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DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - AUGUSTI 2020   

Kommunen redovisar för perioden januari-augusti ett resultat som överstiger budgeterad nivå med 45,6 mnkr. 

Det är främst överskott för skatter, statsbidrag samt utjämning med 29,5 mnkr som påverkar periodresultatet 

positivt. I budget 2020 finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) utgick ifrån. Under perioden har extra bidrag utbetalts på grund av Covid-19. Lönerevisionen för år 2020 

är inte klar för samtliga förbund ännu. Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett underskott för perioden. 

Det förklaras till stor del av den rådande situationen med Covid-19 och med stängd gräns mellan Sverige och 

Norge. Detta har medfört stort inkomstbortfall i färjeintäkter och hamnintäkter samt ökade kostnader inom 

vård och omsorg. Kommunen har sökt medel för merkostnader för Covid-19 som inte är inkluderade i 

periodresultatet men väl i årsprognosen.  

Kommunens prognos för året bedöms överstiga budget med 4,4 mnkr. I denna summa ingår nämndernas 

prognosticerade underskott samt prognosticerade intäkter för återsökta Covid-19 medel.  Skatter, statsbidrag 

samt utjämning överstiger budget med 43,4 mnkr beroende lägre antagen befolkningsprognos samt extra stöd 

för Covid-19. I prognosen finns även en preliminär kostnadsökning på grund av ändrad redovisningsregel för 

bokföring av detaljplaner på exploateringsprojekt motsvarande cirka 2,3 mnkr. Beslutet om nedläggning av 

detaljplan Canning prognosticeras ge en driftskostnad motsvarande cirka 15,4 mnkr. Kommunen har under 

året fått överskottsutdelning från Kommuninvest med 1,1 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge 

ett överskott på räntekostnaderna med 2,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter förväntas kvarstå på en låg 

nivå resterande del av året. 

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 82,8 mnkr och årsprognosen till 46,0 mnkr att 

jämföra med budgeterat resultat på 41,2 mnkr. Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 212,1 mnkr 

har hittills använts 68,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 164,6 mnkr, varav 94,3 

mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 

Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för Strömstads kommun, de  

helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt  

AB Strömstadsbyggens dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen.  

I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste 

årsredovisningen. Den nya redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta 

exploateringsprojekt utan ska resultat föras på driften har beaktats i årsprognosen. Detta kommer att bokföras 

så att det fullt ut tagits hänsyn till årsbokslutet 2020. Likaså kommer det till årsbokslut 2020 göras en 

genomgång av historiska värden inom exploateringsprojekt där den del som är att betrakta som 

driftskostnader (detaljplanekostnader) kommer att justeras mot ingående eget kapital 2020. Detta kommer att 

påverka kommunens soliditet.     
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EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS 
I spåren av coronakrisen är osäkerheten i alla ekonomiska bedömningar osedvanligt stor. Den bygger 

dessutom, i sin tur, på en prognos, eller scenario, för skatteunderlagsutvecklingen som i sig är väldigt osäker. 

Mycket beror på hur smittspridningen utvecklar sig, hur restriktionerna förändras både i Sverige och i resten 

av världen samt vad regeringen väljer att vidta för åtgärder.  

Coronapandemin har påverkat det lokala näringslivet och kommunens ekonomi. Den har och fortsätter att 

påverka arbetssätt, lokalanvändning och skyndar på övergång till säker och digital mötesteknik och 

ärendehantering. Mycket måste göras på nytt sätt och det är viktigt att ta tillvara den förändringskraft som 

ändå finns i pandemins spår.  

Utöver Corona effekter och ekonomiskt betingade omvärldsfaktorer påverkas kommunen av generellt ökande 

krav på prestationer i offentlig verksamhet. Digitalisering är en del av lösningen, övergång till effektiv, digital 

informations- och ärendehantering kräver fokus och resurser av hela kommunen, i synnerhet av 

kommunledningsförvaltningen som leder och utvecklar gemensamma rutiner och arbetssätt.  

Coronapandemin medförde under 2020 utökat arbete för stödfunktioner inom kommunikation, ekonomi, IT 

och HR.  

Ett ekonomiskt dramatiskt och osäkert halvår 
    
Nu är det snart dags att lägga de två första tertialen av 2020-talet till handlingarna. Vem hade kunnat ana att 

inledningen av decenniet skulle bli så dramatiskt och annorlunda. 

Kommunen har jobbat för högtryck med att hantera konsekvenserna av pandemin. Pandemin har också satt 

sina spår i de ekonomiska förutsättningarna. Osäkerheten har varit stor för utvecklingen i hur skatteunderlaget 

slutligen utvecklar sig och hur stor ersättning kommunen kan räkna med för ökade kostnader och minskade 

intäkter. 

Stor osäkerhet kring prognos  
    
Mitt i rådande pandemin måste vi också blicka framåt mot den kvarstående underliggande utmaningen med 

att finansiera välfärden och hitta tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens. På dagordningen finns 

både styrnings- och ledningsfrågor, kompetensförsörjning och digitaliseringsfrågor. En del av utmaningarna 

kommer vi kanske tillrätta med genom att ta tillvara på de positiva förändringar, som behövts genomföras 

under pandemin. 

Myndigheterna rapporterar att arbetslösheten stiger i år till följd av corona, och Strömstad märker det i långt 

högre grad än övriga Sverige.  

Förutom orosmolnen ute i den stora världen med handelskrig, sanktioner, brexit och kollapsande nationella 

ekonomier, har vi också stora utmaningar i Sverige. Svensk BNP går ner och indexet Arbetade Timmar sjunker 

rekordartat och det kommer påverka skatteintäkterna resten av året. Eksportindustrins utveckling är sämre än 

förväntat.  
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Den årliga inflationen har under sommaren legat på 0,5-0,7 procent och reporäntan har och förväntas vara 

stabil. Inflationsmålet är fortfarande 2 procent. 

Norge 

Som vi märker är Strömstads ekonomiska vardag starkt knuten till grannlandet Norge.   
Med en klar upptrappning och utvidgning av konflikten mellan USA och Kina och val i USA, ser vi för oss att de 
internationella konjunkturerna vill gå ned ytterligare framöver.  

Förhållanden i norsk ekonomi betyder nu plötsligt ingenting för Strömstad så länge vi upplever en stängd gräns 

till följd av Covid-19. 

Det är den stängda gränsen som påverkar Strömstad allra mest. 

 

Utvecklingen av skatteunderlag, befolkning och arbetslöshet i Strömstads 

kommun 

 

SKATTEUNDERLAGET 

Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 2 procent, utifrån aug månads preliminära 

beskattningsutfall för inkomståret.  Rikets utveckling har störst betydelse för kommunens intäkter från skatt, 

statsbidrag och kommunal utjämning.  

BEFOLKNING 

Kommunens befolkning ökade med 100 personer under årets 7 första månader vilket innebär att vi gott och 

väl hämtat hem befolkningsminskningen om 35 personer under helåret 2019. Invånarantalet uppgick till 13 

318 individer per sista juli 2020. En ändring invånarantalet definieras som skillnad födda - döda + inflyttade - 

utflyttade + justeringar. SCB:s senaste befolkningsframskrivning visar dessvärre på en minskande befolkning i 

kommunen framgent. Framskrivningen visar på att vid utgången av 2020 uppgår kommunens befolkning till 

13236 individer och en successivt sjunkande befolkning i kommunen de kommande åren. Enligt SCB beror den 

kommande minskande befolkningen i kommunen på att det utrikes flyttningsnettot väntas bli negativt i 

framtiden men också beroende på en ökad utvandring från kommunen samt ett negativt födelsenetto.  

ARBETSLÖSHET  

Strömstad uppvisar högre arbetslöshet än länet och riket när det gäller åldersgruppen 16-64 år och när det 

gäller samma åldersgrupp utrikes födda. Men i åldersgruppen 18 – 24 år är arbetslösheten lägre i Strömstad 

jämfört med Västra Götalands län och riket i sin helhet.    
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Arbetslöshet för Strömstad, region och riket, per augusti månad 2020.  

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

Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd 

Riket 5,6% 3,6% 

Västra Götalands län 5,6% 3,2% 

Strömstad 6,6% 2,5% 

 

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

Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd 

Riket 7,8% 5,5% 

Västra Götalands län 7,8% 4,8% 

Strömstad 7,2% 4,7% 

 

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

Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd 

Riket 11,4%                      10,20% 

Västra Götalands län 11,4% 9,30% 

Strömstad 13,3% 5,2% 
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RESULTATANALYS 
 

 

Verksamhetsresultat  
Kommunens justerade resultat för perioden uppgår till 66,1 mnkr i jämförelse med budget på 19,6 mnkr.  

Kommunens kostnader är 27,2 mnkr lägre än budget. En orsak till budgetavvikelsen är att utfallet påverkas av 

en positiv effekt på 11,0 mnkr som är obudgeterad semesterlöneskuldsförändring samt sänkta 

arbetsgivaravgifter för äldre och yngre. Utfallet är positivt per augusti eftersom den faktiska skulden är som 

lägst efter sommarsemestrarna då semesteruttag är större än intjänandet. Årets lönerörelse är inte klar för 

samtliga förbund vilket ger ett överskott för perioden. 

Intäkterna är 15,3 mnkr lägre än budgeterade där stor del avser lägre hamnavgifter med 17,8 mnkr. 

Kommunen har fått ersättning för höga sjuklönekostnader under Corona pandemin från Försäkringskassan 

under perioden maj-juli med motsvarande 4,5 mnkr.  

Avskrivningarna uppgår till 30,7 mnkr och är något lägre än budgeterat på grund av att investeringar inte 

driftsatts i den takt som planerats.  

Taxekollektivens totala resultat på 0,025 mnkr är särredovisat i tabellen och har överförts till respektive 

taxekollektivs resultat- och investeringsfond. 

Resultaträkning Kommunen Koncernen 

mnkr 
Utfall 
1908 

Utfall 
2008 

Budget 
2008 

Utfall 
1908 

Utfall 
2008 

Budget 
2008 

Verksamhetens intäkter 219,5 191,4 206,7 290,0 265,1 372,2 

Verksamhetens kostnader -641,9 -655,8 -682,9 -646,2 -662,1 -788,8 

Av- och nedskrivningar -28,9 -30,7 -31,0 -60,2 -62,0 -63,4 

Verksamhetens nettokostnader -451,3 -495,1 -507,2 -416,4 -459,0 -480,0 

Skatteintäkter inkl. slutavräkningar 369,5 372,4 361,7 369,5 372,4 361,7 

Generella statsbidrag och utjämning  148,9 185,7 166,9 148,9 185,7 166,9 

Verksamhetens resultat 67,1 63,0 21,4 102,0 99,1 48,6 

Finansiella intäkter 23,9 18,6 2,0 24,0 18,6 2,0 

Finansiella kostnader -7,4 -16,4 -3,8 -26,8 -34,6 -23,0 

Resultat efter finansiella poster 83,6 65,2 19,6 99,2 83,1 27,6 

Taxekollektivens resultat överfört 
till fond 

-1,5 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 

Periodens resultat 82,1 65,2 19,6 97,7 82,8 27,6 

Varav orealiserade vinster 
fin.oms.tillgångar 

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

Varav orealiserade förluster 
fin.oms.tillgångar 

0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 

Balanskravsresultat 72,5 66,1 19,6 88,1 83,7 27,6 

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

Justerat resultat  66,1 66,1 19,6 81,6 83,7 27,6 
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Det sammanställda resultatet för koncernen är 82,8 mnkr. Bolagens totala resultat är 17,8 mnkr, där 

Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler påverkas av lägre uppvärmningskostnader på grund av lägre elpriser. 

Se sidan 31 för mer detaljerad information. 

 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är för perioden 29,5 mnkr högre än budgeterat. I budget 2020 

finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner (SKR) utgick ifrån. För 

perioden motsvarar det 17,2 mnkr. Under perioden har extra bidrag utbetalts på grund av Covid-19. För 

perioden motsvarar detta 16,0 mnkr.  Den kommunala fastighetsavgiften överstiger budget med 2,8 mnkr för 

perioden. Allmän kommunalskatt, preliminär skatteavräkning och definitiv skatteavräkning 2019 beräknas 

uppgå för perioden till -6,5 mnkr. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna uppgår till 18,6 mnkr varav 13,4 mnkr avser orealiserade vinster för finansiella 

tillgångar i och med den nya lagregeln från 2019 som anger att marknadsvärdering ska ske. Försäljning av 

aktiefonder till förmån för räntefonder har genererat en reavinst med 1,1 mnkr. Överskottsutdelning från 

Kommuninvest med 1,1 mnkr samt utdelning från Öhmans med 0,7 mnkr. Borgensavgiften uppgår till 1,6 mnkr 

för perioden. Övriga finansiella intäkter motsvarar 0,7 mnkr. 

Finansiella kostnader uppgår till 16,4 mnkr varav 14,3 mnkr avser orealiserade förluster för finansiella 

tillgångar. Räntekostnaderna för lån genererar ett överskott gentemot budget då räntenivåerna är låga och 

kostnadsfri checkkredit använts för att balansera koncernkontot.  
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KOMMUNENS RESULTAT OCH PROGNOS 2020 PER NÄMND 
 
Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – aug 2020 Prognos 2020 

mnkr 
 

Utfall  
Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -48,5 -48,8 0,3 -74,7 -73,2 -1,5 

Socialnämnden -177,3 -171,7 -5,6 -267,4 -257,0 -10,4 

Barn- och utbildningsnämnden -241,3 -244,3 3,0 -358,7 -361,1 2,4 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -21,3 -4,3 -17,0 -39,9 -12,8 -27,1 

Miljö- och byggnämnden -19,8 -21,3 1,5 -30,6 -31,8 1,2 

Verksamhetsnetto nämnder -508,2 -490,4 -17,8 -771,3 -735,9 -35,4 

Finansförvaltningen, verksamhet 2,1 -16,8 18,9 -25,2 -25,3 0,1 

Skatter, statsbidrag och utjämning 558,1 528,6 29,5 836,7 793,3 43,4 

Finansnetto 2,2 -1,8 4,0 1,3 -2,6 3,9 

Semesterlöneskuldsförändring 11,0 0,0 11,0 -0,4 0,0 -0,4 

Återsökta medel covid-19 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 9,3 

Förändrad redovisningsregel exploatering 
**) 

0,0 0,0 0,0 -2,3 0,0 -2,3 

Beslutad nedlagd detaljplan Canning 0,0 0,0 0,0 -15,4 0,0 -15,4 

Resultat skattefinansierad verksamhet 65,2 19,6 45,6 32,7 29,5 3,2 

Varav oreal. förlust fin.oms.tillg*) 0,9 0,0 0,9 1,2 0,0 1,2 

Balanskravsresultat 66,1 19,6 46,5 33,9 29,5 4,4 

 

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

**) Kostnader hänförliga till bland annat detaljplaner ska enligt redovisningsregel betraktas som en driftkostnad och får inte belasta 

exploateringsprojekt. 

 

Resultat 
Periodens resultat avviker med 45,6 mnkr i jämförelse med budget. Detta beror på obudgeterad 

semesterskuldsförändring med 11,0 mnkr, mindre utfall löneökningar än budgeterat 9,1 mnkr beroende på att 

lönerörelsen inte är klar för samtliga förbund, 1,1 mnkr i överskottsutdelning från Kommuninvest, reavinster 

från försäljning fonder 1,1 mnkr samt utdelningar med 0,7 mnkr från Öhmans. Låga externa räntekostnader 

vid upptagande av lån 1,5 mnkr i överskott för perioden. Nämnderna redovisar för perioden ett underskott på 

17,8 mnkr. Skatter, statsbidrag och utjämning visar på ett överskott för perioden på 29,5 mnkr på grund av 

lägre antagen befolkningsprognos än SKR, extra statsbidrag på grund av Covid-19 samt högre kommunal 

fastighetsavgift. 
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Prognos 

Prognosen i kvartalsrapporten per 31 mars var 42,4 mnkr. Helårsprognosen för kommunen exklusive 

marknadsvärdering av finansiella tillgångar uppgår till 33,9 mnkr vilket är 4,4 mnkr högre än budgeterade nivå. 

Prognosen för marknadsvärdering av finansiella tillgångar bedöms ge 1,2 mnkr i minskat resultat.   

Nämndernas sammanställda prognos exklusive semesterlöneskuldsförändring och återsökta medel Covid-19 

visar ett underskott på 35,4 mnkr mot budget vilket är en försämring sedan mars med 17,0 mnkr som då var 

minus 18,4 mnkr. 

Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett underskott med 0,6 mnkr inklusive återsökta medel covid-19. 

Pandemin har inneburit ett antal åtgärder som orsakar merkostnader och även ett visst intäktsbortfall. 

Inom Socialnämnden prognosticeras ett underskott mot budget inklusive återsökta covid-19 medel med 2,3 

mnkr. Detta beror bland annat på volymökningar inom verksamheten Boende och Daglig verksamhet. Även 

övriga delar inom området Insatser i hemmet och bemanningscentralen visar underskott som beror på 

kostnader kopplade till Covid-19 där man förstärkt för att kunna klara scenarion med många sjukskrivna. 

Boendestöd och socialpsykiatrin visar dock ett underskott som utöver pandemin beror på en ökning på 50  

procent i antal beviljade timmar mellan januari till augusti.  

Inom barn- och utbildningsnämnden är årsprognosen inklusive återsökta medel covid-19 samt 

semesterlöneskuldförändring ett överskott med 2,1 mnkr. Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott 

på 1,9 mnkr. Överskottet är huvudsakligen kopplat till den kompensation nämnden årligen får för 

lönerevisionen. Ny lön gäller från 1 april vilket genererar ökade lönekostnader för verksamheterna från april 

månad till och med december månad innevarande år. Kompensationen innehåller utöver detta också en 

retroaktiv del. Delen gäller årets tre första månader och gäller föregående års lönerevision. I och med att 

kompensationen inte fanns med i den ursprungliga budgetramen för 2020 har den heller inte budgeterats till 

någon verksamhet. Utöver detta påverkar också en vakant tjänst resultatet samt att fortbildningsbudget ej 

använts i lika stor utsträckning som budget på grund av covid-19. Barn och elevhälsa prognosticerar ett 

överskott på 1,0 mnkr. Överskottet avser främst vakanser och olika tjänsteledigheter 

Tekniska nämndens årsprognos inklusive återsökta covid-19 medel är ett underskott på 26,8 mnkr. Gator, vägar 

och parkering prognos är ett underskott på 4,0 mnkr, vilket främst beror på att parkeringsverksamheten och 

linfärjan över Kostersundet visar en negativ avvikelse mot budget på grund av minskade intäkter. 

Hamnverksamheten prognos är ett underskott med 22,7 mnkr mot budget, vilket förklaras av framför allt 

minskade externa intäkter samt något lägre driftskostnader. Detta förklaras av rådande situation med Covid-19 

med stängd gräns mellan Sverige och Norge. Nämnden prognosticerar med att gränsen kommer att vara stängd 

till och med 31 oktober på grund av rådande smittsituation i Sverige och i Norge.   

 

Miljö- och byggnämndens årsprognos är ett överskott med 1,2 mnkr. Den administrativa avdelningens 

överskott beror på ej budgeterade intäkter samt långtidssjukskrivning. Utbildning och kurser har inte kunnat 

göras enligt plan och bidrar därför också till ett överskott. Byggavdelningen har under våren fakturerat för ett 

stort bygglov som bidrar till ett positivt intäktsöverskott.  
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För kommunen totalt är det främst prognosen för skatter, bidrag samt utjämning som bidrar till en positiv 

avvikelse mot budget på 43,4 mnkr. I detta överskott ingår det lägre budgeterade invånarantalet som ger 24,8 

mnkr. Överskottsutdelning, låga externa räntekostnader för lån samt lägre lånevolym än förväntat på grund av 

överlikviditet på koncernkontot genererar överskottet i prognosen. I prognosen har beräknats ett 

ianspråktagande av byggbonus med 1,5 mnkr. Dessa poster redovisas i prognosen inom finansförvaltningens 

verksamhet.   

För mer information läs nämndernas redovisningar sidan 19-30. 

 

SAMMANSTÄLLD PROGNOS 2020 FÖR KONCERNEN 
 

mnkr 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 

Kommunen 29,5 32,7 

AB Strömstadbyggen koncern 8,5 10,2 

AB Strömstadslokaler 4,1 3,7 

AB Strömstads Badanstalt -0,9 -0,6 

Resultat koncernen 41,2 46,0 

 

Årsprognosen för koncernen är 46,0 mnkr, vilket är 4,8 mnkr högre än budget. Bolagen positiva resultat beräknar 

överstiga budgeten med 1,6 mnkr bland annat på grund av lägre uppvärmningskostnader på grund av lägre 

elpriser. 
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FINANSIELL STÄLLNING 
 

 

Materiella och finansiella anläggningstillgångar 
Kommunens materiella tillgångar har ökat med 68,3 mnkr, vilket består av periodens nyanskaffningar minus 

avskrivningar. Ökningen beror främst på investeringen i färjeläget, nytt avloppsreningsverk samt 

råvattenledning. För mer info om kommunens investeringar se investeringsredovisning sidan x. 

Koncernen totalt har ökat tillgångarna med drygt 53,8 mnkr som utöver kommunens investeringar även 

påverkas av bolagens pågående byggnationer. 

Kommunens finansiella tillgångar har ökat  med 21,0 mnkr sedan årsbokslutet då aktieägartillskott har 

utbetalats till Strömstadslokaler med 20,0 mnkr samt till Strömstads Badanstalt med 1,0 mnkr.  

Övriga omsättningstillgångar 
Pensionsfonderna ska från årsskiftet 2019 värderas enligt marknadsvärde. Den värdehöjning som skedde vid 

övergången har gått mot eget kapital vilket gör att den delen ej fick resultatpåverkan. Årets ökningar och 

minskningar i marknadsvärde får dock en resultatpåverkande effekt. Marknadsvärdet på pensionsfonderna 

per 31 augusti uppgår till  133,6 mnkr. Värdeminskningen som påverkar periodensresultat är 0,9 mnkr. 

I omsättningstillgångarna ingår korträntefond till ett marknadsvärde av 15,3 mnkr samt en 

bostadsobligationsfond med marknadsvärdet 10,5 mnkr som är placerade i fond för framtida investeringar.  

Kortfristiga fordringar 
Sedan årsskiftet har kortfristiga fordringar minskat med 4,5 mnkr till 74,9 mnkr som främst består av 

momsfordran, fordran kommunalfastighetsavgift samt kundfordringar.  

Balansräkning

mnkr Utfall 1912 Utfall 2008 Utfall 1912 Utfall 2008

Materiella anläggningstil lgångar 1 051,4 1 119,6 2 509,8 2 563,6

Finansiella ti l lgångar 55,1 76,1 9,1 9,1

Summa materiella tillgångar 1 106,5 1 195,7 2 518,9 2 572,7

Övriga omsättningstil lgångar 313,1 312,3 322,7 322,2

Likvida medel 3,1 93,1 21,4 108,6

Summa omsättningstillgångar 316,2 405,4 344,1 430,8

Summa tillgångar 1 422,7 1 601,1 2 863,0 3 003,5

Summa eget kapital 661,4 726,6 786,9 869,7

Avsättningar 84,3 90,2 106,0 111,9

Långfristiga skulder 346,0 398,5 1 715,7 1 738,2

Kortfristiga skulder 331 385,8 254,4 283,7

Summa avsättningar och skulder 761,3 874,5 2 076,1 2 133,8

Summa eget kapital, avsättningar o skulder 1 422,7 1 601,1 2 863,0 3 003,5

KoncernenKommun
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Likvida medel 
Likvida medel har sedan årsskiftet ökat med 90,0 mnkr till 93,1 mnkr. Av totala saldot är 171,5 mnkr bolagens 

del i koncernkontot som har ökat med 38,9 mnkr sedan årsskiftet.  

Avsättningar 
Avsättning till förmånsbestämd ålderspension har ökat med 6,0 mnkr till 90,2 mnkr utifrån bedömning från 

Skandias pensionsskuldsberäkning. 

Långfristiga skulder 
De långfristiga skulderna har ökat med 52,5 mnkr sedan årsskiftet, saldo per augusti är 398,5 mnkr. Ökningen 

för perioden avser nytt reverslån på 50 mnkr, periodiserade VA-anslutningsavgifter samt taxekollektivens 

resultat för vatten- och renhållning som är bokfört i respektive kollektivs investeringsfond. 

Kommunen har totalt upptagit långfristiga lån hos Kommuninvest med 230 mnkr. Årets upplåning har varit 

lägre än beräknat på grund av en överlikviditet på koncernsaldot. Av kontokrediten på 100 mnkr kan upp till 50 

mnkr utnyttjas kostnadsfritt. 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder har ökat med 54,7 mnkr till 385,7 mnkr. Bolagens saldo inom koncernkontot har ökat med 

38,9 mnkr medan semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter har minskat vilket den alltid gör för denna 

period. I övrigt har leverantörsskulder minskat med 18,3 mnkr.  

Skulder till personalen som innefattar semesterlöneskuld och okompenserad övertid med mera uppgår till 

drygt 33,4 mnkr inklusive sociala avgifter.   

Prognosen för ansvarsförbindelsens storlek vid årsskiftet är en minskning med 5,8 mnkr till 235,5 mnkr.  

Soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår för perioden till 30,7 procent att jämföra med årsskiftet 29,5 

procent. Motsvarande siffror för soliditet exklusive pensionsåtaganden är 45,4 respektive 46,5 procent. 
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INVESTERINGSREDOVISNING OCH PROGNOS PER AUGUSTI 2020 

 

      

Investeringar i mnkr Utfall  Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen 2,4 5,4 5,9 0,5 

Socialnämnd 1,1 2,3 4,6 2,3 

Barn- o utbildningsnämnd 1,3 3,7 4,9 1,2 

Teknisk nämnd, skattef. vsh 33,1 57,7 72,0 14,3 

Miljö- och byggnämnd 0,3 1,2 3,6 2,4 

Summa exkl taxef vsh 38,2 70,3 91,0 20,7 

Teknisk nämnd, taxef Avfall 0,8 5,2 15,8 10,6 

Teknisk nämnd, taxef VA 29,4 89,1 105,3 16,2 

Summa totalt 68,4 164,6 212,1 47,5 

 

Kommentarer: 
 
KS – Under år 2020 kommer införandet av nytt ekonomisystem och e-handelssystem att slutföras. 

Investeringar kommer även att göras i e-arkiv och i uppbyggnaden av en gemensam servicefunktion, 

Kommuncenter. I budget för 2020 finns avsatt investeringsmedel för digitalisering, men som tidigare 

rapporterat ser vi att de åtgärder som vidtas i stor utsträckning innebär ökade driftskostnader och inte 

investeringskostnader. En omfördelning av investeringsmedlen från digitalisering till utveckling av centrala 

system har beslutats av kommunstyrelsen, vilket har möjliggjort start av ett projekt att uppgradera Hypergene 

under hösten 2020. Enligt prognosen kommer 0,5 mnkr av investeringsbudgeten inte att utnyttjas då 

införandet av en nya meta-katalog skjuts fram till år 2021.  

BUN – Investeringar sker enligt plan för alla investeringsprojekt förutom nybyggnationer som inte är aktuellt 

2020 utan troligen 2021 på Bojarskolan.  

SN – Förvaltningen har per siste augusti nyttjat 1,14 mnkr av beslutade 4,59 mnkr. Detta beror till stor del på 

att projektet  

Ombyggnation Vård/Omsorg kommer utgå ut investeringsbudget 2021 och istället ersättas av ökade 

driftkostnader i form av hyra, när renoveringen på Beatebergsgården är färdigställd. Det samma gäller för 

projekt Omställning bostäder med stöd, där även detta projekt kommer ersättas med höjda driftskostnader när 

ombyggnation är färdigställd.  
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Inköp av takliftar och sängar till Säbo fortgår som planerat och beslutade medel prognostiseras ha använts fullt 

ut vid årets slut. Gällande projektet för inventarier så pågår en inventering bland verksamheterna för att avgöra 

var behovet av nya inventarier är störst, varpå ett eller flera större inköp planeras.  

Behovet av bostadsanpassningar LSS, vilket syftar till anpassningar i brukares lägenheter utifrån personliga och 

arbetsmiljömässiga behov, kommer delvis att nyttjas under året. Förvaltningen ser också behov för detta 

kommande år. 

Medicinskåp steg 2 är nu avslutad och projektet gällande inköp och implementation av digitala medicinskåp är 

därmed färdigt.  

MBN – Räddningstjänsten kommer att begära överflyttning av investeringsmedlen för 6-hjuling och befälsbil 

till 2021, för att nu i Coronaepidemin underlätta likviditeten. Investeringen av 6-hjulingen sker i 

samupphandling med Sotenäs och Tanum i början av 2021. Befälsbilen upphandlas under 2020 men levereras 

först 2021. Än finns inga beslut, men vi prognosticerar för att beslut om överflytt ska gå igenom. Servicebilen 

är upphandlad och tillverkas under hösten för leverans före årsskiftet. Investeringen blir billigare än förväntat 

då vi kunnat avropa tekniska nämndens upphandling och därigenom få ett bättre pris. Släcksystemet för 

Koster som fördes över från 2020 till 2021 med en budget om 450 tkr istället för 1 300 tkr har blivit en ännu 

billigare investering än väntat. Investeringen är i hamn och driftsatt.  

 

TN skattefinansierad verksamhet 
Arbetet fortgår med ombyggnation av färjeläget och kajanläggningen för Kustbevakningen och kommunen 

som skall slutföras under 2020. Dessutom arbetar hamnverksamheten med att slutföra en av de sista 

etapperna av strandpromenaden. I övrigt arbetar verksamheten med årligt utbyte av bryggor och utveckling 

av gästhamnen och installation av ISPS-staket. Inom gatuverksamheten ligger fokus på att uppdatera 

lekplatsen på Kärleksudden. Dessutom kommer verksamheten att genomföra årliga utbyten av 

belysningsarmaturer, göra tillgänglighetsanpassningar och slutföra bulleråtgärderna på Tången. Prognosen på 

helår är att 57,7 mnkr av totalt beviljade budgetmedel på 72 mnkr kommer att förbrukas.   

 

TN taxefinansierad verksamhet  
 

AVFALLSVERKSAMHETEN 
Inom avfallsverksamheten på projektering och förberedelse för införande av matavfallsinsamling 1 januari 

2021. Byggnation av den nya tvätt- och sorteringshallen pågår och skall slutföras 2020 samt ombyggnation av 

befintlig sophall. I övrigt har verksamheten påbörjat upphandling av två sopbilar samt kärl inför 
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matavfallsinsamlingen. Prognosen på helår är att 94,3 mnkr av totalt beviljade budgetmedel på 121,1 mnkr 

kommer att förbrukas.   

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN 
Inom vatten- och avloppsverksamheten pågår utbyggnaden av avloppsreningsverket Österröd samt 

dubbleringen av råvattenledningen från Färingen som skall slutföras under 2020. Dessutom har utbyggnaden 

av ledningar till och från Österröd samt tillhörande pumpstationer påbörjats. I övrigt arbetar verksamheten 

med årlig relining av ledningar och utbyten av pumpar.  

 

EXPLOATERINGSPROGNOS MED KOMMENTARER PER AUGUSTI 2020  
 

      

Exploateringar i mnkr Utfall  Prognos Budget Avvikelse 

Canning -0,6 -0,6 3,0 -3,6 

Starekilens småbåtshamn -0,5 -0,5 -2,4 1,9 

Korsnäs (Tjärnö) -0,2 -0,3 -6,0 5,7 

Mällbygård -0,4 -0,7 -2,0 1,3 

Rådhusberget 0,0 0,0 -2,0 2,0 

Projektering infrastruktur/park Myren -0,3 -0,3 -3,0 2,7 

Övrig exploatering -0,3 -1,0 -1,0 0,0 

Summa -2,3 -3,4 -13,4 10,0 

 

Kommentarer till exploateringsredovisningen: 
 Miljö- och byggnämnden har tagit beslut att avsluta planarbetet för Canning.  

 För Starekilen planarbetet med utredningar inte kunnat fortgå som planerat med anledning av att 

planeringsbesked nu behöver sökas. Kostnaderna skjuts framåt. 

 Detaljplanen för Korsnäs har överklagats vilket gjort att byggnation av kommunal infrastruktur ej 

kunnat påbörjas under året som planerat. 

 För Mällbygård har planarbetet inte kunnat fortgå i planerad takt då förvaltningen avvaktar besked om 

särskilt boende ifrån kommunstyrelsen samt att det pågår en dialog med golfklubben om 

säkerhetsåtgärder.  
 Inget arbete för projektet Rådhusberget pågår i nuläget då kommunstyrelsen beslutat att avvakta med 

arbete med detaljplanen.   

 Övriga exploateringar avser detaljplanarbete för Vattentornsberget samt ska det utföras en förstudie 

för Mällbyhöjden för att se på en möjlig exploatering av området. I uppdraget ingick att naturinventera 

området vilket skett under sommaren. 
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MÅLUPPFYLLELSE OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  
I budget för 2020 fastställdes att vid bedömning av om kommunen har en god ekonomisk hushållning ska hänsyn 

tas till det finansiell och det verksamhetsmässiga perspektivet. I bedömningen av verksamhetsperspektivet tas 

hänsyn till antalet uppfyllda mål, målens skilda vikt samt uppföljning av genomförd internkontrolluppföljning. 

Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av fullmäktiges mål ska vara uppnås och färre än 25 procent inte 

uppnås samt att inga allvarliga brister i den interna kontrollen har konstaterats.  

Periodutfall 

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 9 procent (1 av 11) av de långsiktiga målen 

bedöms uppfyllda i perioden medan 82 procent (9 av 11) bedöms som delvis uppfyllda. För ett av målen kan 

ingen bedömning göras vid delårsbokslutet. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de 

styrtal som angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje långsiktigt 

mål.  

Kommunen når de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i perioden. Resultatet överstiger 4 procent 

(prognos 5,1 procent genomsnitt perioden 2017-2020) av skatter, generella statsbidrag och kommunal 

utjämning. Per augusti 2020 är soliditeten inklusive pensionsförpliktelser 30,7 procent vilket överstiger målet 

på 27 procent i budget 2020. Dock kommer justeringar göras av det egna kapitalet till följd av nya 

redovisningsregler gällande redovisning av exploatering som kommer att påverka kommunens soliditet. Då 

utredning pågår är det i nuläget osäker hur stor påverkan kommer att bli. 

Finansiella mål har även beslutats för kommunens helägda bolag AB Strömstadslokaler och AB 

Strömstadsbyggen. AB Strömstadslokaler når upp till målet om att bolagets överskott ska uppgå till 0,5 

procent av bolagets totala kapital (prognos 1,01 procent) samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 

procentenheter per år (prognos 4,6 procentenheter). AB Strömstadsbyggen når upp till målet om att bolagets 

överskott ska uppgå till 0,75 procent av bolagets totala kapital (prognos 1,44 procent) samt att bolagets 

soliditet ska öka med 0,5 procentenheter per år (prognos 4,6 procentenheter). 

Sammanfattningsvis uppnås pekar prognosen på att samtliga finansiella mål kommer att uppnås. 

Prognos 

Utifrån den definition av god ekonomisk hushållning som uppställs i budget 2020 är de finansiella målen i 

perioden uppnådda och en majoritet av verksamhetsmålen uppnås eller uppnås delvis.  Ett av 

verksamhetsmålen kan dock inte utvärderas i delårsbokslutet.  

Samlad bedömning – god ekonomisk hushållning 

Den samlade bedömningen är med den bakgrunden att kommunen når upp till målen för god ekonomisk 

hushållning vid årets slut ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då de 

finansiella målen uppfylls och prognosen för de verksamhetsmässiga målen är att de kommer nå önskad nivå.   
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PERSONALREDOVISNING 
Ett urval av personalnyckeltalen redovisas. Om inget annat anges avses 31 augusti 2019 respektive 2020. 

 

Personalvolym 

Antal månadsanställda personer fördelade efter kön och totalt. 

 2019 2020 

Kvinnor 987 983 

Män 320 330 

Totalt 1 307 1 313 
 

Antal månadsanställda fördelade per förvaltning och kön. 

 2019 2020 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

KLF 36 26 62 39 25 64 

SF 410 92 502 419 98 517 

BUF 509 113 622 495 118 613 

TF 10 66 76 7 66 73 

MBF 22 23 45 23 23 46 

TOTALT 987 320 1 307 983 330 1 313 

 

Totalt var 1 313 månadsavlönade den 31 augusti 2020. En marginell ökning som med tanke på att det är en 

ögonblicksbild och inkluderar tidsbegränsade anställningar visar att antalet anställda är totalt sett lika mellan 

jämförelseåren.  

Personalstruktur 

Tillsvidareanställd personal fördelade efter sysselsättningsgrad och kön i procent. 

 2019 2020 

 0-74% 75-99% 100% 
Heltid 

0-74% 75-99% 100%  
Heltid 

Kvinnor 8% 15% 77% 6% 14% 80% 

Män 8% 6% 86% 8% 5% 87% 

 

Andelen kvinnor med heltidsanställningar fortsätter att öka med det är fortsatt stor skillnad mellan könen när 

det gäller sysselsättningsgrad. Kommunen har en bemanningshandbok som utgår från att heltid är norm och att 

kommunen strategiskt arbetar med så kallade hållbara scheman. 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro i procent efter åldersgrupper, kön och totalt. Avser perioden 1 juli-30 juni respektive år.  

Alla anställda. 

 2019 2020 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Totalt 7,89% 4,25% 6,97% 8,67% 4,94% 7,73% 

<=29 år 5,68% 1,87% 4,61% 6,52% 3,71% 5,66% 

30-39 år 6,95% 5,81% 6,62% 8,66% 5,70% 7,92% 

40-49 år 8,68% 4,96% 7,86% 9,58% 4,56% 8,42% 

50-55 år 8,21% 2,78% 7,07% 8,33% 4,78% 7,59% 

56-64 år 8,43% 4,40% 7,32% 8,85% 5,51% 7,91% 

65-67 år 5,07% 9,63% 6,74% 6,36% 7,71% 6,70% 

 

Föregående år var det en minskning av sjukfrånvaron. Trenden höll i sig under årets första två månader. Efter 

det är det inte enkelt att göra någon jämförelse på grund av den pågående pandemin. Många av kommunens 

anställda är hemma med Covid-19 symptom i avvaktan på testning. Det gör att kommunens frånvarostatistik 

har ökat jämfört med föregående år. Det inte är en dramatisk ökning och  slutsatsen är att siffrorna hade varit 

lägre än föregående år om utfallet med anledning av pandemin räknats bort. 
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VERKSAMHET- OCH BOLAGSUPPFÖLJNING 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Resultat och prognos 

Utfallet per 31 augusti är + 0,3 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. Utfallet per 31 

augusti  är +0,6 mnkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till -1,5 

mnkr exklusive återsökta medel för merkostnader för covid-19 och -0,6 mnkr inklusive återsökta medel jämfört 

med budget.  

  Utfall januari-augusti Helårsprognos 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

00 Kommunfullmäktige -1,6 -2,2 0,6 -3,1 -3,3 0,2 

01 Kommunstyrelse -1,5 -1,7 0,2 -2,5 -2,6 0,1 

02 Utvecklingsavdelning -14,9 -14,6 -0,3 -22,7 -22,0 -0,7 

03 Kommunledning -2,6 -2,9 0,3 -4,6 -4,3 -0,3 

04 Avd. för kommunikation o kansli -8,7 -8,1 -0,6 -12,5 -12,3 -0,2 

05 HR-avdelning -5,1 -5,0 -0,1 -8,1 -7,5 -0,6 

06 Ekonomiavdelning -7,3 -7,4 0,0 -10,9 -10,9 0,0 

08 IT och Växel teknik -6,7 -6,8 0,1 -10,3 -10,3 0,0 

Summa -48,5 -48,8 0,3 -74,7 -73,2 -1,5 

Semesterlöneskuld (prognos) 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Summa -48,2 -48,8 0,6 -74,7 -73,2 -1,5 

Återsökta medel covid-19       0,9 0,0 0,9 

Summa -48,2 -48,8 0,6 -73,8 -73,2 -0,6 

 

Kommentarer till utfall och prognos  

 Till följd av covid-19 har förvaltningen haft merkostnader i form av beredskapsersättning till 

tjänsteman i beredskap, inköp av utrustning för att kunna genomföra digitala möten, 

informationsinsatser  till allmänheten och stöd till näringslivet genom en företagslots. En återsökning 

har lämnats in till socialstyrelsen men ännu har inte kommunen fått någon säker indikation på vilken 

ersättning som kan väntas. I den prognos som kommunledningsförvaltningen lämnar för helåret 

framgår såväl prognos utan och med full ersättning för merkostnader.  

 Utfallet för kommunfullmäktige som även inkluderarar överförmyndarnämnden, revisionen och 

valnämnden gör ett positivt resultat mot budget per augusti. Arvodena för kommunfullmäktige har 

varit lägre 2020 mot tidigare år vilket beror på att ett möte ställdes in under våren. Revisionen 

kommer enligt prognosen att använda hela sin budget. Prognosen för helåret är ett överskott på 200 

tkr.  

 Även arvodena för kommunstyrelsen har varit lägre under året än föregående. Prognosen för helåret 

beräknas till ett överskott på 150 tkr. 

 Utvecklingsavdelningen har per augusti en negativ avvikelse mot budget. Pandemin har inneburit ett 

antal åtgärder som orsakar merkostnader och även ett visst intäktsbortfall. Den sammantagna 

prognosen för utvecklingsavdelningen är ett underskott på 700 tkr. 

o Inom näringsliv har en företagslots anställts vilket innebär merkostnader på cirka 300 tkr.  
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o Budgeten för Nordby supermarkethallen har förstärkts med 500 tkr enligt beslut vilket innebär 

att utfallet per augusti ligger i nivå med budget. På grund av en lägre bokningsgrad till följd av 

covid-19 och stor osäkerhet kring hur stora intäkter som kommer att faktureras under hösten 

är prognosen ett underskott på 200 tkr för helåret. 

o På grund av covid-19 har fritidsgården under sommaren förstärkt verksamheten. Detta har 

inneburit högre lönekostnader och prognosen för helåret är en negativ avvikelse mot budget 

på 135 tkr.  

 Kommunledningen har per augusti ett överskott. Under hösten har en tjänst tillsatts på 50 % för 

projektledning av projektet framtidens vårdmiljöer (FVM), vilket innebär en ökad kostnad på 140 tkr. 

Budget för satsningen på kompetenshöjande åtgärder finns här under hösten kommer en 

ledarskapssatsning att genomföras. Pandemin har ställt krav på att ledningen har haft en tjänsteman i 

beredskap vilket har inneburit ökade kostnader med cirka 200 tkr bokfört på denna verksamhet. 

Prognosen för helåret innebär därför ett underskott på 340 tkr.  

 Avdelningen för kommunikation och kansli har per augusti ett underskott vilket beror på ökade 

kostnader för information till allmänheten till följd av covid-19 samt att annonsintäkter för turistkarta 

och magasin ännu inte har fakturerats. Infocenter kommer enligt prognosen få lägre intäkter 2020. 

Underskottet kan till viss del kompenseras återhållsamhet i övrig verksamhet. Prognosen för helåret 

beräknas till ett underskott på 200 tkr. 

 Hr-avdelningens har en negativ avvikelse mot budget per augusti på grund av ökade kostnader för 

konsultstöd, ökad kostnad för beredskapsersättning på grund av covid-19 samt att friskvårdsbidraget 

har nyttjats över den budgeterade nivån. Prognosen för helåret är ett underskott på 600 tkr.  

 Ekonomiavdelningens har ett resultat i nivå med budget och en noll prognos för helåret. 

 It-avdelningen har ett resultat i nivå med budget och en noll prognos för helåret. 

 Sammanfattningsvis innebär detta en helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter på 1,5 mkr 

över budget vilket utgör cirka två procent av helårsbudgeten. I underskottet ingår merkostnader till 

följd av covid-19 med 880 tkr. Kommunstyrelsen har även till följd av pandemin intäktsbortfall som har 

uppskattats till cirka 700 tkr som inte är återsökningsbara.  

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten  

 Ej ersätta kortare sjukskrivningar och föräldraledigheter. 

 Återsökning av merkostnader till följd av covid-19. 

 Allmän återhållsamhet på ej startade projekt, uppdrag och insatser. 
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SOCIALNÄMNDEN 

Resultat och prognos 

Utfallet per 31 augusti är -5,6 mnkr jämfört med budget exklusive semesterlöneskuldsförändring. 

Årsprognosen uppgår till -2,3 mnkr jämfört med budget exklusive semesterlöneskuldsförändring 

  Utfall januari-augusti Helårsprognos 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Gemensam administration -27,4 -26,6 -0,8 -40,8 -39,9 -0,9 

Individ- och familjeomsorgen -30,9 -30,1 -0,7 -46,8 -45,2 -1,6 

Boende och daglig verksamhet -71,1 -69,7 -1,4 -107,7 -104,2 -3,5 

Insatser i hemmet och 
bemanningscentral 

-47,9 -45,3 -2,7 -72,1 -67,7 -4,3 

Summa -177,3 -171,7 -5,6 -267,3 -257,0 -10,4 

Semesterlöneskuld (prognos) 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 

Summa -176,5 -171,7 -4,8 -267,3 -257,0 -10,4 

Återsökta medel Covid-19 (feb-jul) 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 

Summa -176,5 -171,7 -4,8 -259,3 -257,0 -2,3 

 
Kommentarer till utfall och prognos 

Inför budget 2021 så har nämnden äskat ytterligare medel för att täcka kostnadsökningar och volymökningar, 

både inom boendestöd, särskilt boende men också externa placeringar. Dessa äskade kostnadsökningar börjar 

dock redan under hösten generera merkostnader, vilket tagits höjd för i prognosen för helåret. I syfte att minska 

det prognostiserade underskottet gör förvaltningen för närvarande en genomlysning av nuvarande samt tidigare 

sökta statsbidrag för att på ett så optimalt sätt som möjligt kunna nyttja dessa i verksamheten.  

GEMENSAM ADMINISTRATION 

Den gemensamma administrationen gör ett underskott per siste augusti. En förklarande faktor är ett underskott 

inom framförallt hemsjukvården, vilket dock till stor del kommer kompenseras av statsbidrag avseende Covid-

19. Inom den övergripande verksamheten påverkar glappet gällande blockförhyrningar negativt, detta 

kompenseras dock av återsökta medel gällande moms där det gjorts en genomgång för de senaste tre åren och 

där en rättelse skickats in till Skatteverket. 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 

Underskottet på Individ- och familjeomsorgens verksamheter förklaras främst av placeringskostnader 

avseende barn och unga som inte täcks inom budget, att placeringskostnader avseende missbruk inte täcks 

inom budget samt att flera av verksamheterna till följd av rekryteringssvårigheter behövt köpa in 

bemanningstjänster. Dessa avvikelser kompenseras dock delvis av ett överskott för ej tillsatta tjänster, samt 

ett överskott avseende färdtjänst på grund av minskat resande under Corona-pandemin. Försörjningsstödet 

kompenseras löpande med migrationsmedel.  
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BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET 

Boende och daglig verksamhet visar per siste augusti en negativ budgetavvikelse. LSS-bostäderna överskrider 

personalbudgeten vilket framförallt förorsakats av utökade behov hos brukare samt ökat antal belagda 

boendeplatser. Även daglig verksamhet samt Opalen gör ett underskott på grund av dels fler beslut, men också 

att beslut nyttjas i större utsträckning än tidigare. I prognosen för helåret har hänsyn tagits till de volymökningar 

som aviserats inför budget 2021 men som redan under hösten kommer börja generera kostnadsökningar.  

En del av underskottet beror dock på Covid-relaterade kostnader där statsbidrag förväntas täcka upp detta 

underskott.  

INSATSER I HEMMET OCH BEMANNINGSCENTRAL 

Övergripande visar ett mindre överskott på grund av att tjänster inte fullt ut är täckta till följd av sjukskrivning 

och föräldraledighet. Det återfinns även ett underskott i budget för arbetskläder där man haft kostnader för en 

extra avdelning korttid samt för LSS-verksamheterna under pandemin. Trygghetslarm har också kostat mer än 

normalt vilket delvis beror på felaktig fakturering som kommer krediteras men även för ökad andel utbytt 

hårdvara och reparationer. 

Hemtjänsten som helhet har ett underskott som till stora delar beror på förstärkning utifrån Covid-19. Koster 

visar ett överskott som beror på att start av ny grupp på Koster kom igång sent på året i augusti. 

Även övriga delar inom området visar underskott som beror på kostnader kopplade till Covid-19 där man 

förstärkt för att kunna klara scenarion med många sjukskrivna. 

Boendestöd och socialpsykiatrin visar dock ett underskott som utöver pandemin beror på en ökning på 50 % i 

antal beviljade timmar mellan januari till augusti.  

  

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 
 

 Analys av kostnader som ökat såsom trygghetslarm och arbetskläder 

 Fortsatt arbete med uppföljning och statistik per verksamhet för att bättre få översyn och kunna vidta 

åtgärder för att ha budget i balans 

 Arbete med optimerad bemanning fortsätter genom workshops, dialog med grupper och 

utbildningsinsatser, med hänsyn tagen till Covid-19  

 Digitalisering av vissa moment i arbetet som på sikt kommer ge vinst för brukare och ekonomi 

 Försörjningsstöd arbetar med att förhindra ökade kostnader genom samarbete med bland annat 

gemensam jobbsökarverksamhet med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, 

Samordningsförbundet etc. Vidare arbetas det med att hänvisa till instanser så som ALFA-kassan, A-

kassan etc för de som ansöker om försörjningsstöd för första gången. De flesta i dagsläget är personer 

som varit timanställda inom handel och restaurang.  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  

Resultat och prognos 
 
Utfallet per 31 augusti är + 3,0 mnkr i jämförelse med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. 

Inklusive förändring av semesterlöneskuld är resultatet per 31 augusti + 12,3 mnkr i jämförelse med budget. 

De största avvikelserna, både positiva och negativa finns inom förvaltningskontor, skolskjutsar, 

interkommunala ersättningar gymnasiesärskola, barn och elevhälsa samt interkommunala ersättningar 

gymnasium. Avvikelserna mot budget beskrivs per avdelning nedan.  

  Utfall januari-augusti Helårsprognos 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

BUF Förvaltningskontor -9,6 -11,4 1,9 -15,2 -17,1 1,9 

BUF Skolskjutsar -6,6 -6,2 -0,4 -10,4 -10,0 -0,4 

BUF Måltid -22,8 -23,5 0,7 -34,4 -35,0 0,6 

BUF Städ -7,1 -7,3 0,1 -11,7 -10,9 -0,8 

BUF Förskoleverksamhet -51,0 -51,3 0,4 -75,7 -75,7 0,0 

BUF Bibliotek -3,8 -4,0 0,2 -6,0 -6,0 0,0 

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

BUF Grundskola + förskoleklass -79,7 -80,0 0,3 -116,8 -116,8 0,0 

BUF Fritidshem -8,2 -8,7 0,5 -13,0 -13,0 0,0 

BUF Grundsärskola -3,2 -3,8 0,6 -5,2 -5,6 0,4 

BUF Särgymnasium IKE -2,0 -1,3 -0,7 -2,9 -2,6 -0,4 

BUF Samlad barn- o elevhälsa -11,2 -12,5 1,4 -17,7 -18,7 1,0 

BUF Gymnasium -24,8 -24,9 0,1 -36,7 -36,7 0,0 

BUF Gymnasium IKE -3,2 -1,6 -1,6 -2,8 -2,8 0,0 

BUF Vuxenutbildningen -5,8 -5,6 -0,2 -7,1 -7,1 0,0 

Summa -241,3 -244,3 3,0 -358,7 -361,1 2,4 

Semesterlöneskuld 9,3 0,0 9,3 -0,4 0,0 -0,4 

Summa -232,0 -244,3 12,3 -359,1 -361,1 2,0 

Återsökta medel covid-19       0,1 0,0 0,1 

Summa -232,0 -244,3 12,3 -359,0 -361,1 2,1 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

 Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott på + 1,9 mnkr. Överskottet är huvudsakligen kopplat 

till den kompensation nämnden årligen får för lönerevisionen. Ny lön gäller från 1 april vilket genererar 

ökade lönekostnader för verksamheterna från april månad till och med december månad innevarande 

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

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

ursprungliga budgetramen för 2020 har den heller inte budgeterats till någon verksamhet. 

Utöver detta påverkar också en vakant tjänst resultatet samt att fortbildningsbudget ej använts i lika stor 

utsträckning som budget pga av covid-19. 

Prognos för förvaltningskontoret är att överskottet kommer att ligga kvar i ungefärlig storlek med 
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nuläget. Under hösten rekryteras en ny nämndsekretera/diarieförare samt att inköp av IT kommer att 

prioriteras. Inköp av datorer för 0,5 mnkr förväntas tas på driften utanför budget. 

 Skolskjutsar visar ett underskott på – 0,4 mnkr över budgeterad nivå, detta kommer på årsbasis inte att 

kunna hämtas in, utan får täckas upp av andra konton inom förvaltningsstaben som understiger 

budgeterade kostnader. Stora delar av underskottet är knutet till att vi har dubbelt så många enskilda 

resor av dubbelt boende jämfört med samma period förra året. 

 Måltid visar ett överskott på + 0,7 mnkr. Delar av överskottet har upparbetats genom att gymnasiet inte 

har lagat mat under delar av våren pga av covid-19. Den personalen som skulle ha jobbat på gymnasiet 

har kunnat omfördelas i verksamheten och mindre vikarier har behövts tas in. Till viss del påverkas 

måltidsenheten av Covid-19 då det är en personalkänslig verksamhet. Är inte ordinarie personal där 

behöver de ta in vikarier. I detta fall har sjukkostnader sjuklön 2-14 dagar ersatts av staten. Ekologisk mat 

i förvaltningen 200831 ligger på 24,84%. 

 

 Städverksamheten visar ett överskott på + 0,1 mnkr per 31 augusti. Prognosen för december ligger 

städverksamheten med ett underskott på -0,8 mnkr pga av den extra avställd personal som utför extra 

städ pga covid-19. Underskottet förväntas att täckas med prognosticerat överskott på måltidsenheten 

samt andra verksamheter. 

 

 Grundskolan inklusive förskoleklass visar ett överskott på + 0,3 mnkr. Skolenheternas budgetar är mer i 

balans nu än under vårterminen. Samtliga enheter har arbetat med sin organisation inför nytt läsår. De 

nya organisationerna är mer slimmade och därmed också mer sköra. Under vårterminen har samtliga 

enheter även varit mer restriktiva att ta in vikarier pga Covid-19. 

 

SVA budgeten har även justerats vilket innebär att underskottet inte är lika stort där, men det finns en 

risk att detta kommer att påverka måluppfyllelsen för elever med annan härkomst än svensk.  

 
Odelsbergsskolan har idag 29 + 29 elever i sina två klasser i åk 3 och maxtaket för lokalerna är 30 elever 

per klass. Detta kan komma att innebära att åk 3 kan behöva skapa ytterligare en klass vilket innebär en 

ökad kostnad för en ytterligare lärare. 

 

Enligt Skollag ska kommunen erbjuda grupp i grundsärskolans verksamhet för samtliga årskurser. I 

Strömstad erbjuder vi enbart en inkluderande verksamhet i de yngre åren åk 1-3. Om någon 

vårdnadshavare, med barn som vid utredning alt nuvarande inkludering, kommer att önska grupp blir vi 

skyldiga att erbjuda detta vilket kommer att innebära en kostnad både gällande lokal och pedagoger. 

 IKE gymnasiesärskolan visar ett underskott på -0,7 mnkr. Budgeten är periodiserad 50/50 på vårtermin 

och höst. Prognosen visar högre kostnader över våren än hösten. Det skett en kommunikationsmiss i 

prognos gällande hösten 20 och det gör att utfallet kommer överstiga budget med ca 0,4 mnkr. 

 Barn och elevhälsa visar ett överskott på + 1,4 mnkr. Överskottet avser främst vakanser och olika 

tjänsteledigheter. 
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 Gymnasium interkommunala ersättningar (IKE) visar ett underskott på - 1,6 mnkr. Budgeten är 

periodiserad 50/50 på vårtermin och höst. Prognosen visar högre kostnader över våren än hösten och 

prognos visar på budget i balans. 

 
 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

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

 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Resultat och prognos 

Utfallet per 31 augusti är -21,2 mnkr jämfört med budget. 

Årsprognosen uppgår till -39,6 mnkr jämfört med budget.  

Skattefinansierad verksamhet Utfall januari-augusti Helårsprognos* 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Teknisk nämnd och förvaltning -2,7 -2,7 0,0 -3,6 -3,6 0,0 

Gator och vägar samt parkering -11,7 -8,2 -3,5 -18,1 -14,1 -4,0 

Allmän platsmark -2,3 -2,5 0,2 -3,2 -3,2 0,0 

Sidoordnad verksamhet -0,3 0,0 -0,3 -0,4 0,0 -0,4 

Förrådsverksamhet -1,7 -1,7 0,0 -2,5 -2,5 0,0 

Allmän markreserv 1,5 -0,3 1,8 0,1 0,1 0,0 

Allmän renhållning -1,7 -1,7 0,0 -2,6 -2,6 0,0 

Näsinge Flygplats -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Hamnar -2,2 13,0 -15,2 -9,4 13,3 -22,7 

Summa -21,3 -4,3 -17,0 -39,9 -12,8 -27,1 

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

Summa -21,2 2,3 -16,9 -39,9 -12,8 -27,1 

Återsökta medel covid-19 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 

Summa -21,2 -4,3 -16,9 -39,6 -12,8 -26,8 

*Baseras på stängd gräns mellan Sverige och Norge till om med 31 oktober 

Kommentarer till utfall och prognos  

 Gator, vägar och parkering visar ett underskott på 3,5 mnkr, vilket främst beror på att 

parkeringsverksamheten och linfärjan över Kostersundet visar en negativ avvikelse mot budget på grund 

av minskade intäkter. Det förklaras av rådande situation med Covid-19 med stängd gräns mellan Sverige 

och Norge. Nämnden prognosticerar med att gränsen kommer att vara stängd till och med 31 oktober 

på grund av rådande smittsituation i Sverige och i Norge.  Prognosticerar en negativ avvikelse mot 

budget på totalt -4,0 mnkr. Förklaras av tappade intäkter från uteserveringsverksamheten på -1,1 mnkr 

som redan är beslutat, tappade parkeringsintäkter på -3,2 mnkr samt tappade intäkter för Kosterlänken 
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-0,2 mnkr. Dock ser verksamheten en positiv utvecklingen för vinterväghållningen och prognosticerar 

0,5 mnkr i minskade kostnader på helår förutsatt att det blir gynnsamt väder hösten/vintern 2020.   

 

 Sidoordnad verksamhet visar ett underskott på 0,3 mnkr mot budget, vilket förklaras av minskade 

intäkter för bilpoolen. På grunda av rådande läge prognosticeras att intäktstappet fortsätter och 

verksamheten beräknas gå med 0,4 mnkr i underskott på helår.  

 

 Allmän markreserv visar ett överskott med 1,8 mnkr jämfört med budget, vilket kan förklaras av ökade 

intäkter inom MEX som är hänförlig till ett ingånget avtal med extern exploatör för ombyggnation av 

Ringvägen/Prästängsvägen på 1,9 mnkr som ska bokas mot befintligt investeringsprojekt och ska 

därmed inte belasta driftsbudgeten för MEX. MEX har även erhållit en engångsersättning för servitut 

om 0,3 mnkr som det ej budgeterats för. Verksamheten badplatser visar ett underskott om 0,4 mnkr, 

vilket beror på renovering av tak på Styrsö som efter besiktning visat sig undermåligt. Dessutom visar 

verksamheten för hantering av kommunens mark- och vattenområden ett överskott om 0,2 mnkr vilket 

beror på ett erhållet bidrag från Länsstyrelsen på 0,2 mnkr som ska nyttjas till åtgärder för Nilsemyrens 

våtområde, ett lokalt naturprojekt. Arbete kommer att slutföras under 2020.  

 

 Hamnverksamheten visar ett underskott med -15,2 mnkr mot budget, vilket förklaras av framför allt 

minskade externa intäkter samt något lägre driftskostnader. Det förklaras av rådande situation med 

Covid-19 med stängd gräns mellan Sverige och Norge. Nämnden prognosticerar med att gränsen 

kommer att vara stängd till och med 31 oktober på grund av rådande smittsituation i Sverige och i Norge.  

Prognosticerar en negativ avvikelse mot budget på totalt -22,7 mnkr, -20,1 mnkr för färjetrafiken, -0,4 

mnkr för handelshamnen och -2,2 mnkr för gästhamnsverksamheten.  

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 
 På grund av rådande läge i världen med hänsyn till Covid-19 prognosticerar den skattefinansierade 

verksamheten ett underskott på 26,8 mnkr på helår. Detta baseras på att gränsen mellan Sverige och 

Norge för tillfället är stängd vilket resulterar i stängd hamn och stängd gränspendling. Detta påverkar 

nämndens externa intäkter kraftigt och bedömningen är att detta pågår åtminstone till och med 31 

oktober. Det kommer inte bli möjligt för nämnden att kunna hanterar det prognosticerade 

budgetunderskottet inom befintlig ram. Detta har kommunicerats och diskuterats med 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 Nämnden uppmanar dock samtliga verksamheter att i möjligaste mån hålla nere samtliga 

driftskostnader. Dessutom ser förvaltningen över och arbetar med samordning mellan förvaltningens 

verksamheter för att finna lösningar som medför lägre kostnader och ett mer effektivt arbete.  
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Taxefinansierad verksamhet 
 

Taxefinansierad verksamhet Ack utfall per jan-aug 2020 Helårsprognos 2020 

Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Vatten- och avloppsverksamhet -0,1 -0,1 0,0 0,6 0,6 0,0 

Avfallsverksamhet -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fjärrvärmeverksamhet 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Summa  0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 

 

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN 
Verksamheten visar ett plus/minus noll resultat mot budget för perioden. Dock märker verksamheten av den 

negativa effekten av Covid-19 på intäktssidan framför allt gällande minskad vattenförbrukning, men har lyckats 

hålla nere sina driftskostnader. Prognosticerar en budget i balans för 2020.  

  

AVFALLSVERKSAMHETEN 
Verksamheten visar ett plus/minus noll resultat mot budget för perioden. Dock märker verksamheten av den 

negativa effekten av Covid-19 på intäktssidan gällande framför allt inom verksamhetsavfallet, men har lyckats 

hålla nere sina driftskostnader. Prognosticerar en budget i balans för 2020.  

FJÄRRVÄRMEVERKSAMHETEN 
Verksamheten visar ett överskott på 0,2 mnkr för perioden. Orsaken till överskottet kan delvis förklaras av 

lägre driftskostnader för perioden. Prognosticerar en budget i balans för 2020.  

 
 

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

Resultat och prognos 

Utfallet per 31 augusti före förändring av semesterlöneskuld är 1,5 mnkr jämfört med budget och efter 

förändring av semesterlöneskuld 1,9 mnkr. 

Årsprognosen uppgår till 1,2 mnkr jämfört med budget. 

  Utfall januari-augusti Helårsprognos 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

MBN och administration -6,5 -7,0 0,5 -9,8 -10,5 0,7 

Plan, Kart och Mät -1,8 -1,7 -0,1 -2,6 -2,4 -0,2 

Miljö och Hälsa -1,9 -1,7 -0,2 -2,5 -2,5 0,0 

Räddningstjänsten -10,6 -10,8 0,2 -16,0 -16,2 0,2 

Bygg 1,0 -0,1 1,1 0,3 -0,2 0,5 

Summa -19,8 -21,3 1,5 -30,6 -31,8 1,2 

Semesterlöneskuld (prognos) 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

Summa -19,4 -21,3 1,9 -30,6 -31,8 1,2 

 

Kommentarer till utfall och prognos  

 Den administrativa avdelningens överskott beror på ej budgeterade intäkter samt en pågående 

långtidssjukskrivning. Utbildning och kurser har inte kunnat göras enligt plan och bidrar därför också 

till ett överskott.  

Prognosen för avdelningen är ett överskott på 700 tkr. Förväntat överskott på intäkter, personal samt 

övriga kostnader täcker upp lokalkostnaderna för Fiskaren som har tillkommit extra under året. 

 

 Plan-, kart- och mätavdelningen visar på ett underskott jämfört med budget per 31 aug. Detta beror 

till största del på att plan har för lite att göra, så intäkterna når inte upp i budgeterad nivå. Exploatörer 

vill bromsa och jobba långsammare eller inte alls. Mät går med överskott på alla poster. Där finns en 

sjukskrivning sedan i våras och tanken har varit att rekrytera in extrapersonal men tiden har inte 

funnits. GIS-verksamheten ligger i fas med budget.  

Prognosen för avdelningen är ett underskott på 255 tkr. För plan ser läget inte bättre ut inför hösten 

och vi räknar med ett rejält underskott. Detta kommer delvis täckas upp av överskott på intäkter från 

mät samt överskott för personal som är sjukskrivna eller går i pension. 

Utbildningar och studieresor har inte kunnat genomföras i den utsträckning som man velat så också 

där kommer det bli ett överskott. 

 

 Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har fakturerat årsavgifter men intäkterna når inte upp till 

budgeterad nivå. Tillsyner med debiterbara timkostnader har minskat och nedprioriterats. 

Avdelningen dras med sjukskrivningar som bidrar till ett något mindre underskott. Budgeten för övriga 

kostnader har inte kunnat utnyttjas till fullo då utbildningar och seminarier behöver skjutas på 

framtiden.  

Helårsprognosen talar för ett möjligt 0 resultat. Tanken är att jobba in lite av tillsynen som debiteras 

med timkostnad under hösten, men då personalstyrkan är mycket frånvarande pga. sjukdomar så 

finns nog inte möjligheten att jobba ikapp som vi önskar. Vi prognostiserar med ett underskott på 700´ 

för intäkter. Ett statsbidrag, för den extra tillsynen enligt lag (från 1 juli), på 232 964 kronor 

kompenserar delvis för de förlorade intäkterna. Överskott för sjukskriven personal samt vakant tjänst 
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och överskott för kompetensutbildning bidrar till att avdelningen kan hamna i nivå med budget. 

 

 Räddningstjänsten har en vakant tjänst som påverkar budgeten positivt. Denna vakanta tjänst avser 

att jobba mycket med tillsyn och intäkterna når på grund av detta inte upp till budgeterad nivå.  

Om inte läget stabiliseras under året tillsätts inte den vakanta tjänsten och bidrar därför till att täcka 

upp för de förlorade intäkterna. Även här kan man inte utnyttja hela budgeten för 

utbildningskostnader som därför förväntas bidra med överskott. 

 

 Byggavdelningen har under våren fakturerat för ett stort bygglov som bidrar till ett positivt 

intäktsöverskott. Färre bygglovsansökningar än förväntat kommer in men man har haft mycket 

personal på plats. Detta har dock varit bra, då överlämningar mellan personal flutit på smidigt. 

Utbildningar har inte kunnat utföras i lika stor utsträckning som tänkt.  

Prognosen för helåret gör vi med försiktighet då det stora bygglovet på 1 mnkr är överklagat. Kan bli 

ett utfall på 300 tkr istället. Tillsyner utförs och det kan komma att bli sanktionsavgifter under hösten. 

Lutar åt ett litet överskott för personalkostnader på 100 tkr och kompetensutvecklingen får avvakta 

det nya året. 

 

 Under perioden har vi fått statlig ersättning för sjuklöner gällande april-juli med 75 tkr för alla 

avdelningar. 

 

 Qvalia, ett konsultföretag, har under sensommaren hjälpt till med genomgång av missad återsökt 

moms. Detta resulterade i 19 tkr i intäkt, efter provision, för förvaltningen. 

 

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 
Då miljö- och byggnämnden per delårsbokslut augusti prognostiserar för ett överskott på helåret krävs inga 

specifika åtgärder.  

Förvaltningen tar höjd för 2021 och har avvaktat med rekrytering av ny miljö- och hälsoskyddschef. 

Rekrytering startas hösten 2020.  

Tanken var att under 2020 satsa stort på kompetensutveckling. Detta har ej kunnat genomföras som planerat 

pga. Covid-19.  

Funderingar kring eventuella effekter av Covid-19 kopplat till risk för minskade intäkter 2021 gör att nämnden 

funderar över möjligheten att ta kostnaden för osäkra kundfordringar redan 2020 
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FINANSFÖRVALTNINGEN 
 
Resultat och prognos 

Utfallet per 31 augusti är ett överskott med 52,4 mnkr jämfört med budget.  

Årsprognosen uppgår till ett överskott med 47,4 mnkr jämfört med budget varav 1,2 mnkr avser marknadsvärde 

finansiella tillgångar.  

  Utfall januari-augusti Helårsprognos 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Pensionsutbetalningar -9,4 -10,4 1,0 -15,6 -15,6 0,0 

Avstämning avtalspension 3,0 -1,4 4,4 -2,1 -2,1 0,0 

Avstämning arbetsgivaravgifter 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

Lönerevision 0,0 -9,1 9,1 -13,7 -13,7 0,0 

Kapitalintäkter 8,8 8,8 0,0 13,1 13,1 0,0 

Övriga verksamhetsposter -1,2 -4,6 3,4 -6,9 -7,0 0,1 

Skatter, statsbidrag och 
utjämning 

558,1 528,6 29,5 836,7 793,3 43,4 

Pensionsfondsintäkter 1,2 0,7 0,5 1,2 1,0 0,2 

Finansnetto 1,2 -2,6 3,8 0,0 -3,7 3,7 

Summa 562,4 510,0 52,4 812,7 765,3 47,4 

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

Summa 562,4 510,0 52,4 812,7 765,3 47,4 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

 Skatter, statsbidrag och utjämning beräknas överstiga budgeterad nivå på årsbasis med 43,4 mnkr. 

Detta beror på 24,8 mnkr i extra stöd år 2020 på grund av Covid-19. I dessa ligger medel för 

periodiseringsfonder (0,8 mnkr) som ännu bedöms som prognosvärden av Sveriges kommuner och 

regioner (SKR). Slutavräkningarna för 2019, 2020 beräknas till -10,4 mnkr. Den kommunala 

fastighetsavgiften överstiger budgeterad nivå med 4,2 mnkr. I budget 2020 finns en lägre antagen 

befolkningsprognos än den SKR utgick ifrån. Detta ger ett överskott med 24,8 mnkr.  

 Lönerevision för år 2020 är inte klar för samtliga förbund ännu. I årsprognosen så prognosticeras utfall i 

enlighet med budget. 

 Inom övriga verksamhetskostnader så prognosticeras ett överskott mot årsbudget på 0,1 mnkr på grund 

av återvunna kundfordringar. 

 Enligt den nya redovisningslagen 2019 ska finansiella tillgångar värderas till marknadsvärde. Det har 

varit en generell nedgång i marknaden under året med viss återhämtning. Årsprognosen är ett 

underskott med cirka 1,2 mnkr. 

 Realisationsvinster för försäljning av finansiella tillgångar visar ett överskott gentemot årsbudget på 

uppskattningsvis 1,2 mnkr. 

 Utdelningar från fonder uppgår till prognosticerade 0,2 mnkr i överskott gentemot årsbudget. 

 Överskottsutdelningen från Kommuninvest uppgår till 1,1 mnkr. 
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 Borgensavgifterna överstiger budgeterad nivå med 0,4 mnkr. 

 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. Extra tillskott har utbetalts under 

sommaren via Regerings beslut om stöd för Covid-19. Överskottet för räntekostnader på årsbasis 

beräknas till 2,0 mnkr. 

 

 

KOMMUNENS BOLAG 
 

Bolagen mnkr  Utfall jan-aug 2020, före skatt Prognos 2020, efter skatt 

  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget  Avvikelse 

Strömstadsbyggen koncern 12,5 5,7 6,8 10,2 8,5 1,7 

Strömstadslokaler 5,2 2,8 2,4 3,7 4,1 -0,4 

Strömstads Badanstalt 0,1 -0,6 0,7 -0,6 -0,9 0,3 

Resultat Bolagen 17,8 7,9 9,9 13,3 11,7 1,6 

 

AB Strömstadsbyggen 

Bolaget redovisar ett resultat för perioden med 11,4 mnkr före skatt. Prognosen för helår är 14 mnkr före skatt 

jämfört med budget på 8,1 mnkr. Både för utfall januari till augusti samt årsprognos beror detta på lägre 

uppvärmningskostnader på grund av lägre elpriser. Bolaget har haft lägre administrativa kostnader på grund 

av ej tillsatta tjänster/VD avgått samt lägre borgensavgift än budgeterat. 

AB StrömstaNet 

AB StrömstaNet redovisar ett positivt resultat på 0,8 mnkr tom augusti före skatt. Utfallet är cirka 0,5 mnkr 

bättre än budgeterat. De högre intäkterna beror på nytecknat kommunikationsoperatörs avtal. Prognosen för 

helåret är 1,3 mnkr före skatt och budgeten för helåret 0,4 mnkr.  

AB Strömstadsgaragen 

Bolaget redovisar ett positivt resultat före skatt tom augusti på 0,1 mnkr. Årsprognosen är 0 mnkr vilket 

överensstämmer med budgeterat resultat.  

AB Strömstadslokaler 

Bolaget redovisar ett resultat för perioden med 5,2 mnkr före skatt. Detta är 2,4 mnkr bättre än budget och 

beror till stor del på lägre uppvärmningskostnader på grund av lägre elpriser. Årsprognosen är 5,5 mnkr före 

skatt och beror på lägre uppvärmningskostnader på grund av lägre elpriser, högre administrativa kostnader på 

grund av nedlagda projekt samt lägre avskrivningar på grund av ej slutförda projekt. 
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AB Strömstads Badanstalt 

Bolaget redovisar ett positivt resultat för perioden med 0,1 mnkr. Stort intäktsbortfall på grund av covid-19. 

Stora besparingar samt permittering av personalen förbättrar resultatet. Prognosen för helåret är ett 

resultat på -0,6 mnkr före skatt. Det finns stor osäkerhet i prognosen då utfallet av bolagets ansökan om 

förlängt permittering stöd är okänd. Vidtagna åtgärder för att klara budgeten är: uppskjutna investeringar, 

förkortade öppettider, personalnedskärningar samt permittering. 
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BILAGA 1: STATISTIK FÖR TEKNISKA NÄMNDEN AVSEENDE 
FÄRJETRAFIKEN OCH GÄSTHAMNEN  

Färjetrafiken 

Aktiviteter 
2020-08-31 2019-08-31 

Antal resande 185 521 1 019 313 

Antal fordon 50 180 339 194 

Summa intäkter jan-aug (tkr) 3 538 17 185 

 

Antalet resande inklusive fordon har minskat markant jämfört med samma period föregående år. Förklaras av 

rådande pandemi som resulterat i en stängd gräns mellan Sverige och Norge. Färjetrafiken har varit stängd 

sedan 14 mars i år.  Oklart när trafiken eventuellt kan återupptas och om det då kommer att kunna gå för full 

kapacitet.  

 

Gästhamnen 

Gästhamnen 
2020-08-31 2019-08-31 

Antal gästnätter 3 297* 10 538* 

Antal dagbesökande 385 3 649 

*Inkl. Rossö 401 2020 och 583 nätter 2019. 

Antalet gästnätter och dagsbesökare har minskat markant jämfört med samma period föregående år. 

Förklaras av rådande pandemi som resulterat i en stängd gräns mellan Sverige och Norge. Besökare i 

gästhamnen är uppskattningsvis till 95 procent norska besökare, vilka inte har haft möjlighet att åka till Sverige 

i sommar. Dock har det varit en liten ökning av svenska turister. 
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BILAGA 2: UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES LÅNGSIKTIGA 
MÅL 

Långsiktigt mål Styrtal Status Trend Måluppfyllelse 

Övergripande mål 

2030 har Strömstads 
kommun 15000 
invånare 

Genomsnittlig 
befolkningsökning 
Mål:1% per år 
Utfall: 0,8% 

 
  

 

 
  

 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Vi ser i år att befolkningen har ökat 
under årets första sju månader. Från 
31 december 2019 och 31 juli 2020 
har befolkningen ökat med 0,8%. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende 
kommun 

Andel fossilfria bilar i 
kommunens organisation 
Mål: 40% 
Utfall: 38% 
 
Antal ton CO2/årsarbetare 
utifrån tjänsteresor 
Mål: 0,2 ton 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Försäljning av fossila 
drivmedel per capita i 
Strömstad kommun 
Mål: 80% minskning i 
perioden 2016-2030 eller 
10% per år 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 

 
  

 

 
  

 

Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Kommunstyrelsen kommer att 
upprätta en handlingsplan för 
strategin för fossiloberoende med 
tydlig koppling till AGENDA 2030. 
Under året har stort fokus lagts på 
att få till bättre laddplatser. Tekniska 
nämnden planerar att flytta 
verksamheten service och inköp till 
Mekanikern vilket kommer att 
minska användningen av fossila 
bränslen då nuvarande lokal värms 
upp med olja. Tekniska nämnden 
har under året i samtliga 
upphandlingar utrett möjligheten att 
välja fossilfritt drivmedel. Andelen 
fossilfria bilar i kommunens 
organisation har ökat. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
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Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan  

2030 är Strömstad en 
förebild inom 
utbildning 

Andel elever i årskurs 6 som 
når kunskapskraven i 
samtliga ämnen 
Mål: 85% 
Utfall: 68% 
 
Andel elever i årskurs 9 som 
når kunskapskraven i 
samtliga ämnen 
Mål: 75% 
Utfall: 73% 
 
Andel grundskolelärare med 
lärarlegitimation och 
behörighet i ämnet 
Mål: 73% 
Utfall: 77% 
 
Andel gymnasieelever med 
examen inom 3 år 
(nationella program) 
Mål: 75% 
Utfall: 69% 
 
Andel behöriga lärare i 
gymnasieskolan 
Mål: 78% 
Utfall: 91% 
 
Andel legitimerade 
förskolelärare 
Mål: 33% 
Utfall: 34% 

 
  

 

 
  

 

Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Strömstads utbildningsverksamhet 
har förhållandevis låga 
studieresultatresultat och behöver 
fortsatt utvecklas för att bli en 
förebild inom utbildning 2030. I 
årskurs 6 är trenden negativ, medan 
den i årskurs 9 är svagt positiv 
sedan flera år och vi ligger nära 
riksgenomsnittet. Det är tydlig 
skillnad mellan pojkars och flickors 
resultat. Totalt sett behövs en 
förändring av undervisningen för att 
nå högre resultat. Verktyget för 
förändrad undervisning är 
kunskapsutveckling i att organisera 
undervisning. Läsåret 19-20 deltog 
alla lärare i kompetensutveckling i 
*Kooperativt lärande* och från och 
med innevarande läsår är fokus för 
kompetensutvecklingen *Tillgängliga 
lärmiljöer.* 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
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Uppleva och göra: Där natur och kultur möts 

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

Nöjd medborgarindex index 
kultur 
(medborgarundersökning) 
Mål: Bland de 25% bästa 
kommunerna 
Utfall: Följs upp vid årsbokslut 
 
Nöjd medborgarindex index 
idrotts och motionsanläggningar 
(medborgarundersökning) 
Mål: Bland de 25% bästa 
kommunerna 
Utfall: Följs upp vid årsbokslut 
 
Antal gästhamnsnätter 
Mål: 11 500 
Utfall: 3 297 
 
Antal besökare/gästnätter 
(Hotell, stugbyar, vandrarhem 
och camping) 
Mål: 820 000 
Utfall: Följs upp vid årsbokslut 
 
Nöjd-region-index 
fritidsaktiviteter 
(medborgarundersökning) 
Mål: Bland de 25% bästa 
kommunerna 
Utfall: Följs upp vid årsbokslut 
 
Antal färjeresenärer 
(Strömstad-Sandefjord) 
Mål: 1 500 000 
Utfall: 185 521 

 
  

 

 
  

 

Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Former för ett utvecklingssamarbete 
med näringslivet håller på att tas 
fram och kommer att presenteras 
under hösten. Samarbetet väntas få 
goda effekter och göra Strömstad till 
en attraktiv plats. 
 
Kärleksuddens lekplats har 
uppdateras och 
tillgänglighetsanpassas med ny 
lekplatsutrustning under hösten 
2020.  
 
Som en direkt effekt av 
coronapandemin har antalet 
gästhamnsbesök och antalet 
färjeresenärer Strömstad - 
Sandefjord minskat kraftigt från förra 
året. Antal registrerade 
gästhamnsbesök till och med 31 
augusti uppgick till 3 297, förväntat 
antal för hela 2020 är 11 500. Antal 
färjeresenärer Strömstad - 
Sandefjord uppgick till 185 521 till 
och med mars då färjetrafiken 
stoppades. Antal resenärer mellan 1 
januari och 31 augusti 2019 uppgick 
till 1 019 313. Beräknat antal för hela 
året är 1 500 000. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
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Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet 

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

Tillgänglighet, bemötande 
och trygghet inom 
hemtjänsten 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Tillgänglighet, bemötande 
och trygghet inom särskilt 
boende 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Kvalitetsaspekter LSS 
grupp- och serviceboende 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Brukarbedömning Individ- 
och familjeomsorg totalt- 
helhetssyn 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Nöjd-medborgar-index 
äldreomsorg 
(medborgarundersökning) 
Mål: Bland de 25% bästa 
kommunerna 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 

 
  

 

 
  

 

Jan-aug: Ingen bedömning 
 
De styrtal som har knutits till målet 
bygger på brukarundersökningar 
som kommer att publiceras under 
hösten. Någon utvärdering har därför 
inte kunnat göras. 
 
Prognos: Ingen bedömning 

2030 uppfyller 
Strömstad de globala 
målen för Hållbar 
utveckling - AGENDA 
2030 

Ta fram en handlingsplan 
för Strömstads Kommuns 
arbete med Agenda 2030. 
 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 

 
  

 

 
  

 

Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Under året hålls utbildning för chefer 
i Agenda 2030, förtroendevalda ska 
utbildas i november. Strategin är 
påbörjad och ska antas politiskt inför 
2021. När strategin finns på plast 
ska en handlingsplan tas fram. 
 
Prognos: Uppfyllt 
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Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser 

2030 är Strömstad ett 
lättillgängligt 
besöksmål med goda 
pendlingsmöjligheter 

Antal lokala kollektivresor 
per invånare (Västtrafik) 
Mål: 30 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 

 
  

 

 
  

 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Dialog har förts med Västtrafik och 
andra aktörer för att förbättra 
kollektivtrafiken. Strömstad har även 
fört dialog i alla forum för 
Bohusbanan. I nuläget ser vi dock 
inga resultat i närtid.  
 
Tekniska nämnden har arbetat 
vidare med trafiksäkerhetsarbete 
och har genomfört en rad olika 
trafiksäkerhetsåtgärder i det 
kommunala vägnätet så som 
vegetationsröjning vid gång och 
cykelvägar för ökad sikt och 
trygghet, förbättrad belysning vid ett 
antal övergångställen, 
hastighetsdämpande åtgärder, flytt 
av övergångställe vid Mellby för 
bättre sikt, förbättrat övergångställe 
och busshållplats vid 
cirkulationsplats Oslovägen-
Mellbyvägen. En cykelplan med 
fokus på säkerhet och framkomlighet 
har arbetats fram och ska beslutas. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 

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

   
  

 

 
  

 

Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Dialog och samverkan har förts för 
påverkan i alla forum där 
bohusbanan diskuteras. I nuläget ser 
vi inga resultat i närtid. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
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Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum  

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

Andel nyetableringar utöver 
handel/turism 
Mål: 50% av alla 
nyetableringar 
Utfall: 75% 
 
Svenskt näringsliv enkät - 
sammanfattande omdöme 
företagsklimatet i 
kommunen 
Mål: 3,6 
Utfall: 3,13 
 
Värde löpande insikt (SKL:s 
servicemätning) 
Mål: 75 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 

 
  

 

 
  

 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
En översyn av näringslivsfunktionen 
och dess inriktning har gjorts under 
kvartal 1, vilket har resulterat i 
anställning av en näringslivsansvarig 
med ett nytt uppdrag. 
 
Under året har även en temporär 
företagslots anställts och ett 
utvecklingsarbete har även skett 
med näringslivet och Strömstad & 
co. 
 
Flera åtgärder har genomförts under 
året för att öka attraktionskraften för 
företagsetableringar: 
 
-Information om kommunens industrimark 
på Bastekärr har under året överlämnats 
för att marknadsföras via Business 
Swedens Sitefinder. 
-Information om Bastekärr har förmedlats 
till Position Väst och ett prospekt för att 
marknadsföra möjliga etableringsplatser 
för de ytterligare företagsetableringar 
som den landbaserade fiskeodlingen i 
Sotenäs kommer medföra. 
-Detaljplanen för Västra Prästängen vann 
under våren laga kraft, vilken tillåter en 
större bredd av markanvändning såsom 
handel, restaurang, kontor, gym samt 
annan typ av verksamheter som inte 
utgör ren industri. Inom området finns 
därmed möjlighet till utveckling. 
-Medfinansieringsavtal är tecknat mellan 
Trafikverket och kommunen, avseende 
studier av Trafikverket för att finna ett 
rimligt ombyggnadsalternativ av E6-
motet, i förhållande till den planerade 
expansion som planeras för på Nordby 
och i Svinesund. Utredningen är ett led i 
planeringen för att kunna påbörja 
detaljplanearbete för områdena. 
-Dialog pågår med Strömstad camping 
om nytt långsiktigt arrendekontrakt för att 
möjliggöra den nästan fördubblade 
expansion som planeras för i pågående 
detaljplan. 
-Dialog pågår med ny aktör kring större 
nyetablering på Bastekärr. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 
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Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i hela kommunen 

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

Antal nya boendeenheter: 
 
Mål: 100 per år (genomsnitt 
över 3 sista åren) varav 40 
% hyresrätter, 20 % 
småhustomter, 40 % 
bostadsrätter. Fördelning 
mellan tätort och landsbygd 
80%/20% 
 
Utfall 2020: 88 st varav 0% 
hyresrätter, 60% 
småhustomter, 40% 
bostadsrätter. Fördelning 
mellan tätort och landsbygd 
50%/50%. 
 
Antal nya byggrätter för 
boendeenheter i detaljplan 
 
Mål: 100 per år (genomsnitt 
över 3 år) varav 40 % 
hyresrätter, 20 % 
småhustomter (varav 5 
kommunala tomter), 40 % 
bostadsrätter. Fördelning 
mellan tätort och landsbygd 
80%/20% 
 
Utfall 2020: 0 byggrätter 

 
  

 

 
  

 

Utfall Jan-Aug: Uppfyllt 
 
Under året har 88 nya 
boendeenheter fått slutbesked. Inga 
nya byggrätter i detaljplan har 
beslutats. Målet är ett snitt på 100 
byggrätter över tre år. År 2018 
antogs planen för Myren vilket 
innebar 250-300 byggrätter. Flera 
byggprojekt pågår även så som 
Magistern och Rådhusberget. 
Bostadsförsörjningsplanen är 
uppdaterad och fungerar som 
underlag för planarbete. 
 
Prognos: Uppfyllt 
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Jämställdhet, jämlikhet och integration 

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

Andel som är 
självförsörjande 90 dagar 
efter avslutad etablering. 
Mål: 80% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Andel nyanlända som är 
inskrivna i etableringen 
inom en vecka efter 
anvisning. 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Andel nyanlända som 
påbörjat svenska för 
invandrare inom en månad 
efter ankomst. 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Andel nyanlända som deltar 
i samhällsorientering inom 
en månad efter ankomst. 
Mål: 90% 
Utfall: Följs upp vid 
årsbokslut 
 
Fördelning av lokalt 
aktivitetsstöd 
Mål: Jämn fördelning mellan 
könen 
Utfall: Mäts en gång per år 
2019 var fördelningen flickor 
36,8% och pojkar 63,2% 

 
  

 

 
  

 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Inför 2020 upphörde den 
kommungemensamma 
samverkansplattformen och 
styrgruppen för integration. Ansvaret 
för integration ligger inom varje 
nämnd. Arbetsförmedlingens 
närvaro i det dagliga arbetet med 
gemensam lokal styrning och 
individnära stöd upphörde. 
Pandemin slår extra hårt mot utsatta 
grupper i samhället där nyanlända är 
särskilt drabbade, med ökad 
arbetslöshet, distansstudier, 
avvecklade träffpunkter som direkt 
synliga konsekvenser. Det 
övergripande sammanhållna 
perspektivet är fragmenterat. 
 
Socialtjänst och Vuxenutbildning har 
etablerat en samverkansform med 
arbetssökarstöd, dit även 
Arbetsförmedlingen anslutit sig. 
Arbete, utbildning, praktik, 
arbetsmarknadsinsatser, praktiskt 
stöd, samhällsorientering är några 
viktiga delar för att uppfylla det 
långsiktiga målet. 
 
Av det lokala aktivitetsstödet gick 
36,8% till flickor under 2019 (mäts 
en gång per år), vilket är i nivå med 
riket. 
 
Jämlikhetsplanen ses över årligen 
och följs upp, under 2020 kommer 
planen att kompletteras med riktlinjer 
för minoritetspolitiskt arbete. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 

 


