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Delårsbokslut för januari - augusti 2016                                                                  

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 64,5 mnkr, att jämföra med budget på 11,5 
mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 35,2 mnkr, att jämföra med budget på 13,5 
mnkr. Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 77 mnkr och årsprognosen till 
45,7 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 20,8 mnkr. Av kommunens budgeterade in-
vesteringsmedel på 265 mnkr har hittills använts 64 mnkr. Årsprognosen för kommunens inve-
steringar bedöms till 135 mnkr, varav 80 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 samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste 
årsredovisningen. 
 
EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS 
Konjunkturåterhämtningen i världen fortsatte under inledningen av 2016, även om den 
globala BNP-tillväxten var måttlig. Tillväxten i euroområdet tilltog under inledningen av 2016, 
men den är fortfarande ojämnt fördelad. Starkare investeringsutveckling understödd av expansiv 
penningpolitik och något expansiv finanspolitik förväntas framöver. 
 
Konjunkturen i Norge 
Investeringar i oljesektorn har en stor påverkan på den norska tillväxten. Trots att oljepriset har 
stigit sedan början av 2016 är det fortfarande på en förhållandevis låg nivå och de norska investe-
ringarna väntas därför minska även 2017, vilket bidrar till relativt låg BNP-tillväxt. 
Återhämtningen i den norska ekonomin kommer gå långsamt under flera år framöver. 
 
Konjunkturen i Sverige 
Konjunkturinstitutets bedömning av konjunkturläget i augusti är att högkonjunkturen fortsätter. 
BNP-tillväxten i Sverige mattades av under det första halvåret efter en mycket stark utveckling 
2015. Mycket tyder på att nedgången var tillfällig och att högkonjunkturen fortsätter. BNP ökar 
med över 3 procent i år. 
Tillväxten drivs främst av ökad konsumtion och investeringar. Nästa år avtar investeringarnas till-
växt vilket innebär att BNP ökar långsammare. Då är det istället hushållens konsumtion och expor-
ten som är de främsta drivkrafterna för tillväxten. 
Ett bekymmer för den ekonomiska utvecklingen är att många företag har brist på arbetskraft sam-
tidigt som arbetslösheten för vissa grupper är hög. Bristande matchning på arbetsmarknaden bi-
drar därmed till att sysselsättningsökningen mattas av nästa år. 
En hög andel sysselsatta behövs framöver för att klara det ökade trycket på offentligt finansierade 
tjänster från allt fler äldre och yngre i befolkningen. 
  
Konjunkturinstitutets Barometerindikator föll från 102,3 i juli till 100,0 i augusti. Nivån pekar på 
ett normalläge i ekonomin. Det är främst ett minskat förtroende bland industriföretagen som bi-
drar till nedgången, men även indikatorerna för detaljhandel och hushåll föll i augusti. Byggindu-
strin däremot, redovisar ett ännu starkare läge och tjänsteindikatorn steg för tredje månaden i 
rad. 
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Byggföretagen rapporterar om växande orderstockar. Byggandet uppges ha varit i stort sett oför-
ändrat inom husbyggande, medan företagen inom anläggningsverksamhet rapporterar om ökat 
byggande. Sex av tio byggföretag anger arbetskraftsbrist som det främsta hindret för ökat byg-
gande, vilket är en betydligt högre andel än normalt. 
 
Konjunkturbarometern för Västra Götaland våren 2016 visar att konjunkturlägesbedömningarna i 
länet har fortsatt att förbättras det senaste halvåret. Konjunkturindex, som kan variera mellan -
100 och +100, har ökat med 7 enheter från i höstas till +30 vilket är den högsta noteringen sedan 
hösten 2007.  

Näringslivet i Göteborgsregionen gör fortsatt den starkaste konjunkturbedömningen med ett kon-
junkturindex på +37. Övriga delregioner ligger mellan +13 och +25 där företagen i Skaraborg gör 
den svagaste konjunkturbedömningen. 

Ett mycket starkt läge för transportmedelsindustrin bidrar till att industrikonjunkturen ligger nå-
got över normalläge. Högkonjunktur råder samtidigt i byggbranschen samt inom bilhandeln och 
företagstjänster.   

Prognoserna för kommande halvår ser väldigt ljusa ut. Trots att nuläget är något eller mycket över 
det normala inom flertalet branscher så väntas en fortsatt konjunkturuppgång inom hela närings-
livet. Även sysselsättningsprognoserna pekar uppåt inför hösten.  

SKL justerar sin bedömning av de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna på grund av det 
minskade antalet asylsökande. Migrationsverket räknar nu med 34 500 asylsökande i år. Det kan 
jämföras med 100 000 i föregående skatteunderlagsprognos. Även mängden asylsökande för ef-
terföljande år har justerats ned jämfört med tidigare bedömningar. Därtill ska läggas att en bety-
dande neddragning skett i bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn. Föregående 
skatteunderlagsprognos utgick från 18 000 ensamkommande flyktingbarn i år. Migrationsverkets 
senaste bedömning pekar nu mot en tillströmning på 3 500. Tillströmningen även efterföljande år 
har justerats ned i betydande grad. 

Den nya och lägre bedömningen av antalet asylsökande och antalet ensamkommande flykting-
barn innebär att prognosen för kommunal och statlig konsumtion har skruvats ned. I vår tidigare 
skatteunderlagsprognos beräknades den offentliga konsumtionen, i reala termer, öka med 4,6 
procent i år. Ökningen har nu justerats ned till 3,1 procent - vilket också det är en kraftig ökning. 
Utvecklingen nästa år har också justerats ned till följd av det mer begränsade flyktingmottagan-
det. 

En svagare utveckling av offentlig konsumtion innebär, allt annat lika, en svagare utveckling av ef-
terfrågan i svensk ekonomi. Av bland annat detta skäl har bedömningen av tillväxten i svensk eko-
nomi justerats ned. SKL räknar nu med att BNP, kalenderkorrigerat, ökar med 2,9 procent i år och 
2,5 procent 2017. Det innebär en nedjustering av tillväxten med två respektive tre tiondels pro-
centenheter jämfört med föregående prognos. 
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Utvecklingen av skatteunderlag, befolkning och arbetslöshet i Strömstads kommun 
 
Skatteunderlaget 
Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 4,76 procent, utifrån det andra 
preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 2016. Det är något högre än riksprognosen i våras på 
4,63 procent. Skatteprognoserna under året har dock reviderat ner ökningstakten av skatteun-
derlaget. 

Rikets utveckling har störst betydelse för kommunens intäkter från skatt, statsbidrag och kommu-
nal utjämning. Senaste taxeringsutfallet ger en ökningstakt för riket i linje med tidigare prognos på 
4,7 procent.  
 
Befolkningen 
Invånarantalet har ökat med 122 personer till och med sista juli, från 12 854 personer 31/12 till 12 
976 personer 31/7. Motsvarande period för 2015 uppvisade en befolkningsökning på 147 perso-
ner. Prognosen för 1 nov 2016 ligger på 12 997 personer enligt Sveriges Kommuner och Lands-
tings riksprognos. 
 
En befolkningsprognos på längre sikt för Strömstad visar på att invånarantalet ökar till 15 200 år 
2025. Det är en ökning med 18 procent. Försörjningskvoten beräknas öka till 85 procent 2025. 
(Befolkningsprognos Västra Götaland, VG regionen) 
 
Arbetslösheten 
Strömstad uppvisar fortsatt betydligt lägre arbetslöshet än länet och riket. Det gäller även ungdo-
mar och utrikes födda. Den öppna arbetslösheten är störst bland utrikes födda. 

 
  Andel i % av befolkningen 16-64 år   

  
Andel arbetslösa + 
sökande i program 
med aktivitetsstöd 

Varav öppet arbets-
lösa 

 

 
 1508 1608 1508 1608  

Strömstad 3,7 3,4 2,3 2,2  
VG län 5,5 5,2 3,1 2,9  
Sverige 6,0 5,8 3,3 3,2  

      
      

 
  Andel  i % av befolkningen utrikes födda   

  
Andel arbetslösa + 
sökande i program 
med aktivitetsstöd 

Varav öppet arbets-
lösa 

 

 
 1508 1608 1508 1608  

Strömstad 6,9 6,5 4,8 4,7  
VG län 13,9 13,8 8,2 7,9  
Sverige 14,5 14,9 8,3 8,4  
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RESULTATANALYS 
 
Resultaträkning Kommunen Koncernen 

mnkr Utfall 
1508 

Utfall 
1608 

Budget 
1608 

Utfall 
1508 

Utfall 
1608 

Budget 
1608 

Verksamhetens intäkter 168,3 194,6 175,1 230,3 252,9 324,4 

varav jämförelsestörande poster *) 5,3 0 0 5,3 0 0 

Verksamhetens kostnader -537,6 -580,4 -596,6 -537,8 -573,0 -687,0 

Avskrivningar -17,2 -18,8 -18,0 -43,6 -46,6 -46,7 

Verksamhetens nettokostnader -386,5 -404,6 -439,5 -351,2 -366,7 -409,3 

Skatt, statsbidrag, utjämning 423,9 456,5 450,0 423,9 456,5 450,0 

Finansnetto 1,8 19,1 1,0 -21,5 -6,1 -24,2 
Taxekollektivens resultat överf. till 
fond 

-7,4 -6,4 0 -7,4 -6,4 0 

Periodens resultat 31,8 64,5 11,5 43,9 77,3 16,5 

*) återbetalning AFA-premier     

 

Verksamhetsresultat  
Kommunens resultat för perioden uppgår till 64,5 mnkr i jämförelse med budget på 11,5 mnkr.  

Kommunens nettokostnader är 35 mnkr lägre än budget. En orsak till budgetavvikelsen är att ut-
fallet påverkas av en positiv effekt på 15 mnkr som är obudgeterad semesterlöneskuldsföränd-
ring. Utfallet är positivt per augusti eftersom den faktiska skulden är som lägst efter sommarse-
mestrarna då semesteruttag är större än intjänandet.  
Intäkterna är drygt 19 mnkr högre än budgeterade där merparten avser bidrag, främst från staten. 
Avskrivningarna uppgår till 18,8 mnkr som i stort följer budget. 

Taxekollektivens totala resultat på 6,4 mnkr är särredovisat i tabellen och har överförts till respek-
tive taxekollektivs resultat- och investeringsfond. 

Det sammanställda resultatet för koncernen är 77,3 mnkr. Bolagens totala resultat är 12,7 mnkr, 
där Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler påverkas av högre hyresintäkter för lägenheter och 
Aktivitetshallen. Se sidan 24 för mer detaljerad information. 
 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 
Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är för perioden 6 mnkr högre än budgeterat. Skattein-
täkter och slutavräkning redovisar ett underskott med 5,4 mnkr. Inom bidrag och kommunalut-
jämning är utfallet 11 mnkr högre i jämförelse med budget. Av bidraget för flyktingmottagning 
som kommunen erhöll i december 2015 är 8 mnkr outnyttjat som nu har resultatförts enligt gäl-
lande regler. 
 
Finansnetto 
Finansnettot har en budgetavvikelse på 18 mnkr där drygt 15 mnkr härrör till vinst som har upp-
stått inom pensionsfonden till följd av byte till hållbara fonder. 1,7 mnkr har erhållits i överskotts-
utdelning från Kommuninvest samt 0,3 mnkr i utdelning från Öhman.  
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KOMMUNENS RESULTAT OCH PROGNOS 2016 PER NÄMND 
 

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – aug 2016 Prognos 2016 

mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -45,8 -45,4 -0,5 -67,8 -67,8 0 

Omsorgsnämnden -151 -156,6 5,6 -232,0 -233,5 1,5 

Barn- och utbildningsnämnden -205,6 -210,6 5 -314,3 -314,9 0,6 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -0,6 -2,7 2,1 -11,1 -11,1 0 

Miljö- och byggnämnden -16,0 -18,0 2,0 -25,8 -27,6 1,8 

Verksamhetsnetto nämnder -419,0 -433,3 14,3 -651,0 -654,9 3,9 

Finansförvaltningen, verksamhet -6,6 -6,6 0 -13,3 -9,7 -3,5 

Skatter, statsbidrag och utjämning 456,0 450,0 6,1 679,8 674,9 4,9 

Finansnetto 19,3 1,5 17,9 19,1 3,2 15,9 

Semesterlöneskuldsförändring 14,8 0 14,8 -0,8 0 -0,8 

Kompensation lägre arbgivavg äldre 0 0 0 1,4 0 1,4 

Resultat skattefinansierad verksamhet 64,5 11,5 53,1 35,2 13,5 21,7 

  
Resultat 
Periodens resultat avviker med 53 mnkr i jämförelse med budget. Detta beror på 15 mnkr i reali-
sationsvinst vid omplacering till hållbara fonder i pensionsportföljen, 8 mnkr av flyktingmottag-
ningsbidrag som är resultatfört samt nästan 15 mnkr i obudgeterad semesterlöneskuldsföränd-
ring. 
Nämnderna redovisar för perioden ett överskott på 14,3 mnkr.  
 
Prognos 
Helårsprognosen för kommunen uppgår till 35,2 mnkr vilket är 21,7 mnkr högre än budgeterade 
13,5 mnkr. Prognosen i kvartalsrapporten per 31 mars var 13,6 mnkr. 
Nämndernas sammanställda prognos visar ett överskott på 3,9 mnkr mot budget vilket har för-
bättrats sedan mars som då var minus 2,4 mnkr.  
Omsorgsnämndens överskott beror på vakanta tjänster inom gemensam administration och IFO. 
Under hösten beräknas nya placeringar samt kostnader för försörjningsstöd att öka.  
Inom barn- och utbildningsnämnden redovisar resurscentrum och gymnasiet överskott medan 
måltid-, förskole- och fritidsverksamheten redovisar underskott. Osäkerhet råder inom interkom-
munala mellanhavanden där elevflödet inom gymnasieskolan har stor påverkan på utfallet.  
Miljö- och byggnämnden redovisar överskott på grund av den höga personalomsättningen till följd 
av lägre personalkostnader och lägre intäkter.  
För kommunen totalt är det främst ovan realisationsvinst och bidrag som genererar överskottet i 
prognosen. I prognosen resultatförs resterande del av flyktingmottagningsbidraget på 2,5 mnkr 
samt att 3 mnkr tas i anspråk för renovering av Skagerack enligt beslut i KS §117.    
 
I prognosen ingår ett överskott på 1,4 mnkr avseende lägre arbetsgivaravgifter för äldre, efter av-
stämning mellan upplupna och utbetalda arbetsgivaravgifter. I nämndernas resultat per augusti 
ingår deras återbetalning av lägre arbetsgivaravgifter för unga/äldre för perioden januari till au-
gusti med totalt 2 mnkr.   
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För mer information läs nämndernas redovisningar sidan 13-23. 

 

Sammanställd prognos 2016 för koncernen 
 

Mnkr Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Kommunen 13,5 35,2 
AB Strömstadbyggen koncern 4,9 7,3 
AB Strömstadslokaler 2,6 3,9 
AB Strömstads Badanstalt 0 -0,7 
Eliminering utdelning bolag -0,2 0 
Resultat koncernen 20,8 45,7 
   

Årsprognosen för koncernen är 45,7 mnkr, vilket är nästan 25 mnkr högre än budget. Bolagen be-
räknar överskrida budgeten med 3 mnkr där högre hyresintäkter ingår och även beräknat under-
skott för Badanstalten på 0,7 mnkr. Utdelning från Strömstadsbyggen kommer inte ges i år enligt 
beslut i bolagsstämma.  

 

 

FINANSIELL STÄLLNING 
 
Balansräkning Kommunen Koncernen 
mnkr Utfall 1512 Utfall 1608 Utfall 1512 Utfall 1608 

Materiella anläggningstillgångar 484,0 530,0 1 800,3 1 877,8 

Finansiella tillgångar 45,1 52,4 9,2 13,8 

Summa materiella tillgångar 529,1 582,4 1 809,5 1 891,5 

Övriga omsättningstillgångar 223,4 304,6 243,3 319,0 

Likvida medel 72,2 53,4 85,4 69,8 

Summa omsättningstillgångar 295,7 358,0 328,7 388,8 

Summa tillgångar 824,8 940,4 2 138,2 2 280,3 

Summa eget kapital -463,6 -532,7 -562,3 -636,3 

Avsättningar -59,2 -63,6 -68,4 -80,6 

Långfristiga skulder -110,6 -169,0 -1 295,3 -1 373,7 

Kortfristiga skulder -191,3 -175,0 -212,2 -189,7 

Summa avsättningar och skulder -361,1 -407,7 -1 575,9 -1 644,0 

Summa eget kapital, avsättningar o skul-
der 

-824,8 -940,4 -2 138,2 -2 280,3 
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Materiella och finansiella anläggningstillgångar 
Kommunens materiella tillgångar har ökat med 46 mnkr, vilket består av periodens nyanskaff-
ningar minus avskrivningar. Realisationsvinst har generats med 430 tkr avseende försäljning av 
två bilar. För mer info om kommunens investeringar se investeringsredovisning sidan 9. 
 
Koncernen totalt har ökat tillgångarna med knappt 80 mnkr som utöver kommunens investe-
ringar även påverkas av AB Strömstadsbyggens pågående byggnationer inom bostadsområdet 
Mällby 2. 
 
Kommunen har under året utbetalat aktieägartillskott på 2 mnkr till AB Strömstadsbyggen 
samt 0,7 mnkr till AB Strömstads Badanstalt.  
Uppskrivning har skett i balansräkningen med 4,6 mnkr avseende årlig insats för åren 2013-
2015 i Kommuninvest som bedöms ha bestående värde.  
 
Övriga omsättningstillgångar 
Pensionsfondens bokförda värde är för perioden 103,7 mnkr och har ökat med 16 mnkr sedan 
årsskiftet. 15,2 mnkr av detta är realiserad vinst på grund av omplacering av fonder till hållbara 
fonder. Portföljens marknadsvärde uppgick till 109,3 mnkr den 31 augusti.  
I omsättningstillgångarna ingår 20 mnkr som är placerade i fond för framtida investeringar 
samt 50 mnkr placerade i korträntefond enligt ny modell för att hantera överlikviditet.  
 
Kortfristiga fordringar 
Sedan årsskiftet har kortfristiga fordringar ökat med 15 mnkr till 71 mnkr som främst består av 
upplupna intäkter som bokats i delårsbokslutet.  
 
Likvida medel 
Likvida medel har sedan årsskiftet minskat med 19 mnkr till 53 mnkr. Av totala saldot är 51 
mnkr bolagens del i koncernkontot som har ökat med 15 mnkr sedan årsskiftet. Kommunen 
har från likvida medel överfört 50 mnkr till övriga omsättningstillgångar som är placerade i en 
korträntefond i Nordea.  
 
Avsättningar 
Avsättning till förmånsbestämd ålderspension har ökat med 4 mnkr till 64 mnkr utifrån bedöm-
ning från Skandias pensionsskuldsberäkning. 
 
Långfristiga skulder 
De långfristiga skulderna har ökat med 58 mnkr sedan årsskiftet, saldo per augusti är 169 
mnkr. 
Ökningen avser för perioden utnyttjad checkkredit på 45 mnkr, periodiserade VA-anslutnings-
avgifter samt taxekollektivens resultat för vatten- och renhållning som är bokfört i respektive 
kollektivs investeringsfond. 
 
Kommunen har inga långfristiga lån för närvarande. Upplåning sker då behovet uppstår i takt 
med att planerade investeringsutgifter utfaller vilket kan ske inom kort. Av kontokrediten på 
60 mnkr kan upp till 50 mnkr utnyttjas kostnadsfritt. 
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder har minskat med 16 mnkr till 175 mnkr. Bolagens saldo inom koncernkon-
tot har ökat med 15 mnkr medan semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter har minskat 
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med motsvarande belopp, vilket den alltid gör för denna period. I övrigt har leverantörsskulder 
minskat med 17 mnkr.  
Skulder till personalen som innefattar semesterlöneskuld och okompenserad övertid med 
mera uppgår till knappt 27 mnkr inklusive sociala avgifter.   
 
Prognosen för ansvarsförbindelsens storlek vid årsskiftet är en minskning med 9 mnkr till 247 
mnkr.  
 
Soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår för perioden till 30,3 procent att jämföra med 
årsskiftet 25,3 procent. Motsvarande siffror för soliditet exklusive pensionsåtaganden är 56,2 
respektive 56,6 procent. 
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Investeringsredovisning och prognos per augusti 2016 
 
Nämnd      

Budget 2016 Utfall aug 2016 

Prognos december 2016 

Mkr Utfall Avvikelse 
Kommunstyrelse 14,5 7,0 13,7 0,8 
Omsorgsnämnd 0,7 0,2 0,7 0,0 
Barn- o utbildningsnämnd 4,5 2,4 4,5 0,0 

Teknisk nämnd, skattef vsh 47,5 16,4 29,6 17,9 
Miljö- och byggnämnd 10,3 2,5 7,0 3,3 
Summa exkl taxef vsh 77,5 28,4 55,5 22,0 
Teknisk nämnd, taxe Avfall 12,2 3,2 5,7 6,4 

Teknisk nämnd, taxe VA 175,4 32,3 74,0 101,5 
Summa totalt 265,1 63,9 135,2 129,9 

 
Kommentarer: 
 
KS – För helåret ligger prognosen på 0,8 mnkr i . Det bygger på att planerade investeringar i 
stadshuset genomförs enligt budget och investeringar i HR system samt Hypergene genomförs 
under hösten som planerat. 
 
BUN – Prognosen är att hela den medgivna investeringsramen kommer att förbrukas.  
 
OMS – Investeringsmedel avsatta för ombyggnad av lokal för korttidsboende och spoldesin-
fektorer Solbogården förväntas användas enligt plan.  
 
MBN – Under 2016 kommer investeringar inom Räddningstjänst utfalla med 5,8 mnkr avse-
ende räddningsmaterial, släck-/räddningsbil, lätt enhet dubbelhytt samt 1 mnkr avseende nytt 
ärendehanteringssystem för Miljö- och bygg. Resterande 3,3 mnkr kommer begäras överflyttas 
till 2017. 
 
TN skattefinansierad verksamhet – Årets investeringar uppgår till 16,1 mkr per 31 augusti. De 
större investeringarna som gjorts är trossbrygga och tryckbank i färjeläget som uppgår till 10,3 
mnkr. Övriga större investeringar är åtgärder Lunden 1,5 mnkr, åtgärder för sophantering i 
gästhamnen 0,7 mnkr, utbyte av bryggor 0,7 mnkr samt centrumplan 0,8 mnkr. Flera av pro-
jekten är pågående även under hösten 2016. 
Projekt som kvarstår under hösten är bland annat bryggan på Strandpromenaden och reparat-
ion av Ångbåtskajen. 
 
TN taxefinansierad verksamhet – Årets investeringar uppgår till 32,3 mnkr per 31 augusti. 
Större projekt under året som pågår/utförts är lågreservoar Daftö 8,9 mnkr, utbyggnad Öster-
röd 11,4 mnkr, projektering Skepphället 0,5 mnkr, lågreservoar Ekenäs 4 mnkr, avloppspump-
stationer 1,1 mnkr, reinvesteringar avlopp 2,1 mnkr. 
Utvärdering av anbud för reningsverket Österröd pågår och investeringsmedel får gå över till 
2017 samt även för dubbleringen av råvattenledningen från Färingen. 
 
För avfallsverksamheten finns beslut på 5,3 mnkr till projekt som får överföras till 2017 då 
dessa hänger samman med utbyggnaden av reningsverket. Under 2016 har det köpts en ny 
sopbil samt en mindre sopbil till Koster. 
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Exploateringsprognos med kommentarer per augusti 2016  
I budget för 2016 finns en plan att sälja 2.500 kvm tomt på Bastekärr. Det har inte sålts något 
fram till 31 augusti. Flera nya områden är planerade men kommer att redovisas i budget för 
2017. 
En markanvisningstävling har hållits för bostadsområdet Canning, där vinnande bidrag kommer 
att utses i oktober/november 2016. Detaljplanen kommer därefter omarbetas efter vinnande 
bidrag och beräknas kunna antas av kommunfullmäktige kvartal 3 2017. 
 
 

MÅLUPPFYLLELSE OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  
Uppföljningen för perioden visar på att de flesta av de mått och styrtal som används för att mäta 
måluppfyllelsen inte har uppnåtts eller bara delvis uppnåtts. Det kan konstateras att sambandet 
mellan mål och utvalda mått/styrtal för att mäta måluppfyllelsen i en del fall framstår som 
oklart. Då få mål är helt uppfyllda får den samlade bedömningen vara att måluppfyllelsen är låg. 

Sett till att de finansiella måltalen är uppfyllda är bedömningen att kommunen lever upp till 
kraven på god ekonomisk hushållning. 
 
Bostadsbyggandet ska prioriteras under hela mandatperioden 
Bedömningen av målet är att det inte är uppnått då endast två av fem styrtal har uppnåtts. 
Styrtal som inte uppnåtts är antalet tillskapade byggrätter, ökning av mark med områdesskydd 
samt att Canningsplanen inte är antagen. Uppfyllda styrtal gäller uppdaterad boendeplan samt 
handläggningstid för bygglovsärende. 
 
Strömstad ska vara en fossiloberoende kommun 2030 
Bedömningen av målet är att det inte är uppnått då inga av styrtalen är genomförda. Styrtalen 
för målet gäller start av matavfallshantering samt andelen ekologisk/närproducerad mat. 
 
Strömstad ska vara ett attraktivt besöksmål 
Bedömningen av målet är att det är delvis uppnått.  

Styrtalet som gäller att VM i orientering ska sätta kommunen på kartan bedöms som uppfyllt då 
arrangemanget var väl genomfört. VM i orientering betraktas av både arrangörer och värdkom-
muner som en stor succé. Boendeanläggningarna var fullbelagda inom en vid radie runt norra 
Bohuslän, och besöksnäringen inklusive restauranger rapporterar om en välkommen extra vecka 
på sommarsäsongen. 

Styrtalet ökning av mark med områdesskydd är inte uppfyllt. 
 
Strömstad ska vara en ort med en stimulerande och attraktiv fritids och kulturverksamhet 
Bedömningen av målet är att det är delvis uppnått. 

Styrtalet om etablering av ett kulturhus under mandatperioden är på god väg att förverkligas. 
Politiskt beslut finns om att kommunen hyr Skagerack som kulturhus från 1/1 2017. 

Styrtalet om förbättrad skötsel av kommunal mark med områdesskydd är inte uppfyllt men en 
begäran om anslag behandlas i kommunens budget 2017. 

Styrtalet om planarbete för stadens centrum är inte uppfyllt men arbete pågår och det utgör 
en del i planeringen av ”stadens år 2017” 
 
Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i sjukhusets lokaler, i samverkan med 
VGR. 
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Bedömningen av målet är att det är uppnått då korttidsplatser är etablerade i sjukhusets loka-
ler, i samverkan med VGR sedan maj månad 2016. 
 
Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 2018 
Bedömningen av målet är att det är uppnått då omsorgsnämnden lämnat förslag på placering 
av ett nytt särskilt boende till Fullmäktige för beslut. Styrtalet om projektering är dock inte 
uppfyllt. 
 
Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd för handel, besöksnäring och kom-
munmedlemmar 
Bedömningen av målet är att det inte är uppnått. Styrtalet gäller att centrumplan ska revideras 
2016 vilket inte är genomfört. 
 
Säkrare cykeltrafik 
Bedömningen av målet är att det inte är delvis uppnått. Styrtalet gäller belysning av gång/cy-
kelväg Strömstad-Skee utbyggd 2017. Anslag finns i Budget 2016 och arbetet beräknas vara på-
börjat under 2016. 
 
Säkrare skolvägar 
Bedömning är att målet inte är uppnått. Styrtalet gäller att En säker trafiklösning för kors-
ningen Karlsgatan-Ringvägen ska finnas i samverkan med Trafikverket. Trafikanalys är genom-
förd och dialog pågår med trafikverket. 
 
Vi har en god strategisk planering av förskole- och skolverksamheten 
Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Styrtalen gäller projektering och start av byggnat-
ion av ny förskola i Skee och ny förskola på Mellegården samt nya klassrum på Bojarskolan.  
Styrtalen gällande förskolorna är inte genomförda.  
 
Strömstad kommun har ett brett näringsliv som säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt 
Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Styrtalen som gäller etablering av näringslivsråd 
och kundcenter är genomförda. 
 
Styrtalen om Ny turistorganisation, Detaljplan för prästängens handelsområde, detaljplan My-
ren samt ”bygglov över disk” är inte genomfört. 
 
En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika upp-
fattningar respekteras och diskriminering motverkas 
Bedömningen är att målet inte är uppfyllt då inget av de två styrtalen är uppnådda. Styrtalen 
gäller minskad personalomsättning och minskad långtidssjukskrivning 
 
Strömstads kommun har med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnytt-
jande, en handlingsberedskap för framtiden 
Målet bedöms som delvis uppfyllt. Styrtalen som gäller finansiella mål är uppfyllda men styrtal 
som gäller produktivitetsnyckeltal och förändringsarbete är delvis uppfyllda. 
 
Strömstad kommun ger en god service till invånare och näringsliv 
Målet bedöms som uppfyllt då organisationsöversynen enligt styrtalet är genomförd.  

 
En detaljerad redovisning av uppföljningen av kommunfullmäktiges mål redovisas i Bilaga 2. 
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PERSONALREDOVISNING, kommunen              
Ett urval av personalnyckeltalen redovisas. Om inget annat anges avses 1 november 2015 respektive  
31 augusti 2016.      
                 
Personalvolym                
Antal månadsanställda personer fördelade efter kön och totalt 
  2015 2016 
Kvinnor 985 963 
Män  285 287 
Totalt 1270 1250 

 

          

 
 
 

 
Antal tillsvidareanställda fördelade per förvaltning och kön 
  2015 2016 
                       Kvinnor Män Totalt                     Kvinnor Män Totalt 
KLF 36 24 60 38 21 61 
OF 432 84 516 417 89 506 
BUF 481 101 582 471 99 570 
TF 12 52 64 12 55 67 
MBF 25 25 50 26 23 49 
Totalt 986 286 1272 964 287 1253 

 

           
  Totalt var 1253 månadsavlönade den 31 augusti 2016. Mättillfälle och att det är en ögonblicksbild  
  påverkar utfallet. Andelen av de anställda som har en tillsvidareanställning är 82 % vilket är  
  oförändrat i jämförelse med föregående år.  

                 
Personalstruktur                
Tillsvidareanställd personal fördelade efter sysselsättningsgrad och kön i procent 
                                            2015                    2016 

  0-74% 75-99% 100% 
heltid 0-74% 75-99% 100% 

heltid 
Kvinnor 8,5% 18,1% 73,4% 7,6% 18,0% 74,4% 
Män 2,4% 6,3% 91,3% 4,4% 4,8% 90,8% 

 

         
   Andelen heltidsanställningar fortsätter minska. Fortsatt är det stor skillnad mellan könen när det gäller  
   heltid.  

               
Sjukfrånvaro                
Sjukfrånvaro i procent efter åldersgrupper, kön och totalt. Avser perioden 1 juli-30 juni respektive år.  
Alla anställda. 
                            2015          2016 
  Kvinnor Män  Totalt Kvinnor Män  Totalt 
Totalt 7,76 3,94 6,91 8,11 4,61 7,28 
<=29 år 3,82 4,55 4,01 5,51 2,92 4,77 
30-39 år 7,48 5,08 6,95 6,29 4,92 5,98 
40-49 år 8,76 4,83 8,17 9,93 3,84 8,8 
50-55 år 8,1 3,9 7,25 8,77 5,59 8,09 
>=56 år 7,78 2,88 6,36 7,56 4,99 6,83 

 

 

  
Sjukfrånvaron fortsätter att öka men inte lika dramatiskt som föregående år. Kvinnor i åldersgruppen   
40-49 har fortfarande högst sjukfrånvaro. Bland män i samma åldersintervall minskar sjukfrånvaron.  
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VERKSAMHET- OCH BOLAGSUPPFÖLJNING  
KOMMUNSTYRELSEN 

  Utfall jan – aug 2016 Prognos 2016 
Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
Kommunfullmäktige -1,9 -1,9 0 -2,8 -2,8 0 
Kommunstyrelse -1,6 -1,5 -0,1 -2,3 -2,3 0 
Utvecklingsavdelning -11,2 -12,5 1,3 -16,5 -18,0 1,5 
Kommunikationsavdelning  -5,5 -6,1 0,6 -7,6 -8,3 0,7 
HR-avdelning -4,6 -4,3 -0,3 -6,8 -6,5 -0,3 
Ekonomiavdelning -5,9 -5,7 -0,2 -8,6 -8,6 0 
Kommunledningsförvaltning  -5,1 -4,1 -1,0 -7,4 -6,1 -1,3 
Gemensam Service -10,1 -9,3 -0,8 -15,8 -15,2 -0,6 
Summa -45,9 -45,4 -0,5 -67,8 -67,8 0 
Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 1,2 0 1,2 0 0 0 
Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos)   0    0 
Summa -44,6 -45,4 0,8 0 0 0 

 

Kommentarer till utfall och prognos  

• Budgetavvikelsen per 31 augusti är 0,8 Mkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat. 
• Utvecklingsenhetens överskott härrör sig från att avdelningen har haft vakanser under året. 

De är nu tillsatta och avdelningen är fullt bemannad.  
• HR-avdelningens avvikelse beror på att budgeten för friskvårdsinsatser kommer att överskridas  

då utnyttjandet av friskvård har ökat till följd av de nya förutsättningarna.  
• Kommunledningsförvaltningens underskott har uppkommit på grund av obudgeterade  

konsultkostnader, utbildningsbehov samt förändringar av kostnads-/budgetfördelning till följd  
av omorganisationen.  

Redovisning av effektiviseringsåtgärder 

• En genomlysning av hur kommunens HR-system används skedde under hösten 2015. Syftet var  
att förbättra och effektivisera rutiner och arbetssätt. Detta arbete fortgår under första halvåret  
2016.  

• Till följd av att ekonomisystemet har uppgraderats finns det numera möjlighet för användarna  
att använda appar för attest av fakturor och beställningar i mobiltelefonen.  

• Översynen av förvaltningens processer fortgår, exempel på detta är hanteringen av politiker- 
arvodet och hanteringen av kostavdraget.  

• Hanteringen av kostavdraget kommer ske digitalt. De pilotinstallationer som är gjorda har visat  
att systemet klarar att ersätta den manuella rutinen.  

• Övergången till en ny finansieringsmodell för IT investeringar pågår och kommer frigöra resurser  
motsvarande 2 mnkr.  

• Hemtagningen av fakturaskanningen är planerad till oktober/november. Det kommer innebära  
att kommunen även kommer kunna ta emot fakturor i pdf-format. Dessa tolkas med automatik  
i en molntjänst.  Det har varit efterfrågat från leverantörer till kommunen att kunna få skicka  
fakturor i detta format.    
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• En översyn av eposttjänster pågår med målsättning att ersätta manuella blanketter där det är  
möjligt. 

VM i orientering  

VM i orientering betraktas av både arrangörer och värdkommuner som en stor succé. Boendeanlägg- 
ningarna var fullbelagda inom en vid radie runt norra Bohuslän, och besöksnäringen inklusive  
restauranger rapporterar om en välkommen extra vecka på sommarsäsongen. Logistiken fungerade väl  
och Strömstad framstod som en arrangörsstad med god kapacitet. VM direktsändes i ett flertal länder  
och mediegenomslaget var mycket stort. 200 000 personer såg direktsändningen från sprinttävlingarna i  
centrala Strömstad. Det mesta talar för att VM gjort Strömstad känt för helt nya målgrupper, inom och  
utom Sverige vilket borgar för måluppfyllelse. Mätning av kvantitativt mål (30 %) kan ske först 2018. 
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OMSORGSNÄMNDEN 

Utfallet per 31 augusti är 5,6 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till 1,5 mnkr jämfört med budget.  

  Utfall jan – aug 2016 Prognos 2016 
Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
Gemensam administration -6,5 -8,2 1,7 -11,2 -11,8 0,6 
Socialtjänst Individ och Familj -23,2 -26,8 3,6 -38,5 -40,1 1,6 
Stöd och Service -29,6 -29,2 -0,4 -44,2 -43,5 -1,0 
Vård och Omsorg -91,7 -92 0,7   -138,1 -138,1 0,0 
Summa -151,0 -156,6 5,6 -232,0 -233,5 1,5 
Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 2,7 0,0  2,7 -0,2  -0,0 
Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos) 

  0,0 0,2  0,2 
Ingår i gemensam adm ovan med 1 mnkr 
Summa -148,3 -156,6 8,3 -232,0 -233,5 1,5 

 
Kommentarer till utfall augusti  

• Gemensam administration: Den positiva avvikelsen beror till största delen på vakanta tjänster  
och ännu ej utnyttjade medel avsatta för övriga kostnader som t ex IT.  

• Socialtjänst IFO: Positiv avvikelse beror på färre placeringar än förväntat, vakanta tjänster på  
grund av rekryteringsproblem samt lägre kostnader avseende Bostadsanpassning. Under  
hösten räknar vi med en del kostsamma nyinkomna placeringar, konsultkostnader samt  
ökade kostnader för försörjningsstöd. 

• Stöd och service: Den negativa avvikelsen beror på ett dyrt assistansärende LSS. Merparten  
av underskottet reduceras av intäkt för såld plats LSS till annan kommun. 

• Vård och omsorg: Den negativa avvikelsen avseende personalkostnader på vissa särskilda  
boenden balanseras upp av den fördröjda uppstarten av korttidsverksamheten och positiva  
avvikelser inom andra verksamheter. Antalet ärenden inom hemtjänsten ser ut att minska  
medan kostnaderna ligger kvar på oförändrad nivå. Analys av orsaken pågår. 

 
Kommentarer till prognos helår 2016 

• Gemensam administration: Den positiva avvikelsen beror till största delen av att förvaltningen  
har haft flera vakanta tjänster under tidigare del av året. Samtliga av de vakanta tjänsterna är  
nu tillsatta från och med 1/9. 

• Socialtjänst IFO: Även inom IFO finns en positiv avvikelse som beror på rekryteringssvårigheter  
av socialsekreterare samt färre placeringar än förväntat. Bostadsanpassning och färdtjänst  
förväntas ge ett överskott gentemot budget.  

• Stöd och service: Avvikelsen består av kostsamt ärende inom personlig assistans LSS. Under- 
skottet reduceras till viss del av intäkt för såld plats till annan kommun där avtalet förlängts  
från att gälla ett halvår till att gälla året ut.  

• Vård och omsorg: Förväntas vara i balans vid årets slut. Trots oroväckande höga kostnader  
inom hemtjänsten till dags dato beräknas även Hemtjänsten att vara i balans vid årets slut.  
 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

• Förvaltningen har arbetat och arbetar intensivt med att kunna rekrytera behörig personal  
för att besätta vakanta tjänster alternativt hitta konsulter för att täcka akuta behov.  
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• Strömstadmodellen kommer sägas upp under hösten och omarbetas då tolkningen av  
nuvarande avtal beräknas ge högre kostnader än vad behovet kräver. 

• Antalet ärenden inom hemtjänsten ser ut att minska medan kostnaderna ligger kvar på  
oförändrad nivå. Analys av orsaken pågår. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  

Utfallet per 31 augusti är 5 mnkr jämfört med budget. Årsprognos pekar mot ett överskott på cirka 1 mnkr.  
 
  Utfall jan – aug 2016 Prognos 2016 
Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
Biblioteksverksamhet -3,7 -3,6 -0,1 -5,4 -5,4 0,0 
Kulturskola -1,9 -2,1 0,2 -2,9 -2,9 0,0 
Förvaltningsgemensam vsh -6,0 -8,8 2,8 -13,4 -13,9 0,5 
Särskola/Särvux -4,1 -4,4 0,2 -7,2 -7,2 0,0 
Måltid/Städ -27,8 -26,5 -1,3 -40,6 -39,1 -1,5 
Skolskjutsar -5,9 -6,0 0,1 -9,7 -9,7 0,0 
Grundskola -65,9 -64,8 -1,1 -95,8 -95,8 0,0 
Resurscentrum -10,6 -12,3 1,7 -16,9 -18,4 1,5 
Gymnasium -23,8 -26,4 2,6 -38,5 -39,0 0,5 
Vuxenutbildning -4,2 -4,1 -0,1 -6,1 -6,1 0,0 
Förskola/Fritidshem -51,6 -51,6 0,0 -77,8 -77,3 -0,5 
Summa -205,6 -210,6 5,0 -314,3 -314,8 0,5 
Semesterlöneskuld (utfall och prognos)     0,0 -0,5   -0,5 
Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos)     0,0 1,0   1,0 
Summa -205,6 -210,6 5,0 -313,8 -314,8 1,0 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

De största positiva budgetavvikelserna per augusti återfinns inom förvaltningsgemensam verksamhet,  
Resurscentrum samt inom gymnasiet. Måltidsenheten och grundskoleverksamheten visar dock en  
negativ budgetavvikelse.   

• Måltid- och städverksamheten visar ett underskott på 1,5 mnkr varav måltidsverksamheten visar  
1,4 mnkr i underskott. Underskottet inom måltidsverksamheten beror på vikariekostnader vid  
frånvaro samt ökade livsmedelskostnader.  

• Grundskolans underskott beror främst på höga kostnader för elever med be-hov av särskilt stöd.  
Även interkommunala mellanhavanden visar ett underskott till följd av elever som går på special- 
skolor i andra kommuner. 

• Förvaltningsgemensam verksamhet överskott ligger inom personalkostnader och kapitalkostnader.  
Inom personalkostnader uppgår överskottet till 1,3 mnkr och är en följd av att hela förvaltningens  
löneökningskompensation ligger budgeterad här. 

• Resurscentrums överskott är främst beroende på att vakanta tjänster inom elevhälsan inte kunnat  
tillsättas. De flesta av dessa vakanta tjänster är nu tillsatta. 

• Gymnasiets överskott är främst ett resultat av en effektivare undervisningsorganisation än vad som  
tidigare varit fallet. 

En osäkerhetsfaktor i årsprognosen är hur utfallet inom de interkommunala mellanhavandena påverkar  
resultatet. Elevflödet inom gymnasieskolan har exempelvis stor påverkan på utfallet.  

• Förvaltningsgemensam verksamhets överskott beror främst på att deltidsledigheter inte ersätts.  
• Måltid- och städverksamhetens underskott är helt hänförbart till måltidsverksamheten. Om under- 

skottet inte ska öka krävs att förväntade effekter av den nya måltids-organisationen som togs i bruk  
i februari uppnås. 

• Resurscentrums överskott är en följd av att vakanta tjänster inte har kunnat tillsättas under första  
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halvåret.  
• Gymnasiets överskott utgörs av en nettoeffekt av överskott inom undervisningsorganisationen samt 

underskott inom interkommunala mellanhavanden. Överskottet inom undervisningsorganisationen  
är en följd av effektivare personalplanering än tidigare och underskottet inom de interkommunala  
mellanhavandena beror på färre elever från andra kommuner än tidigare. 

• Förskole- och fritidshemsverksamhetens underskott är att hänföra till ökade kostnader för stöd till  
elever med särskilda behov.  

 
Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta åtgärder som innebär lägre kostnader och en effektivare  
verksamhet. En översyn av måltids-organisationen pågår i syfte att undersöka vilka möjligheter som finns  
för att effektivisera verksamheten.  

En annan åtgärd har den nya skolledningen på gymnasiet genomfört som innebär en kostnadseffektivare  
organisation. 

Även inom förskoleverksamheten planeras åtgärder för att uppnå en kostnadseffektivare organisation. 
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TEKNISKA NÄMNDEN, skattefinansierad verksamhet 

Utfallet per 31 augusti är 2,1 mnkr jämfört med budget. Interna poster ska vid årsskiftet ha ett utfall  
på noll i enlighet med budget. Fördelningar av interna poster är inte uppdaterade i dagsläget. 

Årsprognosen uppgår till den budgetnivå som beviljats. Kostnad i hamnen för omhändertagande  
av farligt avfall uppgår till cirka 0,8 mnkr för 2016 men bedömning har skett att inom nämnden  
omprioritera för att kunna täcka underskottet. 

Semesterlöneskuld och sänkt arbetsgivaravgift medverkar till att underskotten kan begränsas. 

Budget 31 augusti saknar uppräkningen av löneökningarna i april vilket innebär en något felaktig 
redovisning. Budget för kapitalkostnader är inte korrekt då andra redovisningsprinciper tillämpats för  
2016. Detta innebär att det är ett högre utfall på kostnader 2016 än det som medgivits i ram. Det sker  
en förändring 2017 till detsamma som det var tidigare och därmed är det inget problem framöver. 
 
  Utfall jan – aug 2016 Prognos 2016 
Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
Teknisk nämnd och förvaltning -2,0 -1,8 -0,2 -3,0 -3,0 0,0 
Gator, vägar, parkeringar -7,0 -8,4 1,4 -14,4 -15,0 0,6 
Allmän platsmark -2,1 -2,3 0,2 -3,4 -3,4 0,0 
Bilpool -0,1 -0,4 0,3 -0,6 -0,6 0,0 
Förrådsverksamhet -1,2 -1,3 0,1 -2,0 -2,0 0,0 
Allmän markreserv -1,0 -1,0 0,0 -1,3 -1,3 0,0 
Allmän renhållning -1,2 -2,0 0,8 -2,6 -2,8 0,2 
Näsinge flygfält 0,0 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 
Hamnverksamhet 14,1 14,5 -0,4 16,3 17,1 -0,8 
Summa verksamhet -0,5 -2,6 2,1 -11,1 -11,1 0,0 
Interna poster 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
Summa  -0,3 -2,6 2,3 -11,1 -11,1 0,0 
Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 
Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos) 0,1 0,0 0,1 0,2* 0,0 0,2 
Summa -0,2 -2,6 2,4 -11,0 -11,0 0,1 

*) Sänkt arbetsgivaravgift avser skattefinansierad verksamhet 
Förändring av semesterlöneskuld 1612 skattefinans uppgår till en ökning med ca 0,1 mnkr.  
 

Kommentarer till utfall och prognos  

Hamnverksamheten - preliminär prognos för omhändertagande av slam från färjorna med underskott  
på cirka 0,8 mnkr beroende på när en tank är på plats som förändrar hanteringen. Detta aviserades redan  
inför budgetberedningen 2016. 
Juristkostnaderna för 2016 i färjeläget finansieras på samma sätt som tidigare dvs via finansförvaltningen,  
upplupna kostnader per 31 augusti är 0,2 mnkr. I ovanstående redovisning ingår juristkostnaderna. 

 
Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

Omprioriteringar inom nämndens budget. Kompensation för sänkt arbetsgivaravgift medverkar bland  
annat till att budgeten hålls i balans. 
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TEKNISKA NÄMNDEN, taxefinansierad verksamhet 
De tre taxekollektiven, vatten- och avlopp, avfall och fjärrvärme, redovisar ett överskott på totalt 
6,4 mnkr per augusti. Resultaten har utjämnats mot respektive investering- och resultatfond och 
påverkar inte kommunens totala resultat.  
Årsprognosen för taxekollektiven uppgår till 7,2 mnkr att tillföras respektive fondering.  

Vatten-och avloppsverksamheten  
Budgeterat överskott för 2016 uppgår till 3,3 mnkr. Prognosen visar ett något högre resultat som  
ger ett resultat på ca 4 mnkr som tillförs investeringsfonden. För verksamheten budgeterades ett  
överskott 2016 för att förstärka investeringsfonden som ska finansiera del av kommande års stora  
investeringar. Under året har hittills inga stora oförutsedda händelser skett. 

Avfallsverksamheten 

För avfallsverket är det budgeterat ett nollresultat för 2016. Utfallet beräknas ge ett överskott med  
ca 3 mnkr. Beräknat överskott är något osäkert då nya upphandlingar gjorts och svårt att överblicka  
hur stor skillnaden kommer att bli. 
Fjärrvärmeverksamheten 

För Fjärrvärmeverket är det budgeterat ett nollresultat för 2016. Utfallet beräknas ge ett överskott  
med ca 50 tkr som tillförs taxeutjämningsfonden. Fonden har i dagsläget underskott som ska täckas  
under åren framöver. 
 

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

Utfallet per 31 augusti är 2 mnkr jämfört med budget. Påverkan av semesterlöneskulden är 0,8 mnkr  
vilket ger ett totalt resultat på 2,8 mnkr. Årsprognosen uppgår till 1,1 mnkr jämfört med budget.   
Problemen med hög personalomsättning och sjukskrivningar fortsätter vilket ger lägre intäkter med  
samtidiga besparingar vad gäller personalkostnader. Personalsituationen genererar en lägre effektivitet.  
Ett antal större bygglov har hanterats under året och bidrar till att lyfta det ekonomiska resultatet. Det  
är viktigt att påpeka att trots det goda ekonomiska resultatet når verksamheten inte upp till sina egna  
högt ställda mål. 
 
  Utfall jan – aug 2016 Prognos 2016 
Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
Miljö- och byggnämnd -2,2 -2,4 0,2 -3,6 -3,6 0,0 
Planering, mätning -2,6 -2,2 -0,4 -3,4 -3,2 -0,2 
Miljö- hälsoskydd -1,2 -1,7 0,5 -3,0 -3,2 0,2 
Räddningstjänst -9,4 -10,1 0,7 -14,3 -15,1 0,8 
Bygg, granskning -0,6 -1,6 1,0 -1,5 -2,5 1,0 
Summa -16,0 -18,0 2,0 -25,8 -27,6 1,8 
Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 0,8 0,0 0,8 0 0 0 
Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos)     0     0 
Summa -15,2 -18,0 2,8 0 0 0 

Kommentarer till utfall och prognos  

• Bygg - ekonomin ser bra ut. Verksamheten sliter. Byggintäkter om 0,9 mnkr över budget  
förklaras av intäkter från ”större” bygglov t.ex. Hällekindbaden och Kosterbaden. I övrigt beror  
resultatet på lägre personalkostnader med anledning av vakanser och sjukfrånvaro.  
Personalsituationen bidrar även till lägre effektivitet och avdelningen har tvingats använda  
extern konsult för att klara verksamheten vilket genererat extra kostnader. Bygglov i balans men  
eftersläpning på tekniskt samråd. De samråd som ej genomförs enligt plan är ”betalda” i förskott  
vilket gör att vi i dessa fall måste återbetala denna avgift. Problematiskt att klara målen. Kan bli  
svårt att få till bygglov över disk. Verksamheten tvingas prioritera kraftigt! 

• Plan visar underskott beroende på att vi lagt mycket tid på ”gamla” planer med för kommunen  
ofördelaktiga planavtal (La Åseröd och Stensvik). Planavdelningen har även hanterat förhands- 
besked vilket ger sämre kostnadstäckning eftersom intäkterna ännu så länge bokförts på bygg  
(omföring 0,1 mnkr planeras). Resultatet är dock bättre än nu redovisat eftersom det finns en  
del att fakturera och vi i nuläget ligger efter med detta faktureras var annan månad och redovisas  
i september. 

• Kart- och mät (GIS) - personalbrist samt sjukskrivningar och föräldraledighet medför en besparing  
på kostnadssidan samtidigt som intäkterna minskar. Problem med programvara gör att verksamheten  
har svårt att nå sina mål och det är osäkert när den nya kommunkartan blir klar. GIS-verksamheten  
följer och förväntas följa budget. 

• Miljö-och hälsoskydd - även denna verksamhet är påverkad av personalomsättning vilket i sin tur  
medför minskade intäkter och minskade lönekostnader. Verksamheten följer trots detta årets  
gällande verksamhetsplan eftersom denna verksamhet prioriteras. Årsavgifter ”alkohol/serverings- 
tillstånd” om ca 0,3 mnkr är ännu inte fakturerade. I nuläget har kalkbidragen inkommit men,  
kostnaderna (ca 0,5 mnkr) för kalkning återstår (redovisas i sept).  

• Räddningstjänst – verksamheten är i balans, men en vakant tjänst, personalbrist gör att verksam- 
heten inte når sin höga ambitionsnivå. Vik. ersättning drar upp kostnaderna. Verksamheten ligger  
även plus 50 larm jämfört med föregående år. Försäljning av fordon ger ytterligare 0,4 mnkr i intäkt  
som bidrar till resultatet. 



  
161017 

  

 
Sida 22 av 32 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

• Ny personal i utbildning och på plats. 
• Rekrytering av efterfrågade kompetenser pågår. 
• Förstärkt med konsulthjälp under sommaren. 
• Extra tillfällig administrativ hjälp för att frigöra handläggningstid. 

Arbete med nytt verksamhetsstöd, ordning och reda fortgår. 
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FINANSFÖRVALTNINGEN 
Utfallet per 31 augusti är 24 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till 17,2 mnkr 
jämfört med budget. 

  Utfall jan – aug 2016 Prognos 2016 
Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
Pensionsutbetalningar -7,8 -9,0 1,2 -12,7 -13,5 0,8 
Avstämning avtalspension -1,2 0,0 -1,2 -1,4 0,0 -1,4 
Avstämning arbetsgivaravgifter -0,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 
Lönerevision -3,7 -3,7 0,0 -5,6 -5,6 0,0 
Kapitalintäkter 5,4 5,4 0,0 8,2 8,2 0,1 
Övriga verksamhetsposter 1,2 0,8 0,4 -1,8 1,2 -3,0 
Summa verksamhetsposter -6,4 -6,5 0,1 -13,3 -9,7 -3,5 
Skatt, bidrag och utjämning 456,0 450,0 6,1 679,8 674,9 4,9 
Pensionsfondsintäkter 16,0 0,3 15,7 16,7 1,5 15,2 
Finansnetto 3,3 1,1 2,2 2,4 1,7 0,7 
Summa 469,0 444,9 24,0 685,6 668,4 17,2 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

• Avtalspensionerna beräknas ge ett underskott på helåret på 1,4 mnkr utifrån avstäm-
ning av upplupna kostnader mot Skandias pensionsskuldsberäkning. 

• I övriga verksamhetsposter ingår högre internränteintäkter samt en budgetteknisk ju-
stering. 

• Skatt, bidrag och utjämning redovisar ett överskott per augusti. Det lägre utfallet inom 
skatt och slutavräkning vägs upp av högre intäkter inom bidrag och utjämning samt att 
8 mnkr av det erhållna bidraget från staten för flyktingmottagning har periodiserats 
och resultatförts. I prognosen resultatförs resterande del av flyktingmottagningsbidra-
get på 2,5 mnkr samt att 3 mnkr tas i anspråk för renovering av Skagerack enligt beslut 
i KSAU.  

• Pensionsfondens avvikelse beror på den vinst på 15 mnkr som har uppstått inom pens-
ionsportföljen till följd av byte till hållbara fonder. 

• I finansnetto ingår erhållen utdelning från Kommuninvest på 1,7 mnkr. Då kommunen 
förra hösten har betalat in full insats till Kommuninvest enligt den obligatoriska insats-
skyldighet som följer av medlemskapet, kommer framtida utdelningar att redovisas 
mot resultatet istället för att återföras till Kommuninvest som insatskapital. 
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KOMMUNENS BOLAG 

Bolagen mnkr  Utfall jan-aug 2016, före skatt Prognos 2016, efter skatt 

  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget  Avvikelse 
Strömtadsbyggen kon-
cern 7,9 3,3 4,6 7,3 4,9 2,4 

Strömstadslokaler 5,3 1,7 3,5 3,9 2,6 1,3 
Strömstads Badanstalt -0,4 0,0 -0,4 -0,7 0,0 -0,7 
Resultat Bolagen 12,7 5,0 7,7 10,5 7,5 3,0 

AB Strömstadsbyggen 
AB Strömstadsbyggen redovisar ett positivt resultat på 7,3 mnkr. Årsprognosen uppgår till 9 
mnkr efter skatt jämfört med budget. Efter årets hyresförhandlingar höjdes hyrorna från juli 
vilket medför ökade hyresintäkter från andra halvåret med ca 710 tkr på årsbasis. Nybyggnat-
ionerna i Skee och Mällby 1 har gett ett positivt tillskott och gör att resultatet kommer att stär-
kas över tid samt även att lägre driftskostnader kommer påverka resultatet. Stambytesrenove-
ring i kv Skepparen pågår, beräknad kostnad 13 mnkr. Inflyttning sker på Mällby 2 i september 
vilket kommer påverka resultatet positivt från första dagen, intäkterna kommer öka med 3 
mnkr på årsbasis. Samtliga lägenheter har varit fullt uthyrda sedan flera månader tillbaka. Bo-
laget har även lägre underhållskostnader än budgeterat.

AB StrömstaNet 
AB StrömstaNet redovisar ett positivt resultat på 0,6 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0 mnkr 
efter skatt jämfört med budget. Intäkterna är i linje med budget för året och resultatet något 
bättre än budgeterat vilket beror på lägre reparation- och underhållskostnader.  

AB Strömstadsgaragen 
Resultat och prognos är 0 mnkr i jämförelse med budget.  
 
AB Strömstadslokaler 
Strömstadslokaler redovisar ett positivt resultat på 5,3 mnkr. Årsprognosen uppgår till 1,3 
mnkr efter skatt jämfört med budget. Intäkterna är högre på grund av ej budgeterad utfakture-
ring samt högre hyra på Aktivitetshall än budgeterat. Underhållskostnaderna är lägre än plane-
rat och kan få en förskjutning till sista delen av året. Reparationskostnaderna för simbassängen 
är onormalt höga i avvaktan på renovering/nybyggnad och osäkerhet råder kring vilka åtgärder 
som krävs för att hålla bassängen i skick. Crusellska fastigheten har också belastat resultatet 
med renoveringskostnader. En försäljning av MS Viksten planeras under hösten/vintern och 
gör att intäkterna minskar med 0,2 mnkr på helårsbasis. 
 
AB Strömstads Badanstalt 
Strömstads Badanstalt redovisar ett negativt resultat på 0,4 mnkr. Årsprognosen uppgår till -
0,7 mnkr efter skatt jämfört med budget. Omsättningen är ca 1,1 mnkr lägre än föregående år 
som beror på vikande marknad på träningssidan. Personalkostnaderna för drift av bad-träning-
spa är 0,9 mnkr lägre mot föregående år. Ett besparingsprogram på 90 tkr per månad är fram-
taget och genomfört i maj månad. Kommunen har ändrat reglerna för friskvårdsbidrag vilket 
gett de anställda utökade valmöjligheter att träna på olika anläggningar vilket har medfört att 
antalet tränande har minskat på Badanstalten. Aktivitetshallen har ett underskott per augusti 
på ca 0,2 mnkr på grund av uppstartskostnader. Orsak till prognosen är badets omsättnings-
nedgång samt dyrare drift av aktivitetshallen än beräknat. Aktivitetshallens intäkter och kost-
nader ingår ej i budget.  
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Färjetrafiken 
 

Aktiviteter           2016-08-31               2015-08-31 
Antal resande             903 480                  864 723 
Antal fordon             292 150                  271 701 
Summa intäkter januari-au-
gusti (kr) 

         
         15 465 000 

            
             15 089 000 

 
Antalet resande har ökat med 4,5 %, och antalet fordon med 7,5 % i jämförelse med samma 
period 2015. Intäkterna har ökat med 2,5 %. Intäktsökningen är inte så hög då avgiften för re-
sande och fordon är förhållandevis låg. Ersättning för tonnage/dag uppgår till ca 26 % av totala 
intäkter/månad.  
 
Gästhamnen 

Gästhamnen             2016-08-31              2015-08-31 
Antal gästnätter                10 243                  10 192 
Antal dagbesökande                  3 870                    3 065 

 
Gator, vägar och parkeringsplatser 
 

Prel. intäkter             2016-08-31                2015-08-31 
Parkeringsintäkter/tkr                 5 438                    4 998 
Felparkeringsintäkter/tkr                    396                       597 
Boende/pendelparkering/tkr                    846                    1 234 
Totala intäkter/tkr                  6 680                    6 937 
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KF Mål, Fokusområde och Nämndmål 
Bygga, Bo och Miljö 

Mål (KF) Styrtal/anvis-
ningar 

Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

Bostadsbyggandet priorite-
ras under hela mandatperi-
oden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strömstad skall vara en fos-
sil oberoende kommun 
2030 
 

Uppgraderad strategisk bo-
endeplanen innefattande 
analys av boendeformer  
 
Byggrätter för 200 nya bo-
endeenheter ska tillskapas 
under 2016 
 
Canning planen skall antas 
under 2016 
 
 
50 procent av bygglovsä-
rendena ska avslutas inom 
åtta veckor från det att 
fullständiga ansöknings-
handlingar föreligger. 
 
Areal mark i kommunen 
med områdesskydd ska 
öka 
 
Matavfallsinsamling kom-
mer inte att kunna genom-
föras under 2016. I det på-
gående arbetet med ny av-
fallsplan finns matavfallsin-
samling som ett mål med 
uppstart 2017-2018. 
 
 
Andelen ekologisk/närpro-
ducerad mat ökat till 27 %  

Plan uppgraderad under 
2016 Ja/Nej 
 
 
 
Antal klara byggrätter un-
der 2016 
 
 
Antagen Ja/Nej 
 
 
 
Målet uppfyllt Ja/Nej 
 
 
 
 
 
 
Målet uppfyllt Ja/Nej 
 
 
 
Startad Ja/Nej 
 
 
 
 
 
 
27 % år 2016 (BUF) 
 

KS 
 
 
 
 
MBN 
 
 
 
MBN 
 
 
 
MBN 
 
 
 
 
 
 
MBN 
 
 
 
TN 
 
 
 
 
 
 
BUN 

Ja 
 
 
 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 
 
 
 
 
 
Nej 

 Beslut fattades av KF 2016-09-15 
 
 
 
 
MBN har antagit 4 detaljplaner med tillsammans 77 boendeenheter.  
Ca 130 boendeenheter i bygglov. 
Möjligt 2016, Lilla Åseröd – 100 enheter (men den är osäker om vi hinner i år), Stensvik – 18 
hus. Uppföljning helårsbokslut. 
Försenad pga markföroreningar. Uppföljning helårsbokslut. 
 
 
 
I nuläget hanteras bygglovsärenden inom 10 veckor! 
 
 
 
 
 
 
Ingen ökning av mark med områdesskydd 
 
 
 
Beslut om avfallsplan tas 2016 
 
 
 
 
 
 
Under första halvåret 2016 är andelen ekologiska livs- 
medel 21,63  %. 
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Uppleva och göra 
Mål (KF) Styrtal/anvis-

ningar 
Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

Strömstad skall vara ett at-
traktivt besöksmål 
 

 
 
 
 
Strömstad skall vara en ort 
med en stimulerande och 
attraktiv fritids och kultur-
verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 

VM i orientering skall sätta 
kommunen på kartan 

 
 
 
 
 
 
Areal mark i kommunen 
med områdesskydd ska 
öka. 
 
Förbättrad skötsel av mark 
med kommunalt områ-
desskydd (medel av-
satt/skötselfond).  
 
Planarbete för centrum på 
samråd. 
 
 
Ett kulturhus skall etable-
ras under mandatperioden 

Antal turister från länder 
utanför norden +30 % 
2018 jmf 2014 
 
 
 
 
 
 
Målet uppfyllt Ja/Nej 
 
 
 
Målet uppfyllt Ja/Nej 
 
 
 
 
 
Målet uppfyllt Ja/Nej 
 
 
 
Etablering klar Ja/Nej 

KS 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBN 
 
 
 
MBN 
 
 
 
 
 
MBN 
 
 
 
KS 

Mäts 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 
 
 
 
 
Nej 
 
 
 
Delvis 

VM i orientering betraktas av både arrangörer och värdkommuner som en stor succé. Boende-
anläggningarna var fullbelagda inom en vid radie runt norra Bohuslän, och besöksnäringen inkl 
restauranger rapporterar om en välkommen extra vecka på sommarsäsongen. Logistiken fun-
gerade väl och Strömstad framstod som en arrangörsstad med god kapacitet. VM direktsändes 
i ett flertal länder och mediegenomslaget var mycket stort. 200 000 personer såg direktsänd-
ningen från sprinttävlingarna i centrala Strömstad. Det mesta talar för att VM gjort Strömstad 
känt för helt nya målgrupper, inom och utom Sverige vilket borgar för måluppfyllelse. Mätning 
av kvantitativt mål (30 %) kan ske först 2018. 
 
Ingen ökning 
 
 
 
Medel är inte avsatt, äskande i budget 2017. 
 
 
 
 
 
Arbete pågår – del av stadens år 2017 
 
 
 
Politiskt beslut om att kommunen hyr Skagerack som kulturhus från 1/1 2017.  
Renoveringar i lokalen sker under hösten 2016. Under hösten kommer dialog och samråd att 
ske med medborgare och andra intresserade, kring vilka verksamheter som ska etableras i kul-
turhuset. 

Omsorg och Hälsa 
Mål (KF) Styrtal/anvis-

ningar 
Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 



          Bilaga 2 

  

 
 

Korttidsplatser och övervak-
ningsplatser etablerade i 
sjukhusets lokaler, i samver-
kan med VGR.  
 
Nytt särskilt boende i 
Strömstad tätort står klart 
2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
Projektering av särskilt bo-
ende skall genomföras 
2016 

 
 
 
 
 
 
Projektering genomförd 
Ja/Nej 
 

 
 
 
 
 
 
ON/KS/Strömt
adsbyggen 
 

Ja 
 
 
 
 
 
Ja 

Korttidsplatser är etablerade i sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR sedan maj månad 
2016.  
 
 
 
 
ON har lämnat förslag på placering av ett nytt särskilt boende.  
Förslaget har överlämnats till kommunfullmäktige (ON §71 206-04-20).  
Omsorgsnämnden har slutfört sin del av uppdraget. 

Trafik och Infrastruktur 
Mål (KF) Styrtal/anvis-

ningar 
Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

Ett trivsammare centrum 
för gående och cyklister till 
stöd för handel, besöksnä-
ring och kommunmedlem-
mar 
 
Säkrare cykeltrafik 
 
 
 
 
Säkrare skolvägar 
 
 

Centrumplanen skall vara 
reviderad år 2016 
 
 
 
 
Belysning av g/c, Ström-
stad-Skee utbyggd 2017 
 
 
En säker trafiklösning för 
korsningen Karlsgatan-
Ringvägen ska finnas i sam-
verkan med Trafikverket 

Revidering klar Ja/Nej 
 
 
 
 
 
Ansökan gjord Ja/Nej 
 
 
 
 
Plan genomförd Ja/Nej 

 

TN 
 
 
 
 
 
TN 
 
 
 
 
TN 
 

Nej 
 
 
 
 
 
Delvis 
 
 
 
 
Nej 

Arbetet pågår. Projektering och budgetering 2017 
 
 
 
 
 
Ansökan fick avslag från Trafikverket. Investeringsbudget antagen för 2016 att utföra arbetet. 
Påbörjas hösten 2016 
 
 
 
Trafikanalys genomförd. Analyseras och dialog med trafikverket 2016/2017 
 
 
 

Utbildning och barnomsorg 
Mål (KF) Styrtal/anvis-

ningar 
Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

Vi har en god strategisk pla-
nering av förskole- och skol-
verksamheten 
 
 
 
 
 

Projektering och start av 
byggnation av ny förskola i 
Skee under 2016  
 
Projektering och byggnat-
ion av två nya klassrum på 

Genomförd 
Ja/Nej 
 
 
Genomförd 
Ja/Nej 
 
 

BUN 
 
 
 
BUN 
 
 
 

Nej 
 
 
 
Ja 
 
 
 

Planeringsarbetet gällande ny förskola i Skee pågår. Förhandsbesked om bygglov är 
överklagat till Mark- och miljödomstolen. Detta medför att start av byggnation inte 
kan ske under 2016. 
Byggnationen av nya klassrum på Bojarskolan är genomförd och klar. Klassrummen 
togs i bruk i samband med läsårsstart i augusti. 
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Bojarskolan, samt ny för-
skola på Mellegården klar 
under 2016  

  Nej 
 

Förprojekteringen gällande ny förskola är genomförd och byggstart förväntas ske 
under hösten 2016. Förskolan planeras vara färdig under våren 2017. 

Näringsliv och arbete 
Mål (KF) Styrtal/anvis-

ningar 
Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

Strömstad kommun har ett 
brett näringsliv som säkrar 
arbetstillfällen och befolk-
ningstillväxt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myren-planen skall antas 
under 2016 

Under 2016 skall ett nä-
ringslivsråd etableras 
 
Ett kundcentrum etableras 
under år 2016 
 
Förslag på utformande av 
en gemensam turistorgani-
sation mellan näring och 
kommun framtagen under 
2016. 
 
 
Bygglov över disk införs 
under 2016  
 
 
Ny detaljplan för västra de-
len av Prästängens han-
delsområde ska antas un-
der 2016 

Etablering klar Ja/Nej 
 
 
Målet uppfyllt Ja/Nej 
 
 
Målet uppfyllt Ja/Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målet uppfyllt Ja/Nej 

KS 
 
 
KS 
 
 
KS 
 
 
 
 
 
 
MBN 
 
 
 
MBN 
 

Ja 
 
 
Delvis 
 
 
Nej 
 
 
 
 
 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 

Ett näringslivsråd är tillsatt där politiker, tjänstemän och företagare är representerade. 
 
 
En ny reception i Strömstads stadshus med ökad kapacitet för service och bemötande öppnas i 
september. Satsningen utvärderas 2017 inför ev beslut om fullskaligt kundcenter. En ny webb-
plats för destinationen Strömstad och Kosterhavet har driftsatts under året. Under hösten 
2016 sker utveckling av fler och bättre e-tjänster vilket ytterligare bidrar till ökad tillgänglighet 
 
Översyn av ansvaret avseende näringsliv, besöksnäring och turism  
 
 
 
 
Arbete pågår under hösten för att utöka servicen.  
 
 
 
Kommer att antas under 2017 
 
 
 
 

Medarbetare 
Mål (KF) Styrtal/anvis-

ningar 
Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

En arbetsmiljö som präglas 
av öppenhet, ett bra sam-
talsklimat och en miljö där 
olika uppfattningar respekt-
eras och diskriminering 
motverkas 

Minskad personalomsätt-
ning (KF) 
 
Minskad långtidssjukriv-
ning (KF) 
 
 

Ja/Nej 
 
 
 
Ja/Nej 

ALLA 
 
 
 
ALLA 
 

Nej 
 
 
 
Nej 
 
 

Personalomsättningen ökar 
 
 
 
Långtidssjukskrivningen ökar 
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Ekonomi 
Mål (KF) Styrtal/anvis-

ningar 
Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 

Strömstads kommun har 
med en god ekonomisk hus-
hållning och ett effektivt re-
sursutnyttjande, en hand-
lingsberedskap för framti-
den  

Kostnader skall kortsiktigt 
inte överstiga budget och 
på lång sikt skall föränd-
ringsarbetet som genom-
förts medföra en lägre to-
talkostnad utifrån jämför-
bar verksamhet 
 
Varje avdelning i nya orga-
nisationen skall ta fram ett 
styrtal för uppföljning un-
der 2016 som mäter avdel-
ningens produktivitet 
 
Resultatets andel av skat-
ter och statsbidrag i ge-
nomsnitt de 4 senaste 
åren, uppgår till minst 2,0 
% vid mandatperiodens 
slut 
Soliditet inkl. pensions-
skuld ska öka eller hållas 
oförändrad 
 
Nämndernas nettokostnad 
överstiger inte budgeterad 
nivå  
 
Varje nämnd tar fram 2 
styrtal som mäter produk-
tivitet 

Mäts utifrån fastställd 
budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat/ skatt och statsbi-
drag>= 2% 
 
 
 
 
Soliditet >= 21,8% 
 
 
 
Nettokostnad = 664,6 
mnkr 
 
 
Ja/Nej 
 

KS 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS 
 
 
 
 
ALLA 
 
 
 
 
 
ALLA 

 
 
ALLA 

 
 
 
ALLA 
 

Delvis 
 
 
 
 
Delvis 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
Nej 

Fastställd budget håller. När förändringsarbetet är genomfört och en helårseffekt kan mätas är 
det möjligt att se om målet är helt uppfyllt enligt styrtalet. 
 
 
 
Antalet manuella rutiner som digitaliserats. 
Antalet tjänster/verksamhetssystem som är tillgängliga via distansarbete. 
 
 
 
Budgeterat resultat uppnås 
 
 
 
Soliditeten beräknas öka 
 
 
 
 
 
Budgeterat resultat uppnås 
 
 
 
Styrtalet är inte genomfört på alla nämnder. Saknas på MBN,Tekniska 

Processer 
Mål (KF) Styrtal/anvis-

ningar 
Mått Ansvarig Uppfyllt J/N Kommentar 
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Strömstad kommun ger en 
god service till invånare och 
näringsliv 
 
 
 
 
 
 

Förändringsarbetet och or-
ganisationsöversynen med 
fokus på strategisk ledning 
och kommunstyrelsens 
egen verksamhet ska vara 
slutförd 2016. 

Förändringsarbetet har 
startat Ja/Nej 
 
 
 
 
 
 
 

KS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 

Ny organisation är verkställd. Ett genomgripande förändringsprojekt under namn ”ordning och 
reda” är uppstartat. Några av dess delprojekt är slutförda. Upprättande av dokumenthante-
ringsplan och införande av e-Arkiv är påbörjat. Kartläggning av och upprättande av nya rutiner 
för ett antal väsentliga processer är genomfört och medför kvalitetshöjning och effektivisering. 
HR-avdelningen har gjort ett stort arbete med att förenkla och förbättra övergripande ruti-
ner/arbetssätt. Ny intern- resp. externweb kommer att lanseras under hösten. Gemensam 
kommunikations- och servicepolicy kommer att antas under hösten. 
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