden och begränsade årsarvoden samt arvode för gruppledare betalas ut med en
tolftedel per månad.
Övriga arvoden och ersättningar betalas ut en gång i månaden och vid samma tillfälle som för
arbetstagare i kommunen.
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F

Bestämmelser om hur arvoden och ersättningar beräknas

Till grund för beräkning av arvode ska riksdagsledamöters arvode gälla som utgångspunkt, här
kallat bastalet. Ändring av bastalet sker den 1 januari årligen.
Arvoden baseras i procent av bastalet och med av fullmäktige beräknad tidsåtgång.
Det prisbasbelopp som ligger till grund för ersättningarna är det värde som gällde i september
månad året innan tjänstgöringstidpunkten.
Vid vård av barn tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid
arvodet från kommunen upphör under samma tidsperiod.

Förlorad arbetsinkomst (se § 3 a-b)
Förlorad arbetsinkomst ersätts enligt styrkt löneavdrag.
Rätt till ersättning kan aldrig överstiga maximerat belopp per timma som är:
prisbasbeloppet
165
Om den förtroendevalde är egenföretagare och inte kan redovisa ett styrkt löneavdrag
utgår en timerersättning som är 50 % av maxbeloppet/timma.
Förlorad tjänstepensionsförmån (se § 4 )
Kompensationen beräknas enligt en schablonersättning av en pensionsavgift på 4.5%
av den förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad
semesterförmån
Förlorad semesterförmån (se 5 §)
Förlorad semesterförmån ersätts med styrkt belopp.
Maximal ersättning är: Prisbasbeloppet x 0,12
165
För förtroendevalda som är egna företagare och inte kan redovisa ett styrkt löneavdrag
utgår semesterersättning med 50 % av Prisbasbeloppet x 0,12
165
Förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning (se § 6)
Styrkt belopp från erkänd arbetslöshetskassa och försäkringskassa.
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Årsarvode (40 % arbetstid och däröver) (se § 8)
Nämnd/uppdrag

Arbetstid i
procent av
heltid

Ersättning
I procent
av bastalet

100%
50%
50%

90% /månad
40% /månad
40% /månad

4:e ledamoten i arbetsutskottet

20%

15% /månad

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

50%
15%
15%

33% /månad
9,0% /månad
9,0% /månad

Socialnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

50%
15%
15%

33% /månad
9,0% /månad
9,0% /månad

Miljö- och byggnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

50%
15 %
15 %

33% /månad
9,0% /månad
9,0 %/månad

Tekniska nämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

50%
15 %
15 %

33% /månad
9,0% /månad
9,0% /månad

Kommunstyrelsen

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande (50 % av Ks-ordf)

Begränsat årsarvode (Arbetstid mellan 12-40 %) (se § 9)
Nämnd/uppdrag

Kommunfullmäktige
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Revision; obs vid början av ny
mandatperiod finns det parallela
revisionsuppdrag
Ordförande
Ledamöter

Arbetstid i procent
av heltid

12 %

Ersättning I
procent av
bastalet
9,0% /månad
4,5% /månad
4,5% /månad

4,5 % /månad
3,0 % /månad

Kultur- och fritidsutskott
Ordförande
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Överförmyndare
Ordförande

15 %

Folkhälsorådet
Ordförande

9,0 % /månad
1,5 %/månad

Valnämnden; arvode utgår för tiden 1/7 året före valår till 31/12 valåret. Vid val till EU

utgår arvode under valåret från 1/1 till 2 månader efter valdagen. Vid övriga val beslutar
personalutskottet om hur rätt till ersättning ska regleras.
Ordförande
2.0 % /månad
1:e vice ordförande
1.0 %/månad

Gruppledare
Till utsedda gruppledare för respektive
parti, som är företrädda i
kommunfullmäktige.

Antal mandat i
procent av bastalet
kommunfullmäktige
1-3 mandat
4-7 mandat
8- mandat

1,0% /månad
1,5% /månad
2,0% /månad

Tillsatta beredningar och utskott där årsarvode inte utbetalas

Ordförande

Sammanträdesarvode + dubbelt
tjänstgöringsarvode
Sammanträdesarvode + tjänstgöringsarvode

Övriga ledamöter
Presidiemöten

Sammanträdesarvode +
tjänstgöringsarvode

Stämmoombud
Ombud på stämma

Sammanträdesarvode

Arvode för sammanträden med mera (se § 10 )

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgivits
närvarorätt har rätt till ersättning
upp till fyra timmar med 0,825 % av bastalet.
mellan fyra till sex timmar med 1,24 % av bastalet.
över sex timmar (heldag) med 1,65 %av bastalet.
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller förrättningar har inte
rätt till högre arvode än sammanlagt ett helt arvode för heldag.

Arvode för tjänstgöring (se § 11)
Arvodet är 1 % av bastalet per sammanträde.

Arvode för kommunfullmäktige (se § 12 )

Arvodet är 0,825 % av bastalet per sammanträde.

Arvode för justering av protokoll (se § 13)
Arvodet är 0,26 % av bastalet per justering.
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Till förtroendevalda som är kallade till sammanträden med nämnd/styrelse, utbildning eller
motsvarande möten utgår arvode för sammanträde enligt 10 § samt reseersättning och
eventuellt förlorad arbetsinkomst.

Barntillsynskostnader (se § 16)

Ersättning utgår för styrkt kostnad.
Maxmimal ersättning per timma är:
Prisbasbeloppet x 2,4 %
8
Maximal ersättning per dygn är:
Prisbasbeloppet x 3 %

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk (se § 17)
Ersättning utgår för styrkt kostnad.

Maxmimal ersättning per timma är:
Prisbasbeloppet x 2,4 %
8
Maximal ersättning per dygn är:
Prisbasbeloppet x 3 %

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader (se § 18)
Ersättning utgår för styrkt kostnad.

Maxmimal ersättning per timma är:
Prisbasbeloppet x 2,4 %
8
Maximal ersättning per dygn är:
Prisbasbeloppet x 3 %
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Ärende: KS/2021-0189

Kommunstyrelsen

Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025 enligt
underlag:
a) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
b) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt
plan för åren 2023-2025,
c) nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget,
d) nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt
sammandrag investeringsbudget,
e) etappmål 2021-2022,
f) internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet
och till 0,6 procent för taxekollektivet,
g) politiska arvoden enligt arvodesreglementet,
h) taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
i) skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt
högst 50 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt
högst 50 mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.
4. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2022
till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till
minst 0,5 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka
med 0,5 procentenheter per år.
5. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år
2022 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå
till minst 0,75 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska
öka med 0,5 procentenheter per år.
6. att besluta bolagens borgensramar vara; AB Strömstadsbyggen 800 mnkr,
AB Strömstadslokaler 500 mnkr. och AB Strömstanet 100 mnkr.
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av
beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd.
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Ärende: KS/2021-0189

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2022 och plan för åren
2023-2025. Kommunens budgeterade resultat för 2022 uppgår till 31,5 mnkr
vilket utgör 3,5 procent av skatter och bidrag.
I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från september år
2021 använts.
Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 857,5 mnkr. Budgetanslagen till
nämnderna fördelas enligt:
Kommunfullmäktige 3,5 mnkr, kommunstyrelsen 83,4 mnkr, socialnämnden 277,7
mnkr, barn- och utbildningsnämnden 379,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 33,7
mnkr, tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet 47,8 mnkr samt
finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 32,2 mnkr.
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om
resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, vatten- och avloppskollektivet,
avfallshanteringskollektivet samt fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter
avsättning till investeringsfond.
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 338,8 mnkr, varav 197,8 mnkr inom
bolagen och 64,8 mnkr inom taxekollektiven, tekniska nämnden. Budgeten
fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 4,0 mnkr, socialnämnden 1,9 mnkr, barn- och
utbildningsnämnden 4,1 mnkr, miljö- och byggnämnden 5,1 mnkr, tekniska
nämnden skattefinansierad verksamhet 61,1 mnkr, va-verksamheten 61,4 mnkr
samt avfallsverksamheten 3,4 mnkr.
Exploateringsbudgeten till 15,3 mnkr.
Etappmål antagna i förbindelse med Mål & Budget 2021 är beslutade av
kommunfullmäktige att även gälla för 2022.

Perspektiv

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

Beslutsunderlag

Mål & Budget för år 2022 och plan 2023-2025
Bilaga 1-6 Förslag till taxebilaga 2022
Arvodesreglemente
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Carsten Sörlie

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

Beslutet skickas till
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Mats Brocker

Kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Ärende: KS/2021-0189

Budget 2022
för
Strömstads kommun
Vision 2030: 15 000 invånare och fossiloberoende
- styr kommunen framåt till 2030.
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Strömstads kommun framåt efter pandemin.
Stärk skolan-samverka med näringslivet-fler i arbete!
Strömstads kommun har årtionden bakom sig som en framgångsrik kommun. Ordnad
ekonomi, nyföretagande, inflyttning och framgångsrika företagare har lett till låg arbetslöshet
till gagn för alla Strömstadsbor. Nu måste Strömstad kommun lägga kraft och resurser på
framåtsyftande idéer som möter nya utmaningar. Strömstads kommun måste fortsatt stödja
det lokala näringslivets olika initiativ, trygga arbetstillfällen och stärka unga så väl som äldre
för att med bra skola och utbildningsmöjligheter vara rustade för aktivt arbetsliv som anställd
eller som företagare. Upprätta bredare och gemensamma svensk/norska initiativ som
motståndskraft gentemot kommande utmaningar. Hållbarhet och grön omställning är en
given inriktning på fortsatt utveckling och det digitala språnget är avgöranden. Strömstad
kommun borde vara vinnare när fler söker sig utanför de större städerna för nytt boende i
attraktiva miljöer. Då spelar bra skola med olika utbildningsmöjligheter såväl som intressant
kultur- och fritidsutbud stor roll för attraktiviteten.
Hela Strömstad - hållbar, klimatsmart och inkluderande kommun 2035
(FNs globala mål 7,8,9,12,14)

Framtiden är grön. En hållbar omställning av hela vår livsstil är nödvändig för att skapa ett
samhälle som bygger på en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt i hela
Strömstad. I Strömstad äter, bor och reser vi klimatsmart. Strömstad har fantastiska
förutsättningar att genom en hållbar utveckling och tillväxt skapa förutsättningar för
utveckling i hela kommunen. Första steget är att hålla fast vid den utstakade vägen och
genomförandeplanen för att bli en fossiloberoende kommun 2030.
Stegen vidare är bland annat att ta fram en strategi/plan för optimerad upphandling av
närodlade varor och tjänster. Ett arbete som måste göras i nära samarbete med näringslivet
med målet att vara självförsörjande i närregionen och därigenom skapa förutsättningar för
de gröna näringarna att utvecklas inom kommunen eller i vår närhet. I Strömstadsperspektiv
så är det småskaliga producenter som kan börja visa vägen framåt.
Viktiga områden för ett hållbart samhälle är livsmedelsproduktion, byggande, boende,
smarta energilösningar, kollektivtrafik och transporter. Därför är det viktigt att ge
förutsättningar för alternativa energikällor och fossiloberoende drivmedel till fordon.
Solcellsanläggningar, vindkraftsetableringar både på land och till havs och vätgasanläggningar
kommer fortsatt att söka nya och lämpliga områden för etableringar och platser för
utveckling. Det tekniska kunnandet när det kommer till miljöteknik är redan stort längs med
västkusten, Strömstad kan vara centrum för detta tekniska kunnande.
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Kultur- och föreningsliv skapar kittet i ett socialt hållbart gemenskapande samhälle där alla
känner sig välkomna oberoende av bakgrund. Att det ges förutsättningar för ett rikt
föreningsliv och en mångfald av kulturutbud är grundbulten för ett demokratiskt och socialt
hållbart samhället.
Att det skapas förutsättningar för en utvecklad besöksnäring med hög kvalitet och ett brett
utbud tillsammans med ett aktivt arbete för att bredda näringslivet, skapar förutsättningar
att attrahera fler att se Strömstad som en framtida bostadsort. Hela kommunen skall kunna
erbjuda bra och intressanta boendemiljöer för dem som söker alternativa platser för boende
såväl som för nya företagsideer.
En skola, såväl grundskola, gymnasium som vuxenutbildning, med hög kvalitet, brett utbud
och trygghet för alla är viktiga förutsättningar för att kommunen fortsatt ska vara attraktiv
och en viktig grund för en långsiktig positiv utveckling och tillväxt.
Strategiskt och framtidsinriktat arbete för att skapa enkelhet och flexibilitet där möjligheten
att tillskapa boende i olika former och i hela kommunen är ledorden. Attraktiva
boendemiljöer är en viktig faktor för en hållbar framtida utveckling i hela kommunen.
Strömstads kommun måste aktivt identifiera de företag som söker orter för etablering av
satsningar inom miljö och klimatområden. När sol, vind och vatten eller havet är grunden för
företagsidén ska Strömstad vara den självklara etableringsorten. Marina verksamheter med
olika inriktningar, men med kustnära yrkesfisket som bas, har stora möjligheter att utvecklas
och skapa nya företag och arbetsplatser med hjälp av Tjärnö Marina Laboratorium, med dess
läge vid Sveriges artrikaste havsområde. Strömstads kommuns läge mitt i den intressanta
svensk/norska regionen har stora möjligheter att vara motor i ett breddat näringsliv i
området om ett svensk/norskt gränsregionalt samarbete fördjupas med fokus på båda
ländernas styrkor.
Stadsnät i hela kommunen är vägen framåt
(FNs globala mål 9)

StrömstaNet är med det nära samarbetet ihop med de fyra Fiberföreningarna en unik tillgång
som Strömstad förfogar över. Vi har ett öppet och fritt stadsnät som täcker hela kommunen.
Strömstad förfogar därmed över ett kommuntäckande fiberoptisk och framtidssäkert
bredbandsnät. Ett stabilt och öppet fibernät i hela kommunen är en viktig infrastruktur i
samhällsbyggandet på samma sätt som vägar, gator, el, vatten och avlopp. Det skapar
förutsättningar att utveckla kommunala tjänster till alla invånare i Strömstad, utveckla
digitala kommunikationer för alla och ger förutsättningar för att utveckla trådlös
kommunikation för 4G/5G.
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Strömstads kommun skall öka takten i utvecklingen av digitala lösningar och dess möjligheter
inom all kommunala verksamhet för att vara en attraktiv framtidskommun. Tendenserna
efter pandemin är ett ökat intresse för boende på landsbygd och mindre tätorter. Ett
heltäckande och väl fungerande fibernät är nyckeln för att var attraktiv i denna trend. För att
täcka in de vita fläckarna som finns kvar så måste fibernätet utvecklas i takt med
utvecklingen och utvecklas med fiberkontakter/ fibertrafik med övriga Västra Götaland och
gränstrakterna i Norge för större säkerhet i fibernätet och ta tillvara affärsmöjligheter.
Utbyggnadsmålet skall vara att 2024 skall 99,9% av hushållen i Strömstad ha möjlighet till
fiberuppkoppling.
Centerpartiet vill under 2022:
- att kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa hela koncernen och dess
verksamheter i syfte att lägga en investerings och utbildningsplan för ett digitaliseringslyft.
- att Strömstads kommun ska vara drivande i att möjliggöra att alla våra invånare ska
kunna ha tillgång till bredbandsmålet som finns på regional nivå.
- att 2024 skall målet vara att 99,9 % av kommunens hushåll har möjlighet att ansluta med
fiberuppkoppling.
- att Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler planerar för och installerar smarta digitala
lösningar som underlättar för hyresgäster och brukare.
Agenda 2030 för hela kommunen framåt till fossiloberoende 2030
(FNs globala mål 7 och 13)

Arbetet med Agenda 2030 och de globala målen är i sin linda och behöver trappas upp. Låt
kommunernas Klimatlöfte inför 2022, med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen vara
påskyndare för att nå målet. Ett flertal av de tjugo insatserna som ingår i löftet är konkreta
och möjliga att snabbt bocka av som genomförda. Som exempel, styrmedel bort från fossila
bränslen och fossilbaserade engångsprodukter och öka livslängden eller finna nya
användningsområden på det som redan är inköpt och upphandlat. Många företrädare inom
näringslivet lyfter hållbara produkter som en konkurrensfördel och på samma sätt ska
Strömstads kommun konkurrera genom att ligga i topp som en engagerad miljökommun.
Bostads- och lokalbolagen bör få i uppdrag att arbeta fram tidsplan och investeringsplan för
solenergianläggningar på kommunägda fastigheter. Och pandemin har lärt oss att hitta
alternativ till bilen vilket lett till delvis ändrade beteende. Det är läge att öka takten bort från
fossildrivna fordon och skapa fler möjligheter att ställa bilen. För att människor ska välja cykel
som alternativ till bil så krävs trygg och säker infrastruktur. Överläggningar med Trafikverket
för att aktualisera cykelstråk där medfinansiering från staten bör vara aktuell bör prioriteras
likaså återta arbetet med att satsa på sammanhållna cykelbanor i och runt centrum och runt
centrala Skee samhälle.
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Centerpartiet vill under 2022:
- att en översyn av “Policy för tjänsteresor” görs med syfte att minska resor och transporter
och stimulera digitala möten och konferenser.
- att en översyn av “Policy för inköp och upphandling” görs med syfte att stärka miljö och
hållbarhetskraven.
- att vid inköp/leasing av fordon ska det alltid vara norm med fordon som drivs med
alternativa bränslen.
- att bostads- och lokalbolaget ges i uppdrag att anta en tidsplan och investeringsplan för
solenergianläggningar på lämpliga kommunägda fastigheter.
- att ett Agenda 2030 utskott under kommunstyrelsen tillsätts.
- att den framtagna cykelplanen, som avser de centrala områdena av Strömstads tätort,
omgående lämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
- att vägstråket Ånneröd - Hällestrand samt Daftö - Båleröd aktualiseras som prioriterade
cykelvägar vid överläggning med Trafikverket om medfinansiering.
- att planerna för gång och cykelväg i och kring centrala Skee åter aktualiseras.
- att i investeringsbudgeten inledningsvis avsätta 3 miljoner kronor till utbyggnad av nya
cykelvägar/banor.
Cirkulär ekonomi för klimatets bästa
(FNs globala mål 7)

För att Strömstad, på sikt, ska bli en hållbar kommun behövs ett bredare förhållningssätt
gällande gemensamma resurser med tydligare cirkulär användning. Österröd är en bra och
uppskattad återvinningsstation där invånare och företag också kan lämna föremål och
material för vidare försäljning på Återbruket. Här borde finnas en utvecklingspotential, för
klimatets bästa, genom ytterligare samordning inom det interna återvinningsuppdraget.
Arbetslivsenhetens olika verksamheter tillsammans med tekniska förvaltningens enheter
borde ha stora möjligheter att ta ansvar för detta. Kanske kan delar av verksamheten på
Återbruket på sikt utvecklas till ett socialt företag där samarbete med bla
Arbetsförmedlingen och integrationscentrum är viktiga aktörer.
Centerpartiet vill under 2022:
- att tekniska förvaltningen och arbetslivsenheten inleder ett arbete där mer av det som
lämnas på Österröds Återvinningscentral ska kunna återanvändas.
- att arbetslivsenheten tillsammans med andra parter undersöker möjligheten att på sikt
driva delar av Återbruket som socialt företag.
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Äldreomsorg, Särskilt boende och Individ och familjeomsorg
(FNs globala mål 3)

Andelen äldre kommer att öka och därmed behovet av särskilda boendeplatser. Ett nytt
särskilt boende som möter dagens och framtidens krav på lägenheter med tillhörande
lokaler, som kan byggas på ett sätt som skapar flexibilitet både nu och i framtiden behövs.
Fortsatt ombyggnation av Beatebergsgårdens övriga avdelningar behöver prioriteras, efter
att avdelning Vit nu är ombyggd. Detta är viktigt för en god boendemiljö och för bättre
arbetsmiljöförhållanden för personalen.
Det är viktigt att ha en fungerande korttidsvård med plats för dem som inte känner sig trygga
med att gå direkt hem efter en sjukhusvistelse, för dem med behov av palliativ vård och
omsorg, samt för dem som behöver växelvård. Alternativa driftsformer som till exempel
intraprenad bör prövas inom kommunen.
Kompetenshöjande insatser till framför allt baspersonal behöver fortsätta och nya
arbetsmetoder som individens behov i centrum (IBIC )måste på ett bra sätt implementeras i
ordinarie verksamhet. Samarbetet med regionen behöver fortsatt utvecklas. Detta kan ske
genom vidareutveckling av samverkande sjukvård, men också genom arbetet med god och
nära vård, där kommunens hemsjukvård, primärvården och regionen tillsammans arbetar för
att mer vård och omsorg ska kunna ske nära, helst i patientens hem, när så är möjligt.
Det finns en pandemiskuld när det gäller personer som blivit arbetslösa. Det gäller främst
personer som står lite längre från arbetsmarknaden, men också personer som behöver hjälp
av socialtjänstens olika insatser. Med anledning av detta behövs resurser inom Individ och
familjeomsorgen för att kunna prioritera insatser för att undvika fler långtidsarbetslösa.
Centerpartiet vill under 2022:
- arbeta fram en långsiktig plan för äldreomsorgen inklusive alternativa boendeformer,
samt se till att det finns planberedskap för nybyggnation av sådana boenden/bostäder.
- arbeta för att ytterligare utveckla samverkande sjukvård med regionen, samt att
tillsammans med regionen arbeta med god och nära vård.
- fortsätta ombyggnationen av Beatebergsgården.
- skapa förutsättningar för att rehabutredningar fortsatt ska kunna genomföras i Strömstad
via Samordningsförbundet väst.
- att digitalisering av verksamheterna fortsätter.
- att det tillförs socialnämndens budgetram 500 tkr vilket gör den totala ramen till 278,2
mnkr.
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Barn och Utbildning
(FNs globala mål 4 och 8)

Strömstad kommun ska erbjuda en skola där alla barn och unga kan lyckas och nå bra
skolresultat utifrån var och ens förutsättningar. Pandemin slog hårt mot Strömstad. Det har
och kan framöver komma att ställa nya och andra krav på Barn- och Utbildningsnämndens
verksamhet och utbud om allt fler vuxna kommuninvånare efterfrågar
utbildningsmöjligheter. Det är viktigt att se utbildningsinsatserna för vuxna som en möjlighet
att möta kommunens behov av olika kompetenser.
Strömstads skolor har behov av fler utbildade lärare men även fler vuxna som kan vara
närvarande i skolan även utanför elevernas lektionstid. För att kunna höja kvaliteten på
undervisningen så anser Centerpartiet att fler klasser ska ges möjlighet att använda sig av
tvålärarsystemet. Klasser med många elever och klasser där det finns barn som har olika
funktionsvariationer bör prioriteras. För att kunna locka fler utbildade lärare till Strömstad
behövs ett aktivt rekryteringsarbete. Vidare måste arbetsmiljön för de verksamma inom barn
och utbildningsförvaltningen stärkas för att göra Strömstad till attraktiv arbetsplats och
Strömstads kommun till en attraktiv arbetsgivare .
Under 2022 behöver biblioteksverksamhetens utredas för att kunna utveckla verksamheten
ytterligare och nå nya och fler besökare. Att erbjuda ett modernt mediatek och mer flexibla
öppettider kan vara ett sätt. Verksamheten ska tillsammans med bibliotek i samverkan Bibliotek i Ranrike - fortsätta att utvecklas med fler olika typer av media. En fortsatt satsning
på digitalisering är ett måste. Många olika media erbjuds idag digitalt vilket en stor del av
invånarna konsumerar. Detta kan handla om allt mellan ljudböcker och spel till olika
plattformar.
Strömstiernaskolans verksamheter behöver ytterligare och bättre anpassade lokaler för
dagens undervisning. Arbete pågår med att planera för ombyggnad av framtidens
högstadieskola i Strömstad. Elevantalet växer och högstadieskolan kräver mer och bättre
anpassade ytor. Grundsärskolan och kulturskolan som idag finns på Strömstiernaskolan
behöver därmed nya undervisningslokaler. För snart 60 år sedan invigdes idrottshallen i Skee,
byggd och anpassad för dåvarande skolas storlek och undervisning. Idag är skolan utbyggd
med fler elever och undervisningen är moderniserad. Under 2022 ska planering starta för att
bygga ny idrottshall i Skee.
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Centerpartiet vill under 2022:
- att BUN som sakägare utreder och planerar för framtida lokalbehov för verksamheter
som idag finns på Strömstiernaskolan. Ombyggnation ska planeras starta under 2022.
- att biblioteksverksamheten ska erbjuda ett modernt mediatek med mer flexibla
öppettider och på så sätt kunna nå fler och nya besökare.
- att utreda möjligheten till att stödja barnskötare som vill utbilda sig till förskollärare.
- att planering av ny idrottshall i Skee startar.
- att det tillförs barn och utbildningsnämndens budgetram 2 mnkr vilket gör den totala
ramen till 381,2 mnkr.
Måltider för hälsa välmående och med miljöansvar
(FNs globala mål 2, 3, 12)

För att kunna leverera ett bra arbete varje skoldag krävs att barnen får bra och nyttig mat.
Kommunens äldre bör på motsvarande sätt garanteras bra kvalitet på maten, viktigt för både
livskvalité och välmående. Den sårbarhet vi har när det gäller tillgång till svenska livsmedel
har blivit tydligare under pandemin samtidigt som vi ser ökat intresse för närproducerade
livsmedel. Det finns en grupp av engagerade småskaliga lokala producenter av livsmedel.
Skall den nödvändiga ökningen av lokalt producerade livsmedel i Strömstad bli verklighet
behövs stimulans och dialog med den gröna näringen.
Kommunen kan genom lokala inköp till de offentliga köken medverka till att successivt skapa
förutsättningar och underlag för närproducerade livsmedel. Den tidigare planeringen för
lagercentral för lokalproducerat måste åter aktiveras som en signal till näringen och
intresserade att det finns en seriös ambition från kommunen att vara med och utveckla lokal
produktion av livsmedel.
Andelen ekologisk mat och lokalproducerat måste successivt öka. Matsvinnet måste minska
såväl vid tillagningen som vid måltiderna.
Centerpartiet vill under 2022:
- att det utarbetas en plan för hur kommunen genom tydliga upphandlingsprinciper kan
medverka till att mer livsmedel produceras lokalt.
- att minst 35% ska vara ekologiska livsmedel.
- att minst 5% ska vara närproducerade livsmedel.
- att matsvinnet ska minska med 10%.
- att svenska råvaror väljs i första hand.
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En jämställd och jämlik kommun leder utvecklingen framåt
(FNs globala mål nr 5 och 10)

Det är lätt att tro att vi lever i ett jämställt samhälle. I förhållande till flera länder som går åt
motsatt håll är Sverige fortfarande relativt jämställt. Under pandemin har det kommit
rapporter om att våld i hemmet har ökat och det sätter en stor press på kvinnojourerna.
Strömstads Kommun måste säkra att Kvinnojouren har ett hållbart stöd från kommunen över
tid.
Att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck kräver ett målinriktat arbetssätt med
relevant kunskap. I samarbete med polisen behövs ett uttalat mål att arbetet mot våld i
hemmet och hedersrelaterat våld och förtryck ska prioriteras.
Att analysera hur jämställd och jämlik kommunens verksamheter är genom könsuppdelad
statistik, är inte bara rättvist utan också smart eftersom det skapar utveckling. Gender
Budgeting är ett sätt att med budget och bokslut kunna se hur gemensamma skattemedel
fördelas. Exempel på siffror som kan redovisas kan vara antal anställda, kvinnor och män,
snittlöner, utbildningsnivå bland kvinnor och män i de olika förvaltningarna och bolagen.
Besökare på kultur och fritidsarrangemang, fördelat på kvinnor och män. Fördelningen bland
de förtroendevalda ska också redovisas för nämnder och bolag. På sikt kan det arbetas fram
olika parametrar för vad som ska redovisas.
Centerpartiet vill under 2022:
- att stödet till kvinnojouren är hållbart över tid.
- att det i medborgarlöftet med polisen anges att våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck ska vara ett av de prioriterade områdena.
- att varje nämnd redovisar i kommunens bokslut hur de arbetat med jämställdhet.
- att Gender Budgetering på sikt införs i hela kommunen.
- att det i budgetarbetet inför 2023 arbetas fram vilka siffror som ska redovisas i bokslut.
Attraktiva boendemöjligheter i hela kommunen och trygg och säker miljö
(FNs globala mål 11)

En grundläggande förutsättning för att nå kommunens vision om ökad befolkning är tillgång
till bostäder i attraktiva lägen i hela kommunen.
Planering för hyresrätter i centrum såväl som utanför tätorten samt att underlätta byggande
på landsbygden bör prioriteras. På så sätt skapas ökad möjlighet till levande centrum såväl
som ökad möjlighet till kommunal service i hela kommunen, t ex förskola, skola och
äldreboenden. Bostadsbyggandet på Filjestad verkar nu få annan lösning än via det
kommunala bostadsbolaget Strömstadsbyggen vilket leder till att det måste ges garantier så
att bostäderna blir för permanentboende.
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I centrumnära läge, gamla Canningområdet, finns nu kvar en förorenad grusplan som måste
åtgärdas samt en kaj som idag är avstängd. Platsen är i anslutning till ett attraktivt
promenadstråk och måste uppfylla både trygghet och säkerhet. Planering av bro över
Bojarkilen måste återupptas så att staden knyts ihop med en året-runt säker infrastruktur.
Med nya utvecklingsplaner för Strömstad Spa så blir det ytterligare tryck på promenadstråket
och att förbättra kontakten med stadens centrum till allas fördel.
Nybyggnation av hyreslägenheter påbörjas snart i kvarteret Linden, Myren. Det kommer att
göra gamla Elektroluxområdet, som förfaller undan för undan, än mer synligt. Det är viktigt
för kommunen, och stadens välkomnande, att det snarast inleds samarbete med aktuella
fastighetsägare så att uppsnyggning av södra infarten kan ta fart.
Centerpartiet vill under 2022:
- att planeringen för bostäder på Rådhusberget slutförs.
- att på landsbygden tillåta byggande av bostäder i mindre grupper om 5-6 tomter utan
krav på detaljplan och att detta antas som riktlinje av kommunfullmäktige.
- att ge förutsättningar att tillskapa större tomter som ger möjlighet till odling eller annan
småskalig verksamhet.
- att plan för sanering av mark och byggnader samt iordningställande av kaj på
Canningområdet prioriteras.
- att åtgärder för ett tryggt, säkert och vackert promenadstråk genom Canningområdet
prioriteras.
- att planering av bro över Bojarkilen återupptas.
- att kommunen initierar, tillsammans med fastighetsägare, en uppsnyggning av södra
infarten till Strömstad.
- att Strömstadsbyggen är en resurs för bostadsförsörjning i hela kommunen.
Kommunens styrning av bostad- och lokalförsörjningsprocesser måste tydliggöras.
(FNs globala mål 11)

Det finns idag otydligheter om var övergripande prioriteringar görs och hur beslut av
nämnder och kommunfullmäktige respekteras. Det sker omprioriteringar inom bolagen som
går emot kommunfullmäktige beslut. Det görs nya utredningar som inte följer
förvaltningarnas beställningar.

Centerpartiets Budget 2022

10

I en revisionsrapport från mars 2020 riktar EY kritik mot lokalförsörjningsprocessen.
Rapporten tycks inte lett till förändring. De kommunala bolagen skall vara ett redskap för att
förverkliga kommunala ambitioner. Idag ser den kommunala verksamheten inte alltid att det
är huvudsyftet och bolagen agerar i vissa fall allt för kortsiktigt och begränsat. Det behöver
göras en översyn av hur bolagen kan samspela bättre övergripande kommunal
utvecklingsstrategi. Det allmännyttiga Strömstadsbyggen skall vara en resurs för
bostadsförsörjning i hela kommunen. Strömstadslokaler skall vara en serviceresurs för de
kommunala verksamheterna. StrömstaNet skall vara redskapet för att bygga, underhålla och
utveckla ett framtidsinriktat fibernät och utveckla förutsättningar för en digital infrastruktur i
framkant.
Centerpartiet vill under 2022
- att roll- och ansvarsfördelning avseende lokalförsörjningsprocessen tydliggörs mellan
styrelser, nämnder och bolag samt att denna fördelning efterlevs.
- att översyn av ägardirektiven och avkastningskrav på Bolagen för att värdera vilka direktiv
och avkastningskrav som optimalt medverkar till att bolagen har förutsättningar att vara
en aktiv part i utvecklingen av Strömstad.

Bra företagsklimat, samarbete mellan kommun- näringsliv stärker tillväxt och nya företag
(FNs globala mål 8, 9, 11 och 12)

Strömstads kommuns fortsatta positiva utveckling kräver bostäder, bra näringslivsklimat och
möjlighet för företag att utvecklas. Det är grunden för att nå målet 15 000 invånare och
därmed lägga en grund för fortsatta investeringar inom välfärdens olika områden. SKR
betonar allvaret med minskande antal i arbetsför ålder. Kommuner, generellt, behöver
inflyttning som tillför skattemedel och stärker ekonomin för att kunna finansiera ökat och
mer avancerat stöd och omsorg. Därför är det avgörande att kommun och näringsliv
tillsammans skapar bra förutsättningar för fortsatt utveckling av näringslivet till gagn för
trygga arbetsplatser, nya arbetsplatser, hög sysselsättning och gemensamt mål att locka nya
företagare såväl som nya kommuninvånare till Strömstad.
I initiativ från näringslivet har framkommit förslag om samverkansformer där kommun och
näringsliv etablerar gemensamt forum med uppdrag att stärka Strömstad. Efter pandemins
utmaningar för Strömstad, som helhet, är förslag i enlighet med näringslivets tankar viktigt
att bejaka som inledande steg för att tillsammans komma vidare för Strömstads bästa.
Centerpartiet vill under 2022:
- att Strömstads kommun målmedvetet arbetar med att förbättra näringslivsklimatet.
- att Strömstads kommun beslutar ingå i näringslivets initiativ om samverkan kommunnäringsliv i gemensamt utvecklingsbolag.
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Strömstads kommun bör söka ökad roll inom arbetsmarknadspolitiken–för bättre
helhetsinsatser.
(FNs globala mål 3, 8, 9 och 11)

Centerpartiet har tidigare föreslagit att Strömstad kommun under pandemin skulle söka om
att utöka ansvaret inom arbetsmarknadspolitiken under en försöksperiod. Det initiativet kan
tolkas överspelat då inget sådant initiativ gentemot regeringen lyftes då möjligheter gavs
under pandemin. Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortgår dock och ny organisation
växer fram dock inte med, vad som hitintills informerats om, fler lokala AF kontor. SKR trycker
på vikten av att kommunernas och regionernas arbete tas till vara inom
arbetsmarknadspolitiken men vill också betona kommunernas roll inom både utbildning och
näringslivsutveckling. Målet måste vara minskad arbetslöshet med bättre
kompetensförsörjning över hela landet. Detta är något som tillskapandet av Utvecklingsarena
Strömstad bygger på så att utvecklingsmöjligheterna utgår från helhetsperspektiv för att
undvika att enskilda faller mellan stolarna. Dock finns här stor risk att kommunen finansierar
det som kan anses vara statens ansvar att finansiera eller att det faktiskt också ger
dubbelarbete.
I spåren av att Arbetsförmedlingen lagt ned lokalkontor runt om i landet blir kommunernas
roll fortsatt betydelsefull för den enskilde kommuninvånaren. Det borde i dagsläget vara av
intresse, med pandemitidens erfarenhet, att Strömstads kommun söker utökat ansvar, med
tillhörande statliga medel, av vissa tjänster riktade till vissa grupper i en överenskommelse
med staten/Arbetsförmedlingen.

Kulturen leder oss framåt
(FNs globala mål 3 och 12)

Kulturens roll för både gamla och unga har synliggjorts detta pandemins förödande år.
Kulturutövarna i Strömstad har låtit kreativiteten blomma ut till glädje för många äldre runt
om i kommunen. Och med teknikens hjälp har många kunnat ta del av kulturutbud utan att
vara fysiskt närvarande. Detta bör tas tillvara och ges möjlighet att utvecklas och göras
tillgängligt både för enskilda såväl som inom våra olika boenden.
Konsthallen Lokstallet, med sin höga kvalitét på utställningar, lockar en bred publik, är viktig
för kulturens utveckling och lyfter kulturutbudet lokalt såväl som regionalt genom att även nå
besökare boende utanför kommunen. Därför erhålles ekonomiskt stöd från VGR vilket ställer
krav på att kommunen är aktiv både i verksamheten och i samarbetet med VGR. Kulturen har
oftast små medel att tillgå, men de kommunala medel som ges leder till att utbudet
mångfaldigas på ett oerhört fascinerande sätt.
Kulturverksamhetens roll måste vara att pröva olika former att utveckla kulturmöten både
digitalt som fysiskt. Strömstad måste fånga människors ökade intresse för nya besöksmål i
såväl utomhusmiljöer, historiska kulturmiljöer som traditionella utställningar. Strömstads
kommun borde här söka sätt att via digitala redskap, utveckla verksamheten och öppna upp
besöksmålen för fler besökare, tillsammans med tex föreningslivet.
Centerpartiets Budget 2022
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Kommunen har erfarenhet av många olika samarbetspartners vad gäller insatser för att
öppna upp kulturmiljöer och finna ekonomiskt stöd för verksamhetsutveckling, där både
länsstyrelse, VGR, Bohuslänsmuseum, norska samarbetspartners och föreningslivet finns
med. Möjliga EU-stöd ska undersökas.
Centerpartiet vill under 2022:
- att inventering av kommunens kulturmiljöer genomförs och åtgärdsplaner bereds inför
kommande budgetarbeten.
- att kommunen och föreningslivet tillsammans tar fram en plan på hur det med stöd av
digitala redskap kan tillgängliggöra kulturmiljöer och besöksmål på ett nytt sätt.
-att det tillförs kommunstyrelsens budgetram 100 tkr dedikerat till kulturverksamhet vilket
gör den totala ramen till 83,5 mnkr.
Föreningar och fritidsverksamhet stärker demokratin
(FNs globala mål 11)

Aktivt fritids- och kulturliv förutsätter aktiva och engagerade föreningar och invånare i alla
åldrar. Det är viktigt med kommunala resurser för att stödja och stimulera nya såväl som
etablerade föreningar. Ett starkt, inkluderande och ansvarstagande civilsamhälle med många
lokala föreningar och aktiva medlemmar stärker demokratin och förståelse för varandra
oberoende av bakgrund.
De ideella krafter som bidrar till utveckling av de olika kommundelarna är ovärderliga och
några kan nämnas som Skee Multisportarena, Skateparken i Strömstad, Idefjordens Sk`s
poängpromenader, Rossö samhälls-och fritidsförening mfl . Med ömsesidigt engagemang
mellan det offentliga och civilsamhället så leder det till framgångsrika lösningar till gagn för
alla kommuninvånare.
En förutsättning för ett aktivt fritids- och idrottsliv är tillgång till väl fungerande anläggningar
och lokaler i hela kommunen. Speciellt viktigt är att alla ungdomar får meningsfulla kulturoch fritidsaktiviteter och att dessa är rättvist fördelade över kommunen, mellan flickor och
pojkar och mellan verksamheter.
Fritidsgårdens placering i Kulturhuset Skagerack är en markör för att unga finns just i
centrum. Fritidsgårdsverksamhet i Skee har öppnats under hösten 2021 och bör ges ett helt
verksamhetsår för att kunna göra en rättvis utvärdering av intresset för fritidsgårdens
verksamhet.
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En översyn av tillgången till fritids- och idrottsanläggningar i hela kommunen bör göras där ny
idrottshall i Skee ska prioriteras. Strömstads Badhus är en viktig del i kommunens ansvar att
erbjuda simundervisning, viktig för föreningsverksamhet och folkhälsa förutom att det är en
mötesplats som skapar rörelser i centrum som stärker centrums utbud. Badhuset är i mycket
stort behov av renovering och det tidigare beslutet om renovering bör aktualiseras igen.
Centerpartiet vill under 2022:
- översyn av tillgången till fritids- och idrottsanläggningar i hela kommunen. .
- att renovering av Strömstads Badhus genomförs.
- att fritidsverksamheten ges uppdrag att utveckla verksamheter och mötesplatser för unga
utanför centrum.
- att Skee Fritidsgård fortsätter med öppen verksamhet 2022.
- att 1,3 miljoner kronor tillförs investeringsbudgeten för byggnation av toalett vid
Kärleksudden.
Kosters möjligheter lyfter Strömstad framåt
(FNs globala mål 7 och 11)

Kosteröarna måste ses i ett helhetsperspektiv. I pandemins slutfas kan nya flyttmönster
skönjas där både Strömstad och Koster kan komma till del för dem som söker nya attraktiva
boendemiljöer, förutsatt att rätt insatser görs. Det geografiska läget, småskalighetens
speciella förutsättningar med nya och hållbara utkomstmöjligheter ska tydligare lyftas fram.
Hållbarhet och småskalighet är redan ett starkt signum för många verksamheter på
Kosteröarna. Vilket ansluter till Turistrådet Västsveriges initiativ, Hållbarhetsklivet, för en
hållbar besöksnäring. Besöksnäringen är den bransch som drabbats hårdast av pandemin och
det påverkar naturligtvis Kosters företag och företagare. Men med gemensamma mål så kan
det långsiktigt vändas till en fördel då debatten om hållbara lösningar och småskalighet
vinner mark. Därför bör den näringslivsresurs som nu åter finns i kommunen vara tillgänglig
på Koster för att på plats kunna ge stöd och service och för att tillvarata lokala idéer.
Infrastruktur, boende, lösningar för vatten och avlopp är avgörande för Kosters utveckling och
dess attraktivitet som åretrunt samhälle. Bostäder på Filjestad är prioriterade och dessa ska
byggas för åretruntboende oavsett offentlig eller privat exploatör. Bostäder har avgörande
betydelse för möjligheten att öka antalet åretruntboende vilket i sin tur påverkar skolan och
affärens möjlighet att fortsatt finnas. Därför bör exploatering ske i samråd med lokalbor med
vikt på att det byggs anpassat för åretruntboende och ungas bostadsbehov. Lokala lösningar
på VA-frågan bör åter lyftas fram för att möjliggöra fortsatt utbyggnad av
åretruntboende. Med utbyggd digital infrastruktur så kommer helt nya möjligheter för
åretruntboende på Koster att kunna vara möjlig precis som nya tjänster och lokala företag
kan säkra sin verksamhet.
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Koster är ett mycket starkt varumärke gentemot omvärlden med ökad internationell
uppmärksamhet vilket Kosterhavets Nationalpark starkt bidragit till. För att på bästa sätt
använda de offentliga medel och verksamheter som finns på Koster på ett samlat och
framåtsyftande sätt bör en genomlysning av de offentliga medel som är verksamma och
tillgängliga på Koster göras, för att värdera om de på aktivt sätt kan generera mer lokal
utveckling än idag. Dialog bör påbörjas om Koster via folkvalda kosternämnden på försök ska
förvalta och utveckla den kommunala verksamhet som bedrivs på Koster. Det för att optimalt
utnyttja resurser men även för att få specifik lokal anpassning för Koster och Kosterbornas
bästa.
Kostertrafikens tidtabell är viktig för att stärka Kosters möjlighet till åretrunt utveckling och
för pendling. Tillsammans med Kosternämnden, och i samarbete med Västtrafik, bör fortsatt
dialog föras för att söka lösningar för anpassade vintertidsavgångar.
Centerpartiet vill under 2022:
- att bostäder på Filjestad ska byggas för åretruntboende.
- att återuppta arbetet med lokala lösningar på VA-frågan enligt tidigare påbörjat arbete.
- att kommunens näringslivsresurs avsätter tid för att på plats på Koster ge stöd och service
till företag.
- att en genomlysning av de offentliga medel som är verksamma och tillgängliga på Koster
genomförs för att värdera om de på aktivt sätt kan generera mer lokal utveckling än idag.
- att tillsammans med Kosternämnden fortsätta dialogen med Västtrafik för att finna
lösningar på bättre anpassade avgångar vintertid.

100 år av demokrati i Sverige- stärk den lokala demokratin
(FNs globala mål 16)

1919 genomfördes det första valet till kommunala församlingar med allmän och lika rösträtt
för kvinnor såväl som för män. Demokratins utveckling behöver ständigt diskuteras och är
starkt beroende av engagerade människor som är beredda att ta på sig förtroendeuppdrag
och fritidsuppdrag som politiskt förtroendevalda i kommunen. SKR lyfter fram den ökade
utsattheten som förtroendevalda i kommunsverige upplever med ökat hot, hat och
påverkanstryck i olika ärenden. Partierna med dess förtroendevalda har ansvar att tillse och
försvara att beslut och processer i nämnder och styrelser genomförs rättssäkert. Alla
kommuninvånare måste veta att beslut fattas rättssäkert. Därtill är kommunrevisionens
arbete, som är kommunfullmäktiges organ, viktigt att följa upp.
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Kommunrevisionen lyfter i en rapport som EY genomfört för deras räkning, ett antal frågor
som berör jäv och otillåten påverkan i plan och bygglovsärenden. ” I granskningen
framkommer samstämmiga uppgifter om agerande som uppfattas som jäv och otillåten
påverkan i plan- och bygglovsärenden avseende enskilda förtroendevalda. Enligt vår
bedömning finns risk att lagstridigt agerande förekommer samt risk för att ärenden inte
hanteras likvärdigt.”
Det är naturligtvis oerhört allvarligt om det förekommit eller misstänks förekommit otillbörlig
påverkan eller jävssituationer därför bör kommunfullmäktige ta fram en plan för
återkommande aktuell och relevant utbildning för förtroendevalda som även inkluderar
nämndernas förtroendevalda som förebyggande åtgärd.
Centerpartiet vill under 2022:
- att kommunfullmäktige, med anledning av den revisionsrapport som pekar på misstanke
om jäv och otillåten påverkan i beslutsärenden, antar utbildningsplan för kommunens
förtroendevalda.
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Centerpartiets förslag till Mål & Budget för Strömstads kommun år 2022 och
plan 2023 – 2025
Sammanfattningsvis vill Centerpartiet under kommande år fokusera på att stärka skolan,
utveckla samarbetet med näringslivet och få fler i arbete. Det ska ske genom aktiva insatser
beskrivna ovan och även genom följande budgetsatsningar:
- Fastslå Socialnämndens budgetram till 278,2 mnkr, en utökning med 500 tkr.
- Fastslå Barn och utbildningsnämndens budgetram till 381,2 mnkr, en utökning med 2 mnkr.
- Fastslå kommunstyrelsens budgetram till 83,5 mnkr, en utökning till kulturverksamheten
med 100 tkr.
- Fastslå tekniska nämndens ram till 47,2 mnkr.
- Beräkna intäkter från färjetrafiken till 15 mnkr.
- Fastslå budgeterat resultat till 3,5%.
- Utöka investeringsbudgeten med 3 mnkr för satsningar på cykelvägar.
- Utöka investeringsbudgeten med 1,3 mnkr för toalett på kärleksudden.

Förslag till beslut
Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91 kronor.
- Att Centerpartiets förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023 - 2025 enligt inriktningar,
prioriteringar och satsningarna i detta budgetdokument antas
- Att fastställa förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022, med de
justeringar som föranleds av det som redovisas i detta budgetdokument.
- Att godkänna nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2022 och planperioden 2023 –
2025 med de justeringar som föranleds av det som redovisas i detta budgetdokument.
- Att utöver av det som redovisas i detta budgetdokument fastställa, enligt
Kommunstyrelsens förslag, Mål & Budget för 2022 och plan 2023 – 2025.
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Strömstads framtid
Coronapandemin och den stängda gränsen mellan Norge och Sverige slog
hårt mot vår handel och besöksnäring, med hög arbetslöshet och en del
konkurser som följd. Även om gränsen nu varit öppen några månader är
pandemin inte över och arbetslösheten hänger kvar – samtidigt med brist
på arbetskraft! Miljöpartiet har länge pekat på riskerna med att sätta allt
hopp till en ständigt växande gränshandel, nu måste vi byta spår.
Utvecklingsarena Strömstad har varit ett bra sätt att komma vidare
genom att samtidigt utveckla Strömstads styrkor och bygga för ett bredare
näringsliv som gör Strömstad mer konkurrenskraftigt inför framtiden.

Demokrati
Sedan Strömstadspartiet gjorde entré på den politiska scenen har makten centrerats
till ett fåtal och transparensen i den politiska processen försämrats. Detta har blivit
särskilt tydligt under innevarande mandatperiod. Denna trend behöver brytas. Vi vill att
politiska beslut, som inte handlar om myndighetsutövning, ska vara förankrade hos dem
det berör och att det ska vara möjligt att få ta del av den politiska diskussion som förs
när de fattas. Principiella frågor och frågor av större vikt, såsom frågan om
Canningplanen och frågan om att bygga hyresrätter på Koster (Filjestad) ska lyftas till
kommunfullmäktige så att debatten kan följas av medborgarna.
Vi delar revisionens bedömning att frågan om jäv och otillbörlig påverkan förekommer
behöver granskas.
2022 vill vi
- genomföra en internutredning om Knarreviksplanen.
- genomföra en folkomröstning om Canningområdet.
- utveckla digitala omröstningar.
Arbete och näringsliv
Strömstad behöver ett bredare näringsliv. Vi behöver förlänga säsongen för
besöksnäringen och minska vårt beroende av gränshandeln, vilket kräver att vi kan locka
fler typer av företag. Digitaliseringen har tagit ett nytt steg under pandemin, fler kommer
säkert att arbeta på distans i högre utsträckning än tidigare. Detta kan gynna Strömstad.
Inom några år kommer kommunen behöva anställa fler inom äldreomsorgen. För att
bli en mer attraktiv arbetsplats är det dags att påbörja arbetet med
arbetstidsförkortning. De försök som gjorts runt om i landet visar på bättre folkhälsa i
form av lägre sjukskrivningstal och en rikare fritid samt att det leder till färre misstag
och en ökad produktivitet. Personalen inom omsorgen har haft ett par tuffa år, vilket gör
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tajmingen extra lämplig. Ett stegvis införande är rimligt och vi vill börja med ett försök
på Solbogården, som länge har haft höga sjukskrivningstal.
2022 vill vi
- påbörja arbetstidsförkortning för personalen på Solbogården.
- fortsätta satsningen på gymnasiet, vuxenutbildningen och fler alternativ för
högskoleutbildning på hemmaplan.
Natur och miljö
I spåren av pandemin har det blivit tydligt hur viktigt friluftslivet är för många
människor. I Strömstad har vi fortfarande goda förutsättningar för ett tätortsnära
friluftsliv, en tillgång som ska bevaras och utvecklas. Naturreservatet som bildats för
Nötholmen är därigenom skyddat från exploatering. Vi vill gå vidare med att skydda
skogen utefter Bohusleden från exploatering så att den fortsätter att vara tillgänglig för
friluftslivet samt för att bevara naturmiljön och den biologiska mångfalden.
För att ytterligare stärka arbetet för biologisk mångfald ska kommunen fortsätta
omvandla oanvända gräsytor (monokulturer) i våra tätorter till ängsmark. Drygt hälften
av alla rödlistade djurarter hittas i jordbrukslandskapet och cirka en tredjedel är
beroende av de värdefulla miljöer som finns där.
Från 1 januari blir det straffbart att skräpa ner med till exempel en cigarettfimp eller
ett tuggummi. De flesta av dessa produkter innehåller plast och är bland de vanligast
förekommande produkterna vid nedskräpning. Skräpet har många negativa
konsekvenser för djur och natur. Glassplitter och andra vassa föremål kan skada djur.
Skräp föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse.
Under 2022 kommer förhoppningsvis insamlingen av matavfall från hushållen
äntligen igång på bred front. I första hand är det förstås önskvärt att totalmängden
matavfall minskar, såväl i hemmen som i de offentliga köken och i livsmedels-handeln.
Redan nästa år vill vi gå vidare med arbetet för att möjliggöra för hushållen att
källsortera sina förpackningar hemma och få dem hämtade på samma sätt som
hushållsavfallet. Det ska inte vara en börda att göra sig av med sitt källsorterade
material. Insamlingen ska därför göras nära hemmet. Vi vet att fler sorterar mer om det
blir enklare.
2022 vill vi
- ytterligare öka arealen ängsmark i centrala Strömstad
- öka arealen skyddad natur i kommunen
- undersöka möjligheten att skapa ett naturreservat utefter Bohusledens inledning i
Strömstad.
- Införa åtgärder för att minska mängden skräp – såsom t ex fimpar – i våra parker,
gator och trottoarer.
- påbörja arbetet med källsortering av förpackningar i hemmet.
Mat
Utvecklingen mot en högre andel ekologisk mat i samhället har stannat av. För att
stimulera detta område behöver kommunen höja sin ambition för måltidsverksamheten,
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som även inkluderar lokalproducerad och klimatsmart mat. Vi behöver lära oss av de
kommuner och regioner som lyckas servera en högre andel ekologiskt och
lokalproducerat till en lägre kostnad än Strömstad kommun. Andelen svenskt kött ska
självklart uppgå till 100 procent. Öka barnens kunskap om matens påverkan på miljön
och klimatet.
2022 vill vi
- att målet för ekologisk ska vara 40 % 2022 och det ska uppgå till minst 50 % 2023.
- säsongsanpassa inköp av råvaror i syfte att minska matens klimatpåverkan.
Energi
All användning av fossil energi för uppvärmning av kommunens fastigheter och
hyresbostäder ska snarast avvecklas. Vid nybyggnation och renovering ska förnyelsebar
energi installeras. Vi tror att andelen lokalt producerad energi kommer att öka i
framtiden. Även kommunen ska utöka den egenproducerade energin till sina fastigheter
och anläggningar. Exempelvis skulle en solcellspark mellan Vettevi och gamla E6 (eller på
”triangeln” i Skee) kunna sänka energikostnaden för Lionshov och Beatebergsgården.
Kanske skulle gamla soptippen på Grandalen vara en annan lämplig plats för en
solcellsanläggning?
2022 vill vi
- utreda möjligheterna till egen energiproduktion.
- påbörja revideringen av vindkraftplanen och utöka den med områden och åtgärder
för att utveckla solenergianläggningar.

Trafik och infrastruktur
Strömstad kommun ska aktivt samarbeta med stat och region för ett framtida
höghastighetståg mellan Oslo och Göteborg och en upprustad Bohusbana för att
utveckla norra Bohuslän. En dialog med trafikverket behöver upprättas för att inom en
snar framtid åstadkomma gång- och cykelväg till Hällestrand, Båleröd samt en säker väg
över väg 164 till och från Skee förskola. Barn ska säkert kunna ta sig till skola och
fritidsaktiviteter på egen hand. För att utveckla centrum ska mer plats ges gående och
med tiden ska Strömstad ha en strandpromenad mellan Torskholmen och
Surbrunnssalongen.
2022 vill vi
- påbörja arbetet med en heltäckande cykelplan för hela kommunen.
- påbörja arbetet med belyst gång- och cykelväg Hällestrand - Ånneröd.
- påbörja arbetet med säker skolväg till Skee förskola.
- skapa en säker trafiklösning för gående och cyklister på Östergatan.
- fortsätta planeringen för en bro över Bojarkilen.
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Samhällsplanering
Ett bredare näringsliv kräver ett större utbud av bostäder i bra lägen. Många
företagsetableringar försvåras av bristen på bostäder. Under 2021 har två efterlängtade
bostadsbyggen påbörjats, på Myren och på ”Hedelinska”. Men den långsiktiga
planeringen för Canning och Rådhusberget har avstannat. Det vi planerar idag byggs
tidigast om tio år, därför är det nödvändigt med långsiktighet i samhällsplaneringen.
Lägenheter ska planeras centralt, det bidrar till en levande stadskärna och möjliggör för
fler att gå eller cykla i vardagen. Hyresrätter och trygghetsboende bör prioriteras. Även
småhustomter behövs, men exploatering behöver ske varsamt. Kommunen har som mål
att vara 15000 invånare 2030. Att öka andelen invånare är bra för den kommunala
ekonomin, men livskvalitet för dagens kommuninvånare måste alltid prioriteras framför
kvantitet. För att möta befolkningsökningen krävs en tydlig utbyggnadsplan för skolor
och äldreboenden.
2022 vill vi
- arbeta vidare tillsammans med Kosterborna för att möjliggöra för fler barnfamiljer
att bosätta sig på öarna.
- aktivt arbeta för fler småhustomter i Skee.
- påbörja planering av ytterligare centrala hyresrätter.
- påbörja planering av centralt trygghetsboende.
- planera för det framtida behovet av högstadieskolor.

Skola, kultur och fritid
Utvecklingen av lekplatsen på Kärleksudden har blivit ett välkommet tillskott och
förhoppningsvis är byggnation av skateparken snart färdig. De kommande åren vill vi
fortsätta utveckla området runt Strömsvattnet.
Enligt en stor undersökning (EQLS 2016) har unga svenskar lägst psykiskt
välbefinnande bland alla EU-länder och barn och unga i Strömstad mår i vissa avseenden
sämre än genomsnittet i Sverige. För att vända på detta krävs en lång rad åtgärder.
Kulturskolans verksamheter kan spela en viktig roll i att öka våra barns psykiska
välbefinnande genom många olika mekanismer - utövande av kultur korrelerar positivt
med bl.a. lärande, hälsa, integration och demokrati. Att satsa på att utveckla vår fina
kulturskola ytterligare kommer ge mångfalt tillbaka. Alla barn ska ha möjlighet att delta i
kulturskolan oberoende av ekonomi, ursprung eller kön - den ska vara avgiftsfri.
En aktuell fråga är tillgången till stödresurser inom grundskolan. Både som stöd till
elever med särskilda behov och för att avlasta pedagogerna – samt för att öka tryggheten
på raster och i korridorer. Kopplat till detta är införandet av ett tvåpedagogsystem. Vi får
säkert anledning att återkomma i denna fråga.
2022 vill vi
- Utöka satsningen på kulturskolan.
- Utveckla fler lekplatser i kommunen.
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Äldreomsorg
Barnomsorg, skola och äldreomsorg är kommunens dominerande uppgifter. Målet ska
vara att ge oss en bra start i livet – och en bra avslutning efter arbetslivet. De flesta äldre
är idag friska och aktiva långt upp i åren och deltar i kultur- och fritidsaktiviteter som
anordnas. Civilsamhället spelar en stor roll för att ge alla tillgång till ett rikt liv. Med åren
försämras hälsan och vänner faller ifrån. Det blir då allt viktigare att på olika sätt
upprätthålla ett socialt sammanhang och motarbeta ensamhet och isolering. Här spelar
hemtjänsten en nyckelroll. En annan åtgärd som skulle förbättra hälsan och motverka
ensamhet skulle vara att göra det möjligt för pensionärer att äta på skolor och
äldreboenden till självkostnadspris. Något som vi gärna ser tas med vid planeringen av
verksamheten på det kommande äldreboendet på Pilen 5.
2022 vill vi
− stimulera pensionärer att äta mat i skolor och på äldreboenden.
− Dubblera anhörigstödet.
− Införa vinterarbetskläder för hemtjänstpersonalen, personliga assistenter och
boendestödjare.
Klimatkonsekvenser av vår budget
•
Målet för ekologiska matvaror ska vara minst 40 % 2022 och det ska uppgå till
minst 50 % 2023.
Att gå över till ekologiskt ger många fördelar; ekologiska gårdar har 30 procent högre
biologisk mångfald jämfört med oekologiska. För bin och andra pollinatörer är skillnaden
ännu större, hela 50 procent. Ekoodlingen lagrar även mer kol i marken och använder
mindre fossil energi genom att skippa konstgödsel.
•
Säsongsanpassa inköp av råvaror i syfte att minska matens klimatpåverkan.
Frukt och grönt som har kort hållbarhetstid måste transporteras med flyg för att
fortfarande vara färsk när den kommer fram till butiken. Väljer vi att köpa närproducerad
mat efter säsong bidrar vi alltså till minskade utsläpp.
•
Utreda möjligheterna till egen energiproduktion och påbörja revideringen av
vindkraftsplanen och utöka den med områden och åtgärder för att utveckla
solenergianläggningar.
En tydlig majoritet av landets kommuner har en egen produktion av förnybar el. Solenergi
är vanligast, följt av vindkraft. Dags för Strömstad att följa efter goda exempel.
Förnyelsebar elproduktion i Sverige behöver öka för att ersätta klimatskadlig
elproduktion baserad på fossilbränslen i andra länder. Vi i Strömstad behöver inventera
hur vi kan bidra till detta.
•
Förbättrad cykelinfrastruktur och planering av centrala hyresrätter.
Om en person i Strömstad byter sin dagliga bensinbilstur till jobbet mot cykel så
minskar hen sina koldioxidutsläpp med 7,5 kg per år. Därför är en förbättrad
cykelinfrastruktur och en stadsplanering som gör att avstånden är korta viktiga åtgärder
att driva igenom.
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Förslag till Mål och budget 2022

2021-11-11

Budgetkonsekvenser
Vår budget innebär följande förändringar i budgeten för 2022 i förhållande till
kommunstyrelsens förslag:
- att Socialnämnden tillförs 3 mnkr för påbörjande av arbetstidsförkortning för
personalen på Solbogården.
- att Barn- och Utbildningsnämnden tillförs 500 tkr som en extra satsning på
kulturskolan.
- Att till föra 1,5 mnkr till Barn- och Utbildningsnämnden för att vidareutveckla 2pedagogsystemet.
- För att finansiera detta skrivs färjeintäkterna upp med motsvarande summa.

Förslag till beslut:
Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Att anta Miljöpartiets förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2024 enligt
inriktningar, prioriteringar och satsningarna i detta Budgetdokument.
2. Att fastställa förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022, med
de justeringar som redovisas i detta budgetdokument.
3. Att godkänna nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2022 och
planperioden 2023 – 2024 med de justeringar som redovisats i detta dokument.
4. Att därutöver fastställa, enligt kommunstyrelsens förslag, Mål & Budget för 2022
och plan 2023 – 2024.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD

Sidan 7 av 7

Kallelse/föredragningslista

1 (1)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

KF §

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling
Väst, KS/2021-0506
2. Barn- och utbildningsnämndens svar 2021-09-20 § 107 på
Medborgarförslag om att förbättra kvaliteten på skol- och
ålderdomshemsmaten, KS/2020-0567
3. Delårsrapport 2021 Tolkförmedling Väst, KS/2021-0506
4. Kommunstyrelsens svar 2021-10-27 § 145 på Medborgarförslag om
utveckling av Kärleksudden, KS/2020-0602
5. Kommunstyrelsens svar 2021-10-27 § 144 på Medborgarförslag att
kommunen till sina fordon införskaffar "nummerskyltshållar-reklam" med
kommunens varumärke - Havet i centrum - Livet i fokus, KS/2020-0635
6. Minskad borgensram för AB Strömstadslokaler, KS/2021-0552
7. Minskad borgensram för AB Strömstadsbyggen, KS/2021-0553

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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