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Delårsbokslut för januari - augusti 2018                                                                  

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 43,8 mnkr, att jämföra med budget på 7,2 
mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 22,9 mnkr, att jämföra med budget på 15,0 mnkr. 
Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 54,4 mnkr och årsprognosen till 30,9 
mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 21,3 mnkr. Av kommunens budgeterade investerings-
medel på 451,8 mnkr har hittills använts 150,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar 
bedöms till 345,4 mnkr, varav 144,3 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 samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste 
årsredovisningen. 
 

EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS 

Riksbanken konstaterar att arbetslösheten är låg, tillväxten runt 3 procent och bolagsrapporterna 
visar att företagen tjänar bra, vilket rimligen gör att de allra flesta inte behöver oroa sig för att bli 
av med jobbet. Företagen vill, beroende av att vi har minusränta, hellre investera än att spara, nå-
got som gör att högkonjunkturen håller i längre än väntat. Det finns dock farhågor som kan ändra 
bilden på kortare eller längre sikt. Förutom orosmolnen ute i den stora världen med handelskrig, 
sanktioner, brexit och kollapsande nationella ekonomier (Turkiet, Venezuela och Argentina), har vi 
stora utmaningar för Sverige. 

Valet har gett oss en historisk svår regeringsbildning. Vi vet att talmannen har totalt fyra försök på sig 
att föreslå en statsminister som accepteras av riksdagen, annars väntar nyval innan tremånader. 

Det första stora eldprovet för regeringen kommer snart, när statsbudgeten ska behandlas i Riksda-
gen. Utan en solid majoritet bakom framläggandet finns stora möjligheter att fälla både en rödgrön- 
och en alliansbudget.  

Samtidigt som landet går en turbulent politisk höst till mötes finns tydliga tecken på att konjunkturen 
är på väg att gå ned. Konjunkturinstitutet räknar med att toppen passeras redan i år och skriver i sin 
senaste prognos att finanspolitiken måste bli mer återhållsam om överskottsmålet ska nås. Det bety-
der att nästa finansminister måste hålla hårdare i pengarna och att handlingsutrymmet minskar. 

Inflationen har under sommaren legat över Riksbankens mål på 2 procent och en höjning av reporän-
tan förväntas komma i slutet av året. Det blir i så fall en signal till svenskarna att begränsa tillväxten i 
konsumtionen.  

Börsen har trots alla farhågor ute i värden tickat uppåt under sommaren och utsikterna ser fortsatt 
goda ut inför höstens delårsrapporteringar. 

Sommarens värmebölja och många skogsbränder har satt fokus på klimatfrågan. Med den nya kli-
matlagen som trädde i kraft i vintras väntas att regeringen lägger fram åtgärder som behövs för att 
minska utsläppen. Enligt lagen ska de svenska utsläppen ned till noll innan 2045 och för att nå dit 
krävs både pengar och en rad tuffa politiska prioriteringar. 
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De här punkterna vill troligt påverka kommunernas verksamheter och ekonomi. 

NORGE: 

Som vi vet är Strömstads ekonomiska vardag också starkt knuten till utvecklingen i grannlandet 
Norge. Den ekonomiska tillväxten i Norge är fortsatt stark under 2018, och har fått en vitaminin-
sprutning i form av högre oljepris, skriver OECD. 

 

OECD har satt upp prognoserna för tillväxten i fastlandsekonomien, de väntar att farten vill avta nå-
got mot slutet av året då de tror att kapacitetsbegränsningar vill slå in. Oljerelaterade investeringar 
vill stiga, tillsammans med andra investeringar, själv om oljepriset alltid vill vara en riskfaktor som 
kan slå ut åt både håll. 

Tidigare har OECD noterat att ökningen i sysselsättningen har dröjt, men nu skriver de att denna är 
på väg uppåt. Samtidig är prisökningarna fortfarande låga, och lönerna stiger med moderata 2,8 %. 

OECD visar att det finns ett hot i den ekonomiska utvecklingen i Norge, och det är fallande bostadsin-
vesteringar. Det är stor osäkerhet om bostadsmarknaden vill bättra sig tillräckligt för att undvika en 
större korrektion i framtiden. Detta utgör ett hotmoln mot den nationella ekonomin. 

Vidare ger OECD eloge till norska regeringen för att inte längre pysa pengar in i statsekonomin. Norge 
är ett högkostnadsland med höga skattesatser, och det gör att konkurrenskraften till företagen är un-
der press.  

Norska SSB (SCB) berättar att oljebolagen drar ner sina anslag för investeringar i 2018, men med ett 
anslag på 156,4 milliarder för 2018 blir det ändå en ökning för första gången sedan 2014.  

Samtidigt kommer flera rapporter om att det är god stämning i norsk industri.  Så också Nordeas kon-
junkturbarometer, som tar pulsen i företags-Norge.  

Barometern presenterar att: 

 50% av företagen har haft försäljningsökning så långt i år. 

 30% kommer att nyanställa innan det här året är slut. 

 8 av 10 företag ser ljust på utvecklingen de närmsta åren. 
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Utvecklingen av skatteunderlag, befolkning och arbetslöshet i Strömstads kommun 
 
Skatteunderlaget 
Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i Strömstad ligger på 4,2 procent, utifrån aug månads 
preliminära beskattningsutfall för inkomståret 2017.  Rikets utveckling har störst betydelse för kom-
munens intäkter från skatt, statsbidrag och kommunal utjämning. Senaste beskattningsutfallet ger en 
ökningstakt för riket i linje med tidigare prognos på 4,5 procent.  

Befolkning 

Kommunens befolkning ökar stadigt och har så gjort under de senaste åren. Invånarantalet uppgick 
till 13 271 individer per sista juli 2018.. En folkökning definieras som skillnad födda - döda + inflyttade 
- utflyttade + justeringar. Under årets första sex månader har befolkningen ökat med drygt 50 perso-
ner, med ett födelseöverskott på 6 individer (födda – döda), ett invandringsöverskott på 68 individer 
(invandringar – utvandringar), samt ett underskott med 16 individer för inrikes flyttningsöverskott 
(inrikes inflyttningar – inrikes utflyttning). Trots en befolkningsökning så förväntas inte kommunen 
uppnå SCBs befolkningsprognos som stadgar 13 826 personer per siste december 2018. 

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

Arbetslöshet för Strömstad, region och riket, per augusti månad 2018.  

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

Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd 

Riket 3,90% 3,10% 

Västra Götalands län 3,50% 2,60% 

Strömstad 2,90% 2,00% 

 

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

Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd 

Riket 4,70% 4,20% 

Västra Götalands län 4,10% 3,10% 

Strömstad 3,00% 2,50% 

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

Område Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd 

Riket 10,60% 9,60% 

Västra Götalands län 10,30% 8,50% 

Strömstad 7,20% 5,30% 
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RESULTATANALYS 

 

Resultaträkning Kommunen Koncernen 

mnkr 
Utfall 
1708 

Utfall 
1808 

Budget 
1808 

Utfall 
1708 

Utfall 
1808 

Budget 
1808 

Verksamhetens intäkter 199,5 198,5 190,1 263,7 262,9 346,8 

Verksamhetens kostnader -611,0 -624,5 -648,0 -608,1 -626,8 -742,7 

Avskrivningar -19,9 -22,7 -23,4 -49,7 -52,7 -53,8 

Verksamhetens nettokostnader -431,4 -448,7 -481,3 -394,1 -416,6 -449,7 

Skatt, statsbidrag, utjämning 479,3 493,9 495,8 479,3 493,9 495,8 

Finansnetto 3,8 6,9 -0,2 -19,6 -14,6 -22,5 

Taxekollektivens resultat överf. till 
fond 

-9,6 -8,3 -7,1 -9,6 -8,3 -9,9 

Periodens resultat 42,1 43,8 7,2 56,0 54,4 13,7 

 
    

 

Verksamhetsresultat  
Kommunens resultat för perioden uppgår till 43,8 mnkr i jämförelse med budget på 7,2 mnkr.  

Kommunens nettokostnader är 30 mnkr lägre än budget. En orsak till budgetavvikelsen är att utfallet 
påverkas av en positiv effekt på 16 mnkr som är obudgeterad semesterlöneskuldsförändring. Utfallet 
är positivt per augusti eftersom den faktiska skulden är som lägst efter sommarsemestrarna då se-
mesteruttag är större än intjänandet.  
Intäkterna är drygt 8 mnkr högre än budgeterade där merparten avser bidrag, främst från staten. Av-
skrivningarna uppgår till 22,7 mnkr som i stort följer budget.  

Taxekollektivens totala resultat på 8,3 mnkr är särredovisat i tabellen och har överförts till respektive 
taxekollektivs resultat- och investeringsfond. 

Det sammanställda resultatet för koncernen är 54,4 mnkr. Bolagens totala resultat är 10,7 mnkr, där 
Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler påverkas av högre hyresintäkter samt lägre räntekostna-
der. Se sidan 23 för mer detaljerad information. 
 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 
Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning är för perioden 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Skattein-
täkter är 0,5 mnkr högre än periodbudget och slutavräkning redovisar ett underskott med 1,7 mnkr. 
Inom bidrag och kommunalutjämning är utfallet 0,7 mnkr lägre i jämförelse med budget.  

 
Finansnetto 
Finansnettot har en budgetavvikelse på 7,1 mnkr varav 3,9 mnkr har erhållits i överskottsutdelning 
från Kommuninvest, utdelning med 0,9 mnkr från Öhman samt borgensavgifter.  
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KOMMUNENS RESULTAT OCH PROGNOS 2018 PER NÄMND 

 

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – aug 2018 Prognos 2018 

mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen -48,8 -51,1 2,3 -75,6 -76,4 0,8 

Socialnämnden -168,8 -169,0 0,2 -255,8 -252,8 -3,0 

Barn- och utbildningsnämnden -227,2 -227,2 0 -337,7 -337,9 0,2 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -6,6 -10,3 3,7 -14,2 -15,8 1,6 

Miljö- och byggnämnden -20,8 -21,3 0,5 -31,7 -31,9 0,2 

Verksamhetsnetto nämnder -472,2 -478,9 6,7 -715,0 -714,8 -0,2 

Finansförvaltningen, verksamhet -2,4 -10,4 8,0 -13,5 -15,6 2,1 

Skatter, statsbidrag och utjämning 493,9 495,8 -1,9 741,7 743,7 -2,0 

Finansnetto 6,9 0,7 6,2 7,9 1,7 6,2 

Semesterlöneskuldsförändring 16,1 0 16,1 -0,3 0 -0,3 

Kompensation lägre arbgivavg äldre 1,5 0 1,5 2,1 0 2,1 

Resultat skattefinansierad verksamhet 43,8 7,2 36,6 22,9 15,0 7,9 

 

Resultat 
Periodens resultat avviker med 36,6 mnkr i jämförelse med budget. Detta beror på 3,9 mnkr i över-
skottsutdelning från Kommuninvest, 3,0 mnkr i överskott från lönerörelsen, 2,5 mnkr i borgensavgif-
ter, utdelningar med 0,9 mnkr från Öhmans, samt drygt 16 mnkr i obudgeterad semesterlöneskulds-
förändring. Inga externa räntekostnader vid upptagande av lån 1,5 mnkr. Nämnderna redovisar för 
perioden ett överskott på 6,7 mnkr. 1,5 mnkr i lägre arbetsgivaravgifter för äldre.  
 
Prognos 
Helårsprognosen för kommunen uppgår till 22,9 mnkr vilket är 7,9 mnkr högre än budgeterade 15,0 
mnkr. Prognosen i kvartalsrapporten per 31 mars var 16,1 mnkr. 
Nämndernas sammanställda prognos exklusive semesterlöneskuldsförändring och kompensation 
lägre arbetsgivaravgifter äldre visar ett underskott på 0,2 mnkr mot budget vilket har förbättrats se-
dan mars som då var minus 1,4 mnkr.  

Kommunstyrelsens små avvikelser som visas härrör sig från effektiviseringar vid pensionsavgångar 

som finns med i budgetförslag 2019 men får delårseffekt redan 2018. 

Inom Socialnämnden har Individ- och familjeomsorgen höga placeringskostnader och kostnader för 
inhyrda konsulter samt ett ökat försörjningsstöd vilket är förklaringen till underskottet.  
Inom barn- och utbildningsnämnden är en osäkerhetsfaktor i årsprognosen hur de interkommunala 
mellanhavandena inom gymnasiet påverkar resultatet. Elevflödet inom gymnasieskolan har stor på-
verkan på utfallet.  
I Miljö- och byggnämndens prognos beräknas intäkterna fortsatt vara lägre än budgeterad nivå under 

perioden september till december vilket innebär ett lägre resultat på helårsbasis än resultatet i per 

31 augusti. Personalomsättning och vakanser gör det svårt att nå nämndens målsättningar samt upp-

rätthålla och öka effektiviteten. 
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Tekniska nämndens hamnverksamhet visar ett överskott vilket framför allt kan förklaras av ökade 
färjeintäkter samt att gästhamn och småbåtshamn uppvisar ett positivt resultat.  
 
För kommunen totalt är det främst överskottsutdelning samt inga externa räntekostnader för lån 
som genererar överskottet i prognosen. I prognosen har beräknats ett ianspråktagande av byggbonus 
med 3,0 mnkr. Dessa poster redovisas i prognosen inom finansförvaltningens verksamhet.   
 
I prognosen ingår ett överskott på 2,1 mnkr avseende lägre arbetsgivaravgifter för äldre 
För mer information läs nämndernas redovisningar sidan 13-22. 

 

Sammanställd prognos 2018 för koncernen 
 

Mnkr 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 

Kommunen 15,0 22,9 

AB Strömstadbyggen koncern 4,4 6,2 

AB Strömstadslokaler 1,8 1,8 

AB Strömstads Badanstalt 0,1 0,0 

Resultat koncernen 21,3 30,9 

   

Årsprognosen för koncernen är 30,9 mnkr, vilket är 9,6 mnkr högre än budget. Bolagen positiva resultat 
beräknar överstiga budgeten med 1,7 mnkr bland annat på grund av lägre räntekostnader.  

 

FINANSIELL STÄLLNING 

 
Balansräkning Kommunen Koncernen 

mnkr Utfall 1712 Utfall 1808 Utfall 1712 Utfall 1808 

Materiella anläggningstillgångar 647,8 775,5 2 034,5 2 218,1 

Finansiella anläggningstillgångar 59,0 59,0 13,8 13,8 

Summa anläggningstillgångar 706,8 834,5 2 048,3 2 231,9 

Övriga omsättningstillgångar 328,5 293,4 344,5 311,4 

Likvida medel 16,7 92,2 31,7 107,5 

Summa omsättningstillgångar 345,2 385,6 376,2 418,9 

Summa tillgångar 1 052,0 1 220,1 2 424,5 2 650,8 

Summa eget kapital 538,5 582,3 641,2 695,7 

Avsättningar 71,0 76,4 91,0 96,4 

Långfristiga skulder 143,3 276,0 1 403,1 1 585,6 

Kortfristiga skulder 299,2 285,5 289,2 273,1 

Summa avsättningar och skulder 513,5 637,9 1 783,3 1 955,1 

Summa eget kapital, avsättningar o skul-
der 

1 052,0 1 220,1 2 424,5 2 650,8 
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Materiella och finansiella anläggningstillgångar 
Kommunens materiella tillgångar har ökat med 127,7 mnkr, vilket består av periodens nyanskaff-
ningar minus avskrivningar. Ökningen beror främst på investeringen i nytt avloppsreningsverk. För 
mer info om kommunens investeringar se investeringsredovisning sidan 9. 
 
Koncernen totalt har ökat tillgångarna med drygt 183 mnkr som utöver kommunens investeringar 
även påverkas av bolagens pågående byggnationer. 
 

Övriga omsättningstillgångar 
Pensionsfondens bokförda värde är för perioden 106,6 mnkr och har ökat med 1,4 mnkr sedan års-
skiftet. Portföljens marknadsvärde uppgick till 124,7 mnkr den 31 augusti.  
I omsättningstillgångarna ingick vid årsbokslutet 20 mnkr som är placerade i fond för framtida inve-
steringar samt 50 mnkr placerade i korträntefond enligt ny modell för att hantera överlikviditet. Un-
der våren 2018 har delar av dessa sålts och värdet uppgår vid delårsbokslutet till 10,2 mnkr respek-
tive 15,0 mnkr. 
 
Kortfristiga fordringar 
Sedan årsskiftet har kortfristiga fordringar ökat med 6,3 mnkr till 89,5 mnkr som främst består av 
momsfordringar.  
 
Likvida medel 
Likvida medel har sedan årsskiftet ökat med 75,6 mnkr till 92,2 mnkr. Av totala saldot är 91,2 mnkr 
bolagens del i koncernkontot som har ökat med 26,6 mnkr sedan årsskiftet. Kommunen har från lik-
vida medel överfört 25,2 mnkr till övriga omsättningstillgångar som är placerade i en korträntefond i 
Nordea.  
 

Avsättningar 
Avsättning till förmånsbestämd ålderspension har ökat med 5,4 mnkr till 76,4 mnkr utifrån bedöm-
ning från Skandias pensionsskuldsberäkning. 
 

Långfristiga skulder 
De långfristiga skulderna har ökat med 132,7 mnkr sedan årsskiftet, saldo per augusti är 276 mnkr. 
Ökningen avser för perioden utnyttjad checkkredit på 20,9 mnkr, reverslån 100 mnkr, periodiserade 
VA-anslutningsavgifter samt taxekollektivens resultat för vatten- och renhållning som är bokfört i re-
spektive kollektivs investeringsfond. 
 
Kommunen har upptagit långfristiga lån hos Kommuninvest med 100 mnkr. Upplåningen har gjorts 
som ett byggnadskreditiv där medel avropas i takt med likvidbehovet. Av kontokrediten på 100 mnkr 
kan upp till 50 mnkr utnyttjas kostnadsfritt. 
 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder har minskat med 13,7 mnkr till 285,5 mnkr. Bolagens saldo inom koncernkontot 
har ökat med 26,6 mnkr medan semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter har minskat vilket den 
alltid gör för denna period. I övrigt har leverantörsskulder minskat med 20,6 mnkr.  
Skulder till personalen som innefattar semesterlöneskuld och okompenserad övertid med mera upp-
går till drygt 21,1 mnkr inklusive sociala avgifter.   
 
Prognosen för ansvarsförbindelsens storlek vid årsskiftet är en ökning med 0,8 mnkr till 249,4 mnkr.  
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Soliditet inklusive pensionsåtaganden uppgår för perioden till 27,3 procent att jämföra med årsskiftet 
27,6 procent. Motsvarande siffror för soliditet exklusive pensionsåtaganden är 47,7 respektive 51,2 
procent. 
 



 

  

 

 

Investeringsredovisning och prognos per augusti 2018 
 

Nämnd      

Budget 2018 Utfall aug 2018 

Prognos december 2018 

Mkr Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelse 9,6 1,7 9,6 0,0 

Socialnämnd 1,6 0,4 1,3 0,3 

Barn- o utbildningsnämnd 5,3 0,8 5,3 0,0 

Teknisk nämnd, skattef vsh 221,4 71,4 186,1 35,3 

Miljö- och byggnämnd 6,4 0,7 1,0 5,4 

Försäljningsintäkter, mark 0,0 -2,1 -2,2 -2,2 

Summa exkl taxef vsh 244,2 72,9 201,1 38,9 

Teknisk nämnd, taxe Avfall 4,1 0,7 1,3 2,8 

Teknisk nämnd, taxe VA 203,5 76,8 143,0 60,5 

Summa totalt 451,8 150,4 345,4 102,2 

 
Kommentarer: 
 

KS – För helåret ligger prognosen enligt budget. Då iordningställandet av Kulturhuset Skagerack inte 

följt tidplanen utan arbetet försenats har medel som var avsatta 2017 ej kunnat användas. Istället 

görs det omföringar från övriga investeringsmedel för att hålla budget.  

BUN – Återstående investeringsmedel kommer att förbrukas enligt plan.  
 
SN – Ett överskott om 0,3 mnkr prognostiseras gällande investering i ombyggnation säbolägenheter 
p.g.a. storleksnorm då denna ej förväntas bli klar innan årsskiftet. I övrigt förväntas beslutade inve-
steringsmedel att förbrukas enligt plan.  
 
MBN – Av årets beviljade investeringsbudget (inklusive överföringar från 2017) om 6,4 mnkr beräk-
nas endast ca 1 mnkr förbrukas. Anledningen är att en rad större investeringar inom räddningstjäns-
ten skjutits fram. Detta i samband med en större översyn av verksamhetens långsiktiga investerings-
plan där den totala investeringsvolymen de kommande tio åren minskats med ca 18 %. 
 
TN skattefinansierad verksamhet – Årets totalt beviljade budget inklusive överföringar från föregå-
ende år uppgår till 221,4 mnkr. Av dessa medel beräknas 186,1 mnkr att förbrukas. Årets investe-
ringar uppgår till 71,4 mnkr per 31 augusti 2018 med hänsyn tagen till försäljning av mark på 2,1 
mnkr. De enskilt största investeringarna under 2018 är dels om- och tillbyggnad av färjeläget för an-
passning till större miljövänligare fartyg där utfallet per augusti uppgår till 23,4 mnkr  och dels bygg-
nation av kaj och byggnad för Kustbevakning där utfallet per augusti uppgår till 43,0 mnkr.  
 
Andra pågående projekt under 2018 avser Centrumplan 2,3 mnkr, Utbyte av kommunala bryggor 1,7 
mnkr, toalett Svallhagen 0,2 mnkr samt fortsatt asfaltering Prästängen 0,2 mnkr.   
 
Flera av projekten är pågående under hösten/vintern 2018, däribland uppgradering av färjeläget, kaj 
och byggnad Kustbevakningen, strandpromenaden samt utbyte av kommunens parkeringsautoma-
ter. Prognos för överföring av investeringsmedel till 2019 uppgår till 35,3 mnkr. Avser främst investe-
ringsprojekten uppgradering av färjeläget, reparation av ångbåtskaj samt medel för inköp av lastbil.  
 
 
 



 

  

 

 

 
TN taxefinansierad verksamhet – 
 
Avfallsverksamheten 
Årets totalt beviljade budget inklusive överföringar från föregående år uppgår till 4,1 mnkr. Av dessa 
medel beräknas 1,3 mnkr att förbrukas. Årets investeringar uppgår till 0,7 mnkr per 31 augusti 2018. 
Under 2018 har det uppförts en spolplatta på Nordkoster samt inköp har gjorts av containers. 
 
Ett antal projekt är pågående under hösten/vintern 2018, däribland projektering inför införandet av 
matavfallsinsamling samt installation av GPS utrustning i kommunens sopbilar.  Prognos för överfö-
ring av investeringsmedel till 2019 uppgår till 2,8 mnkr. Avser främst förskjutning av inköp av ny sop-
bil.   
 
Vatten- och avloppsverksamheten 
Årets totalt beviljade budget inklusive överföringar från föregående år uppgår till 203,5 mnkr. Av 
dessa medel beräknas 143,0 mnkr att förbrukas. Årets investeringar uppgår till 76,8 mnkr per 31 au-
gusti 2018. Den enskilt största investeringen under 2018 är utbyggnaden av Österröd 66,7 mnkr.  
Andra projekt under 2018 avser VA Flöghult 5,9 samt reinvesteringar i avloppspumpstationer och 
ledningar 2,5 mnkr.    
 
Ett antal projekt är pågående under hösten/vintern 2018, däribland avloppsreningsverket Österröd, 
dubbelråvatten ledning samt VA Flöghult. Prognos för överföring av investeringsmedel till 2019 upp-
går till 60,5 mnkr och avser Österröd och dubbelråvattenledning Färingen.  
 
Exploateringsprognos med kommentarer per augusti 2018  
Budgeterade medel för 2018 uppgår till 13,0 mnkr varav 10 mnkr avser budgeterade medel för Can-
ningområdet. Utfallet per augusti uppgår till 2,0 mnkr, varav 1,4 mnkr avser Canningområdet. Övrigt 
utfall avser Mällbygård, Korsnäs samt Gamla Hällestrandsvägen.  Prognosticerat utfall på helår beräk-
nas till 6,5 mnkr, varav 3,5 mnkr avser Canningområdet. Anledningen till att beräknad budget för 
Canningområdet inte förbrukas förklaras av att detaljplanen ännu inte är antagen.    

 
 

MÅLUPPFYLLELSE OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING  

I delårsbokslutet sker uppföljning av fullmäktiges långsiktiga mål. Uppföljning sker av de två övergri-
pande målen samt de mål som antagits på vart och ett av de sex fokusområdena. Uppföljning av full-
mäktiges interna mål på områdena medarbetare, ekonomi och processer följs upp per nämnd (se bi-
laga 3) samt i årsbokslutet i enlighet med budget 2018. Värt att notera är att en stor del av kommun-
fullmäktiges mål saknar bedömning i detta delårsbokslut, vilket försvårar analysen av huruvida god 
ekonomisk hushållning uppnås. 

Periodutfall 

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 21 % (3 av 14) av de långsiktiga 
målen bedöms uppfyllda i perioden medan 29 % (4 av 14) bedöms som delvis uppfyllda. Vidare be-
döms att endast 14 % (2) av målen inte är uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 36 % 
(5) av målen. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits till 
respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje långsiktigt mål.  

Av de 41 nämndmål som knutits till de långsiktiga målen är 29 % (12 av 41) uppfyllda och 61 % (25) 
delvis uppfyllda medan 5 % (2) inte är uppfyllda i perioden. 5 % (2) av nämndmålen saknar bedöm-
ning i perioden. En redovisning av uppföljningen av nämndernas mål redovisas i bilaga 3 



 

  

 

 

Kommunen når delvis de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i perioden. Resultatet 
överstiger 2% (prognos 3,8% genomsnitt perioden 2015-2018) av skatter, generella statsbidrag och 
kommunal utjämning och soliditeten exklusive pensionsförpliktelser är lägre än 50% (48%).  

Prognos 

Utifrån den definition av god ekonomisk hushållning som uppställs i budget 2018 är de finansiella 
målen i perioden uppnådda medan nivån avseende verksamhetsmålen (en majoritet uppfyllda, 
mindre än 25 % inte uppfyllda) inte uppnås. Samtidigt innebär det stora antalet mål som inte kan be-
dömas i perioden att osäkerheten stor vad gäller prognos för utfallet avseende helår 2018. De pro-
gnoser som presenteras i bilaga 2 skulle innebära att 43 % (6) av målen bedöms som uppfyllda, 14 % 
(2)som delvis uppfyllda och 21 % (3) som inte uppfyllda. Med andra ord har utfallet på de tre mål där 
ingen prognos lämnas avgörande betydelse för om god ekonomisk hushållning i verksamhetsper-
spektivet uppnås. Det är även avgörande att inga allvarliga brister konstateras i uppföljningen av in-
tern kontroll samt att nämndernas måluppfyllelse stärks.   

Samlad bedömning – god ekonomisk hushållning 

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

 



 

  

 

 

PERSONALREDOVISNING, kommunen    
 
Personalvolym 

     

Antal månadsanställda personer fördelade efter kön och totalt  
  2017 2018     
Kvinnor 978 991     
Män  309 318     
Totalt 1 287 1 309     

       
Antal månadsanställda fördelade per förvaltning och kön  
  2017 2018 

  
Kvin-
nor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

KLF 39 25 64 36 25 61 

SF 418 90 508 422 95 517 

BUF 486 111 597 498 111 609 

TF 10 60 70 10 63 73 

MBF 25 25 50 25 24 49 
Totalt 978 309 1 287 991 318 1 309 

       
Totalt var 1309 månadsavlönade den 31 augusti 2018. Mättillfälle och att det är en ögonblicksbild påverkar  
utfallet. Andelen av de anställda som har en tillsvidareanställning är 80 % vilket är något lägre i jämförelse med  
föregående år.  
 

Personalstruktur       
Tillsvidareanställd personal fördelade efter sysselsättningsgrad och kön i procent 

  2017 2018  

  
0-
74% 

75-
99% 

100% 
heltid 0-74% 

75-
99% 

100% 
heltid  

Kvinnor 6% 16% 78% 5% 16% 79%  
Män 3% 5% 92% 6% 5% 89%  

        
Andelen deltidsanställningar fortsätter minska bland kvinnor. 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. 

 
  

  2017 2018    
     

  
  Kvinnor Män  Totalt Kvinnor Män  Totalt    

     

Totalt 7,47 4,95 6,86 8,66 4,27 7,71           

<=29 år 5,94 2,38 4,78 6,99 1,68 5,47           

30-39 år 5,70 5,48 5,64 8,31 6,77 7,94      
     

40-49 år 8,02 5,72 7,58 8,09 4,66 7,44      
     

50-55 år 7,93 3,68 7,15 11,38 4,67 10,33           

56-64 år 8,10 5,67 7,42 7,95 3,22 6,76      
     

65-67 år 5,11 8,18 6,19 7,08 1,49 5,36           

            
     



 

  

 

 

 
Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period förra året. Under en period har vi haft en minskande trend  
men nu ökar sjukfrånvaron. Största ökning är på åldersintervallet 50-55 år för båda könen. En annan stor  
ökning är kvinnor 30-39 år.   

 

VERKSAMHET- OCH BOLAGSUPPFÖLJNING  

KOMMUNSTYRELSEN 

 Utfall jan – aug 2018 Prognos 2018 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Kommunfullmäktige -1,8 -2,1 0,3 -3,2 -3,2 0,0 

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

Utvecklingsavdelning -15,1 -15,0 -0,1 -22,1 -22,1 0,0 

Kommunikationsavdelning -5,7 -6,3 0,6 -9,5 -9,5 0,0 

HR-avdelning -4,9 -5,0 0,1 -7,2 -7,5 0,3 

Ekonomiavdelning -7,0 -7,1 -0,1 -10,5 -10,7 0,2 

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

IT och Växel -7,5 -8,3 0,9 -12,3 -12,5 0,2 

Summa -48,8 -51,2 2,3 -75,6 -76,4 0,8 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos) -1,4 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 

Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos)       

Summa -47,4 -51,2 3,7 -75,6 -76,4 0,8 

Kommentarer till utfall och prognos  

I stort följer samtliga enheter budget.  

De små avvikelser som visas härrör sig från effektiviseringar vid pensionsavgångar som finns med i  

budgetförslag 2019 men får delårseffekt redan 2018. 

 

SOCIALNÄMNDEN 

Utfallet per 31 augusti är 4,9 mnkr jämfört med budget. 

Årsprognosen uppgår till -1,4 mnkr jämfört med budget. 

  Utfall jan – aug 2018 Prognos 2018 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Gemensam administration -7,1 -7,1 0,0 -10,9 -10,6 -0,3 

Socialtjänst Individ och Familj -27,1 -25,9 -1,2 -43,5 -38,9 -4,7 

Stöd och Service -36,8 -36,0 -0,8 -55,7 -53,9 -1,8 

Vård och Omsorg -97,8 -100,0 2,2 -145,7 -149,4 3,7 

Summa -168,8 -169,0 0,2 -255,8 -252,8 -3,0 

Semesterlöneskuld (utfall och prognos) 4,1 0,0  4,1 0,6 0,0 0,6 

Sänkt arbetsgivaravgift äldre (prognos) 0,7 0,0 0,7 1,0 0,0 1,0 

Summa -164,1 -169,0 4,9 -254,2 -252,8 -1,4 



 

  

 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

Gemensam administration: Den gemensamma administrationen har per siste augusti en budget i 
balans när man exkluderat intäkt för återbetalning av arbetsgivaravgifter för de äldre. En retroaktiv 
faktura för konsumentrådgivning drar dock ner resultatet, dock kompenseras detta delvis av ett 
överskott inom verksamheten för MAS. IT-verksamheten prognostiseras göra ett underskott vilket 
leder till en prognostiserat negativ budgetavvikelse vid slutet av året. 
 
Socialtjänst IFO: Höga placeringskostnader och kostnader för inhyrda konsulter samt ett ökat 
försörjningsstöd är förklaringen till det underskott som Individ- och familjeomsorgen visar. Dessa 
avvikelser kompenseras dock delvis av ett överskott för ej tillsatta tjänster. Försörjningsstödet 
kompenseras nu löpande med migrationsmedel, underskottet beror på att det är konsult inne och 
täcker för en vakans och en sjukskrivning. Negativ budgetavvikelse på enheten för missbruk beror till 
största delen på en LVM-placering som pågått under jan-juni. Negativ budgetavvikelse på barn och 
unga beror framför allt på fler institutionsplaceringar samt att enheten har haft konsulter i verksam-
heten för att täcka för vakanta tjänster. Negativ budgetavvikelse på färdtjänst beror på ökade 
utgifter för arbetsresor sedan förvaltningen tog bort lokalt anordnad transport gällande insatsen 
daglig verksamhet enligt LSS. 
 
Det prognostiserade underskottet förklaras dels av att verksamheten inte lyckats rekrytera socialsek-
reterare och istället behöver ta in konsulter, och dels av att det tillkommit fler ärenden inom barn 
och unga. 
 
Stöd och Service: Totalt visar Stöd och Service ett underskott som huvudsakligen orsakas av vo-

lymökning inom personlig assistans, externa placeringar, en ombyggnad i lokalen för Återbruket. 

Detta kompenseras delvis av ett överskott i personalkostnader och utbildningsbudget samt högre 

intäkter än budgeterat. 

 

Den övergripande verksamheten beräknas göra ett underskott på grund av fler och dyrare place-

ringar enligt LSS 9:8. Boende LSS externa köp gör ett underskott vilket delvis kompenseras av att en 

placering avslutas i augusti i år. Personlig assistans beräknas gå med underskott på grund av vo-

lymökningar. Boendestöd beräknas göra ett positivt resultat på grund av vakant tjänst. Enligt beräk-

ningsunderlaget för prognosen gör både ALE-åtgärd (numera AME) och Jobb- och integrationscent-

rum ett negativt resultat men detta förväntas sluta med budget i balans på grund av förväntade 

intäkter. 

 

Vård och Omsorg: För området är trenden att sjukskrivningen minskar, dock fortsatt vissa enheter 

med hög sjukfrånvaro. Hemsjukvård och Rehabenheten har också stora problem med rekrytering 

vilket ger ett prognostiserat överskott som ej förväntas kvarstå över tid. Hemtjänsten har minskat 

antal brukare just nu och anpassat personal efter behov. Föreligger dock eventuellt utökat behov på 

Koster. Solbogården prognostiserar en negativ budgetavvikelse på grund av övertalighet samt ökade 

kostnader för städ. Även Jägaren har ökade kostnader för städ. 

 
Beatebergsgården, gruppboende demens samt Össbygården har budget i balans och låg sjukskrivning 
vilket är ett stort trendbrott. Korttidsboende Udden har budget i balans. Arbete med schemaoptime-
ring och aktivt rehabarbete har resulterat i minskade sjukskrivningstal. Bemanningscentralen har ett 
underskott som dels beror på överskjutande ej bokade timmar samt svårigheter vad gäller att 
bokföra personal rätt i systemen. 
 



 

  

 

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

- - Analys av försörjningsstöd genomförs och beräknas vara klart hösten 2018 vilket har lett till åtgär-
der som implementerats för att hålla nere kostnader för försörjningsstödet. 

- - Fortsätter att utveckla insatser på hemmaplan. 2018 anställdes en familjebehandlare i Resurstea-
met, för att bredda målgruppen för resursteamets insatser. Detta kan på sikt sänka institutionskost-
nader. 

- - Dialog med Västtrafik gällande samordning av arbetsresor har under året lett till något sjunkande 
snittkostnader, vilket lett till att den negativa budgetavvikelsen blir något lägre än beräknat. Dialog 
har inletts mellan förvaltningar för översyn av transporter. 

- - Ny upphandling avseende bemanningstjänster blir klar i september 2018. Lägre timpriser i det nya 
avtalet kommer sänka utgifterna för konsulter. 

- - Fortsatt arbete med att minska sjukskrivningstalen i samarbete med HR samt fortsatt utbildning i 
förflyttningsteknik samt andra utbildningsinsatser för en god arbetsmiljö. För SÄBO pågår implemen-
tering av PPP Professionell praktisk planering som ett sätt att öka KASAM (känsla av samman-
hang),för att ge struktur och en god planering i verksamheterna för att minska upplevelsen av stress i 
arbetssituationen. 
 

- - Arbete med rekrytering för sjuksköterskor, rehabpersonal samt undersköterskor kommer pågå 
löpande, samarbete och samverkan med vuxen och gymnasieutbildningen samt uppdragsutbildning  
för att skapa möjlighet och intresse för våra yrkesområden. 

- - Kommande föräldraledighet vakanssätts inte vilket leder till minskade personalkostnader inom den 
gemensamma administrationen. 

- - Översyn och organisationsändring av hemsjukvården är påbörjad. 
 

- - Som en del i uppföljning av rätt till heltid ligger även minskning av timvikarier till förmån för 
tillsvidare anställda.  
 

- - KPB, kostnad per brukare, kommer följas löpande i de verksamheter som ej följer rikssnittet.  
 

- - Fortsatt arbete och uppföljning av schemaoptimering samt resursplanering för hälsosamma 
scheman som fungerar i verksamhet. 
 

- - Arbete och studiecirkel med kvalité på natt. 
 

- - Fortsatt samverkan och samarbete med andra funktioner och interna/externa aktörer. 
 

- - AME och LSS insats har påbörjat ett samarbete för att tydliggöra in- och utflöde i verksamheterna 
med målet att fler skall komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.  
 

- - Budgeten för Boendestöd och Jobb- och Integrationscenter skall ses över och revideras. 
 

- - Dialog har påbörjats med BUN för att se över alternativ till boende enligt LSS 9:8 vid skolgång på 
annan ort. 
 

- - Inom personlig assistans tas riktlinjer och rutiner fram för att tydliggöra kommunens ansvar vid 
assistans med privat utförare samt hur sjuklöner hanteras för dessa. 
 

  



 

  

 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  

Utfallet per 31 augusti är + 0,7 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till + 0,3 mnkr jäm-

fört med budget.  

Tabell 1: Ackumulerat utfall per verksamhet per augusti 2018 

  Utfall jan – aug 2018 Prognos 2018 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Bibliotek -3,5 -3,9 0,4 -5,5 -5,8 0,3 

Kulturskola -1,9 -2,1 0,2 -2,6 -2,8 0,2 

Förvaltningsgemensam verksamhet -6,9 -7,2 0,3 -11,4 -11,4 0,0 

Särskola/Särvux -5,2 -5,3 0,1 -8,5 -8,5 0,0 

Måltidsverksamhet -22,9 -23,0 0,1 -35,0 -34,5 -0,5 

Städverksamhet -7,6 -7,4 -0,2 -10,5 -10,4 -0,1 

Skolskjutsar -6,0 -6,0 0,0 -9,7 -9,7 0,0 

Grundskola -71,9 -71,6 -0,3 -106,0 -106,0 0,0 

Resurscentrum -11,4 -12,9 1,5 -17,4 -19,2 1,8 

Gymnasium -29,2 -27,2 -2,0 -41,5 -39,5 -2,0 

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

Förskola/Fritidshem -55,6 -55,4 -0,2 -83,0 -83,0 0,0 

Summa -227,3 -227,3 0,0 -337,7 -337,9 0,2 

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

Sänkt arbetsgivaravgift äldre (utfall och 
prognos) 

0,7 0,0 0,7 1,1 0,0 1,1 

Summa -226,6 -227,3 0,7 -337,6 -337,9 0,3 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

Utfallet per sista augusti visar ett överskott jämfört med budget på 0,7 mnkr. De största budget-

avvikelserna återfinns inom resurscentrum samt inom gymnasiets verksamhet. 

Årsprognosen bedöms till ca 0,3 mnkr i förhållande till budget. En osäkerhetsfaktor i årsprogno-
sen är hur de interkommunala mellanhavandena inom gymnasiet påverkar resultatet. Elevflödet 
inom gymnasieskolan har stor påverkan på utfallet. En annan osäkerhetsfaktor är kostnaderna 
för migration i förhållande till de statsbidrag som är avsedda för verksamheten. Eftersom många 
asylsökande barn- och ungdomar nu får beslut av Migrationsverket så minskar statsbidragsintäk-
terna medan det finns en eftersläpning i kostnadsbilden då elevernas behov kvarstår. 
 
Resurscentrum visar ett överskott omfattande 1,5 mnkr. Vakanser i tjänsteunderlagen under 
våren är huvudorsaken till överskottet. Under höstterminen har vissa vakanser tillsatts, men inte 
alla, vilket sannolikt kommer att innebära att överskottet ökar under hösten. Prognosen på 
årsbasis är ett överskott med 1,8 mnkr. 

Gymnasiet visar ett underskott med 2,0 mnkr. Största delen av underskottet förklaras av 

kostnader för elever som genomför sin gymnasieutbildning på de individuella programmen i 

andra kommuner. Prognosen på årsbasis är att underskottet inte kommer att öka under hösten. 

 

 

 



 

  

 

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta åtgärder som innebär 
lägre kostnader och en effektivare verksamhet. Jämförelser görs mot nationella nyckeltal för att 
så långt det är möjligt organisera verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Åtgärder som 
genomförs under 2018 är bland annat en översyn av det särskilda stödet inom grundskolan, en 
översyn av organisationen inom förskoleverksamheten samt inom gymnasiet. 

 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Utfallet per 31 augusti visar ett överskott med 3,9 mnkr jämfört med budget inklusive förändring av  

semesterlöneskuld och sänkt arbetsgivaravgift för äldre.  

Årsprognosen uppgår till +1,2 mnkr jämfört med budget.  
 

 Utfall jan – aug 2018 Prognos 2018 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Teknisk nämnd och förvaltning -2,2  -1,7 -0,5 -2,9 -2,9 0 

Gator, vägar och parkering inkl. Näsinge flygplats -10,3 -9,9 -0,4 -16,2 -14,7 -1,5 

Allmän platsmark -2,0 -2,4 0,4 -3,3 -3,5 0,2 

Sidoordnad verksamhet -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Förrådsverksamhet -1,4 -1,7 0,3 -2,5 -2,5 0,0 

Allmän markreserv -0,3 -0,5 0,2 -0,4 -0,8 0,4 

Mark- och exploatering -0,2 -0,7 0,5 -0,6 -0,9 0,3 

Allmän renhållning -2,1 -1,6 -0,5 -2,8 -2,4 -0,4 

Hamnverksamhet 12,0 8,2 3,8 14,5 12,3 2,2 

Summa  -6,4 -10,3 3,7 -14,2 -15,4 1,2 

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

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

Summa -6,2 -10,3 3,9 -14,2 -15,4 1,2 

Kommentarer till utfall och prognos  

- Teknisk nämnd och förvaltning visar ett underskott på 0,5 mnkr, vilket kan förklaras av lägre intäkter än  
budgeterat framför allt inom fastighetsverksamheten. Gällande hyra för Ridklubben Lunden så ska  
förvaltningen erhålla en kompensation för hyran på 0,2 mnkr på helår, vilket per augusti påverkar  
verksamheten negativt med drygt 0,1 mnkr. Övrigt underskott är hänförlig till tidigare beslutat uppdrag  
avseende fordonsadministration.   

 
- Gator, vägar och parkering visar ett underskott på 0,4 mnkr, vilket kan förklaras av ett flertal olika  

verksamhetsavvikelser. Ökade kostnader för reparation av linfärjan Kosterlänken med 1,0 mnkr.  
Reparationerna har varit nödvändiga att genomföra i enlighet med erforderligt underhållsintervall.  
Under reparationsperioden har det även medfört ökade kostnader för verksamheten för inhyrning av  
transport för framför allt hemtjänsten. Kostnader för vintervägunderhållning är högre än budgeterat  
med 0,3 mnkr. Detta kan förklaras av en kall och långdragen vinter med ökat behov av snöröjning,  
saltning och sandning. Ordinarie vägunderhåll visar ett överskott på 1,3 mnkr, dock har verksamheten  
planerat in nödvändig beläggning under hösten som uppgår till 2,0 mnkr för att kunna bibehålla en  
normalstandard på kommunens vägar. Prognosen på årsbasis beräknas till ett underskott på totalt 
-1,5 mnkr som avser ökade kostnader för vägunderhåll med 0,5 mnkr. Den långa och kalla vintern har  
medfört mer slitage på kommunens vägar och som måste åtgärdas under 2018. Dessutom har  



 

  

 

 

reparationen av linfärjan Kosterlänken medfört ökade kostnader med 1,0 mnkr. Det råder även  
osäkerhet hur ”gratis-timmen” under sex månader på helår för centrala parkeringsplatser kommer att  
påverka parkeringsverksamheten.  

 
- Allmän platsmark visar ett överskott på 0,4 mnkr, vilket bland annat beror på den varma sommaren  

som medfört mindre tilläggsarbeten än tidigare. Verksamheten har fokuserat på att hantera det  
nödvändigaste. Ytterligare arbete kommer att göras under hösten. Prognos på årsbasis beräknas till ett  
överskott på 0,2 mnkr.   

 
- Mark- och exploateringsverksamheten visar ett överskott på 0,5 mnkr, vilket främst kan förklaras av en  

ej budgeterad engångsintäkt på 0,2 mnkr samt lägre personalkostnader. Prognosen på årsbasis beräknas  
till ett överskott på 0,3 mnkr vilket grundar sig på att verksamheten kommer att återgå till normalläge  
under resten av året.  

 
- Allmän markreserv visar ett överskott med 0,2 mnkr jämfört med budget, vilket främst kan förklaras av  

avverkning av skog på 0,4 mnkr där verksamheten inte haft kostnader i motsvarade nivå. Hanteringen av  
skogsvårdsverksamheten följer kommunens skogsplan. Det kommer att genomföras mer arbete under  
hösten i form av avverkning men också gallring, plantering och underhåll. Inom den allmänna  
markreserven uppvisar verksamheten som hanterar kommunens badplatser ett underskott på knappt  
0,2 mnkr, vilket kan förklaras av ökade kostnader för städningen då verksamheten var tvungna att anlita 
en extern entreprenör akut i början av sommaren. Prognosen på årsbasis för samtliga verksamheter  
beräknas visa ett överskott på 0,4 mnkr som kan förklaras av ett beräknat överskott i  
skogsvårdsverksamheten.  

 
- Allmän renhållning visar ett underskott på 0,5 mnkr. Till största del är de ökade kostnaderna hänförliga  

till ökade städkostnader. Detta då verksamheten var tvungen att på kort varsel anlita extern entreprenör  
för städ av kommunens centrala toaletter under sommaren. Dessutom har verksamheten haft något  
ökade kostnader för reparationer av ett flertal toaletter där bland annat golv har behövts bytas ut som  
inte var planerat. Prognosen på årsbasis beräknas till ett underskott på 0,4 mnkr, då verksamheten  
bedöms kunna återhämtas sig något men inte hela underskottet.  

 
- Hamnverksamheten visar ett överskott med 3,8 mnkr mot budget, vilket framför allt kan förklaras av 

ökade färjeintäkter med 2,4 mnkr samt att gästhamn och småbåtshamn uppvisar ett positivt resultat.  
Verksamhetens kostnader ligger 1,1 mnkr över budget vilket kan förklaras av ej budgeterade 
advokatkostnader på 1,0 mnkr som är hänförliga till förhandlingarna med de båda rederierna gällande  
färjeläget. Verksamheten ska kompenseras för detta från centralt håll.  Prognosen på årsbasis beräknas  
till ett överskott på 2,2 mnkr vilket grundar sig på en fortsatt ökad färjetrafik under 2018. 

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

- Prognosticeras fortsatt ökad färjetrafik. 
- Optimering av grön skogsplan för skogvårdverksamheten 
- Fortsätta arbetet med samordning mellan förvaltningens samtliga verksamheter för att finna lösningar 

som medför lägre kostnader och ett mer effektivt arbete.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet, delårsbokslut jan-aug 2018 

 

Ackumulerat utfall per verksamhet per aug -18 (mnkr) 

Taxefinansierad verksamhet Ack utfall per aug 2018 Helårsprognos 2018 

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

Vatten- och avloppsverksamhet 
5,6 7,1 -1,5 10,7 10,7 0,0 

Avfallsverksamhet 
2,1 0,0 2,1 1,5 0,0 1,5 

Fjärrvärmeverksamhet 
0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Summa *) 
8,2 7,1 1,1 12,2 10,7 1,5 

*) Taxekollektivens samlade resultat bokas mot respektive kollektivs fond 

 

Vatten- och avloppsverksamheten 

Verksamheten visar ett överskott för perioden på 5,6 mnkr. För 2018 har verksamheten medvetet budgeterat  
med ett överskott på totalt 10,7 mnkr. Orsaken till detta är en medveten taxehöjning av VA-avgifterna med  
5 %. Verksamheten vill förstärka investeringsfonden som ska finansiera del av kommande års stora investeringar. 
Gäller framför allt utbyggnaden av Österröds avloppsreningsverk. Avvikelsen mot budget kan främst förklaras  
av ökade elkostnader med 1 mnkr på grund av utbyggnaden av Österröd.  
 
Inget oförutsett har uppstått under perioden.  
 

Avfallsverksamheten 

Verksamheten visar ett överskott på 2,1 mnkr för perioden. Den positiva avvikelsen kan förklaras av högre  
taxeintäkter, ökade intäkter för destruktion samt ökade intäkter för hantering av metallskrot än budgeterat.  
Prognos på årsbasis beräknas till att visa ett överskott på 1,5 mnkr. Detta kan förklaras av tidigare års  
taxejusteringar inför införandet av matavfallsinsamling i kommunen samt tillkommande kostnader i samband  
med byggnation av nya lagringsplatser.  
 
Inget oförutsett har uppstått under perioden. 
 

Fjärrvärmeverksamheten 

Verksamheten visar ett överskott på 0,5 mnkr för perioden. Orsaken till överskottet kan delvis förklaras av  
periodiserade intäkter med 0,2 mnkr samt lägre driftskostnader för perioden. Beräknar att verksamheten  
håller budget för 2018.  
 
Inget oförutsett har uppstått under perioden. 

 

Se bilaga 1 Statistik för Tekniska nämnden avseende färjetrafiken, gästhamnen och parkeringsintäkter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Utfallet per 31 augusti är + 0,5 mnkr jämfört med budget. Påverkan från förändring av semesterlöneskulden är  

+ 0,7 vilket ger ett samlat resultat om + 1,2 mnkr i perioden. 

Årsprognosen uppgår till + 0,3 mnkr jämfört med budget vilket inkluderar en positiv förändring av  
semesterlöneskulden om 0,1 mnkr.  

 

 
Kommentarer till utfall och prognos  
- Överskottet i verksamheten i perioden januari till augusti beror på att nämndens personalkostnader  

varit lägre än budgeterat (1,2 mnkr) samt att kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta)  

understiger budgeterad nivå (0,2 mnkr).  

- Personalkostnaderna är lägre än budget i plan- och kartverksamheten (0,5 mnkr), miljö- och  

hälsoskyddsverksamheten (0,5 mnkr) samt byggverksamheten (0,3 mnkr). Det totala överskottet sänks  

något av högre personalkostnaderna (-0,2 mnkr) i räddningstjänstens verksamheter.  

- Överskottet har i huvudsak orsakats av vakanser vid uppsägningar vilka nu alla är fyllda. Enligt nämndens  

prognos kommer kostnaderna att följa budget under årets tre sista månader varför överskottet från  

personalkostnadssidan förväntas vara lika stort vid årets slut som vid augusti månads utgång. 

- Att kapitalkostnaderna varit lägre än budget i perioden beror på att flera investeringar (fordon och  

släcksystem på räddningstjänsten) dragit ut på tiden vilket innebär att dessa inte aktiverats enligt plan.  

- Det samlade ekonomiska resultatet i nämndens verksamhet är lägre än överskottet från personal- och  

kapitalkostnader. Detta beror på att intäkterna varit lägre än budgeterat i perioden (0,9 mnkr) samt de  

övriga driftkostnaderna (materielinköp, utbildningskostnader, licenser mm) varit högre än budget (0,2  

mnkr). 

- Underskottet från intäktssidan orsakas främst av lägre bygglovsintäkter (1,1 mnkr) samt lägre intäkter  

inom planverksamheten (0,4 mnkr) än budgeterat. Bygglovsverksamhetens låga intäkter beror på  

uteblivna större bygglov samt ett lägre inflöde av ärenden. Planverksamhetens underskott orsakas av  

färre debiterade timmar än planerat i detaljplaneprojekt samt färre mätuppdrag än motsvarande period  

föregående år.  

- Även nämnd och förvaltning samt räddningstjänsten har haft något lägre intäkter än budgeterat (0,1  

mnkr per verksamhet). 

- Underskottet kompenseras av ett överskott från miljö- och hälsoskyddsverksamheten (0,9 mnkr). Detta  

överskott kommer sannolikt att minska under kommande månader då huvuddelen av verksamhetens  

årsfakturering nu är slutförd.  

- I prognosen beräknas intäkterna fortsatt vara lägre än budgeterad nivå under perioden september till  

december vilket innebär ett lägre resultat på helårsbasis än resultatet i per 31 augusti.  

- Samtidigt som nämndens ekonomiska resultat är bra sliter verksamheten. Personalomsättning och  

vakanser gör det svårt att nå nämndens målsättningar samt upprätthålla och öka effektiviteten.  

Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

Miljö- och byggnämnd samt administration -4,8 -4,7 -0,1 -7,0 -7,1 0,1

Plan- och kartverksamhet -1,9 -1,9 0,0 -2,8 -2,9 0,1

Miljö- och hälsoskydd -1,0 -2,4 1,3 -3,2 -3,5 0,3

Räddningstjänst -11,2 -11,3 0,0 -16,9 -16,9 0,0

Byggverksamhet -1,8 -1,0 -0,8 -1,8 -1,5 -0,3

Summa -20,8 -21,3 0,5 -31,7 -31,9 0,2

Semesterlöneskuld (prognos) 0,7 0,0 0,7 0,1 0,0 0,1

Summa -20,1 -21,3 1,2 -31,6 -31,9 0,3

Utfall jan – aug 2018 Prognos 2018



 

  

 

 

Arbetet med kompetensförsörjning, både i form av nyrekryteringar och vidareutbildning är fortsatt  

ett starkt prioriterat område inom nämndens verksamhetsområde. 

 

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

- Intäktsutvecklingen, särskilt på bygglovsområdet, följs löpande och särskilt noggrant. 

- Möjliga åtgärder för att effektivisera hantering och frigöra tid för handläggning (som möjliggör ytterligare  

intäkter) planeras och är genomförda. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att intäkterna från bygglovssidan till  

mycket liten del påverkas av verksamheten.  

- Nyrekryteringar och fortsatt arbete med introduktion och utbildning av nyanställda pågår.  

 



 

  

 

 

FINANSFÖRVALTNINGEN 
Utfallet per 31 augusti är 12,3 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till 6,3 mnkr jämfört 

med budget.  

  Utfall jan – aug 2018 Prognos 2018 

Belopp i mnkr Utfall  Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Pensionsutbetalningar -8,5 -9,3 0,7 -13,9 -13,9 0,1 

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

Avstämning arbetsgivaravgifter -0,3 0,0 -0,3 -0,4 0,0 -0,4 

Lönerevision 0,0 -3,0 3,0 -4,5 -4,4 -0,1 

Kapitalintäkter 5,9 6,1 -0,2 8,9 9,1 -0,2 

Övriga verksamhetsposter -0,5 -2,9 2,3 -1,5 -4,3 2,8 

Summa verksamhetsposter -2,4 -10,4 8,0 -13,5 -15,6 2,1 

Skatt, bidrag och utjämning 493,9 495,8 -1,9 741,7 743,8 -2,0 

Pensionsfondsintäkter 1,4 0,3 1,1 1,6 1,0 0,6 

Finansnetto 5,6 0,4 5,1 6,2 0,7 5,6 

Summa 498,5 486,2 12,3 736,1 729,8 6,3 

 

Kommentarer till utfall och prognos 

- Avtalspensionerna beräknas ge ett underskott på helåret på 0,1 mnkr utifrån avstämning av 

upplupna kostnader mot Skandias pensionsskuldsberäkning. 

- Utfallet för lönerörelsen och årsprognosen beräknas uppgå till ett underskott mot budget på 0,1 
mnkr. Samtliga förbund är dock inte klara med årets förhandlingar. 

- Budgetmedel finns reserverade för upptagande av externa lån. Under de första tertialen har lån 
upptagits via Kommuninvest till negativ ränta vilket förväntas kvarstå under resterande del av 
året. Detta ger ett överskott med cirka 1,5 mnkr. 

- Ianspråktagande av byggbonus till AB StrömstaNet samt Skatepark beräknas till 3,0 mnkr. 

- Skatt, bidrag och utjämning redovisar ett underskott per augusti med 1,9 mnkr. Årsprognosen 

är ett underskott med 1,0 mnkr för skatteintäkter samt 1,0 mnkr för statsbidrag. 

- Erhållen utdelning pensionsfond ger ett överskott med 0,6 mnkr. 

- I finansnetto ingår erhållen utdelning från Kommuninvest på 3,9 mnkr.  

- Borgensavgift från AB Strömstadsbyggen som genom höjd avgift ger ett överskott med 0,8 

mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

KOMMUNENS BOLAG 

Bolagen mnkr  Utfall jan-aug 2018, före skatt Prognos 2018, efter skatt 

  Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget  Avvikelse 

Strömstadsbyggen kon-
cern 

7,7 3,8 3,9 6,2 4,4 1,8 

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

Strömstads Badanstalt -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,1 -0,1 

Resultat Bolagen 10,7 6,5 4,1 8,0 6,3 1,7 

AB Strömstadsbyggen 
AB Strömstadsbyggen redovisar ett positivt resultat på 7,2 mnkr. Årsprognosen uppgår till 9,0 mnkr 
före skatt jämfört med budget. Resultatet är 3,6 mnkr bättre än budget. Underhållskostnaderna lig-
ger 1,7 mnkr under budget men förväntas öka under kommande kvartal. Värmekostnaderna är 1,3 
mnkr över budgeterat vilket kommer att analyseras. Höjd borgensavgift medför en negativ avvikelse 
mot budget med 0,5 mnkr, räntekostnaderna är däremot under budget med 1,9 mnkr tack vare åt-
gärder genomförda under år 2017. Lägre räntekostnader bidrar till ett bättre resultat 2018 än budge-
terat. Bolaget har god likviditet och har för avsikt att använda den till kommande byggnation. 

AB StrömstaNet 
AB StrömstaNet redovisar ett positivt resultat på 0,4 mnkr före skatt. Årsprognosen uppgår till 0,4 
mnkr före skatt. Budget för året är 0,4 mnkr. Resultatet efter åtta månader är cirka 0,1 mnkr bättre 
än budget. Kostnaderna ligger i princip på budget. Räntekostnaderna är lägre än budgeterat. 
 
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 
Strömstadslokaler redovisar ett positivt resultat på 3,0 mnkr. Årsprognosen uppgår till 4,0 mnkr före 
skatt jämfört med budget. Utfallet tom augusti är 0,4 mnkr bättre än budget. Det är små avvikelser 
på kostnadssidan, bolaget har lägre kostnader för fastighetsskötsel än budgeterat men högre upp-
värmningskostnader. 
 
AB Strömstads Badanstalt 
Bolaget redovisar ett mindre negativt resultat tom augusti. Prognosen för helåret är ett noll resultat. 
Helårsbudget är 0,1 mnkr. Huvudorsaken till budgetavvikelsen är minskade intäkter på bad verksam-
heten under sommaren med cirka 0,1 mnkr utifrån budgetkalkyl och jämförelse med föregående år. 
Detta beroende på att kunderna badade i fria havet i det badvänliga vädret. I övrigt följer AB Ström-
stads Badanstalt budget och väntas klara ett plus i bokslutet. Prognosen för likvida medel följer förra 
bokslutets nivåer. Här har bolaget fortsatt känslighet på grund av låg nivå på likvida medel  
 



 

  

 

 

Bilaga 1: Statistik för Tekniska nämnden avseende färjetrafiken, gästhamnen och parke-
ringsintäkter 
 
Färjetrafiken 
 

Aktiviteter 2018-08-31 2017-08-31 

Antal resande 993 461 965 701 

Antal fordon 334 752 328 341 

Summa intäkter jan-aug (tnkr) 16 762 tnkr 16 509 

 

Antalet resande har ökat med 2,9 %, och antalet fordon med 2,0 % i jämförelse med samma period 
2017. Intäkterna har ökat med 1,4 %.  
 

Gästhamnen 

Gästhamnen             2018-08-31              2017-08-31 

Antal gästnätter                10 543*                  11 500 

Antal dagbesökande                  4 880                    4 091 

*Inkl. Rossö 854 nätter 

Gator, vägar och parkeringsplatser 

 

Prel. Intäkter (tnkr)             2018-08-31                2017-08-31 

Parkeringsintäkter 3 686                    4 506 

Felparkeringsintäkter    287                       365 

Parkeringstillstånd    677 935 

Totala intäkter 4 652                    6 728 

 

Minskningen av parkeringsintäkterna kan delvis förklaras av att projektet ”avgiftsfri parkering i cent-
rum” som pågått under januari till mars 2018. 2017 fick verksamheten kompensation för perioden 
jan-mar. Kan även förklaras av viss periodisering av intäkterna då inte alla intäkter registreras online. 
Felparkeringsintäkter äger inte verksamheten rådighet över 
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Bilaga 2: Uppföljning av kommunfullmäktiges långsiktiga mål 
 

Långsiktigt mål Styrtal Status 
Måluppfyllelse med kommenta-
rer Nämndmål 

Övergripande mål 

2030 har Strömstad 
16 000 invånare.  

Genomsnittlig befolk-
ningsökning.  
Mål 2018: 1,7 %  
 
Utfall: 0,4 %, 53 personer 
(31/7 2018) 

 

Jan- Aug: Inte uppfyllt 
 
Om befolkningsförändringen 

resten av året är densamma som 

de första sju månaderna innebär 

det att den totala befolkningsök-

ningen blir 90 personer (0,68%).  

Prognos: Inte uppfyllt  

 

2030 är Strömstad en 
fossiloberoende kom-
mun.  

Andel fossildrivna bilar  
Mål 2018: 84 % 
 
Utfall:  72 % 
 
Antal ton CO2/årsarbetare 
utifrån tjänsteresor, Eko-
kommunerna 
Mål 2018: (2015 = 0,2, 
2019 = 0,15)  
 
Utfall: Inget utfall, mäts 
helårsvis  

Jan-Aug: Uppfyllt 
 
Andelen fossildrivna bilar i kom-

munen är under angivet mål (an-

delen miljövänliga fordon har 

följaktligen ökat) vilket positivt 

påverkar måluppfyllelsen. Vidare 

är alla de tre nämndmål som 

knutits till det långsiktiga målet 

uppfyllda eller delvis uppfyllda.  

Prognos: Uppfyllt 

Tekniska nämnden: Laddplan 
skall fastställas av KF senast kvar-
tal 1 2018 (Uppfyllt), Etablera bi-
ogastankställe (uppfyllt), På-
verka interna och externa aktö-
rer att omvandla sin fordonspark 
till alternativa fossilfria drivme-
del (delvis uppfyllt) 

Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan  

2030 rankas Strömstads 
förskolor och 
skolor bland landets 
bästa. 

Andel elever som går ut 
9:an med 
godkända betyg. 
Mål 2018: 80 % 
 
Utfall: 72,5 %    

 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Trots att styrtalet för målet inte 
uppnås eller förväntas uppnås 
avseende helår görs bedöm-
ningen att det långsiktiga målet 
inte delvis kommer att uppnås 
avseende 2018. Bedömningen 
baseras på att trenden för styr-
talet är positivt (2017 – 68 %, 
2016 – 60 %) och att samtliga 
nämndmål som knutits till det 
långsiktiga målet delvis uppfylls.   
 
Prognos: Delvis uppfyllt 

Barn- och utbildningsnämnden: 

Alla elever i årskurs 6 och 9 (100 

%) når kunskapskraven i samtliga 

ämnen (delvis uppfyllt), Alla ele-

ver i årskurs 9 (100 %) är behö-

riga att söka ett nationellt gym-

nasieprogram (delvis uppfyllt), 

Alla elever i årskurs 3 och 6 (100 

%) når godkända resultat i nat-

ionella proven (delvis uppfyllt), 

Trygghet i skolan oavsett skol-

form (uppfyllt), Bibliotek/digitali-

sering för att öka läsandet. Kom-

plettera skol-biblioteken med 

möjlighet till lån av digitala me-

dier (e-böcker) (uppfyllt), Giftfria 

förskolor/skolor, planera för flex-

ibel användning och anpassade 

till ny pedagogik (uppfyllt),  

Miljö- och byggnämnden: Skolor 

och förskolor ska bedrivas i loka-

ler med god inne och utemiljö 

(delvis uppfyllt). 
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2030 erbjuder Ström-
stad ett attraktivt utbud 
av gymnasieutbildningar 
liksom 
eftergymnasiala hög-
skole- samt universitets-
utbildningar. 

Ungdomar som studerar 
på högskola/ 
universitet 2 år efter full-
följd 
gymnasieutbildning. 
Mål 2018: 30 %  
 
Utfall: ingen bedömning i 
delårsbokslut 
 
Andelen niondeklassare 
från 
Strömstiernaskolan som 
söker till 
Strömstad Gymnasium. 
Mål 2018: 80 %  
 
Utfall: ingen bedömning i 
delårsbokslut  

Jan-Aug: Ingen bedömning  
 
Inget av styrtalen har tillförlitliga 
utfall i perioden och endast ett 
nämndmål har knutits till det 
långsiktiga målet. Därför är be-
dömning av periodutfallet inte 
möjlig. Att nämndmålet uppfylls 
och en tidigare positiv trend av-
seende styrtalen ligger till grund 
för helårsprognosen.  
 
Prognos: Uppfyllt 

Barn- och utbildningsnämnden: 

Strömstad Gymnasium erbjuder 

nationella gymnasieprogram för i 

första hand för 16-åriga i Ström-

stad, Tanum och Dals-Ed (upp-

fyllt) 

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet 

2030 upplever Ström-
stads invånare att de 
har en god tillgång till 
vård i närmiljön. 

Antal personer med hem-
sjukvård. 
Mål 2018: 330 brukare 
 
Utfall: 272 brukare 
 
Uppdrag samverkande 
hemsjukvård. 
Mål 2018: 145 brukare 
 
Utfall: Inget utfall, mäts 
helårsvis 

 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Endast ett av styrtalen har utfall 
i perioden. Det nämndmål som 
knutits till det långsiktiga målet 
uppnås delvis. I väntan på utfall 
avseende båda styrtalen be-
döms målet delvis uppfyllt. Del-
vis beroende på att betydelsen 
av antalet brukare på området 
som mått på måluppfyllelse är 
ifrågasatt och kommer att ersät-
tas i och med budget 2019.  
 
Prognos: Delvis uppfyllt 

Socialnämnden: En trygg pro-
fessionell och effektiv verksam-
het för stöd och omsorg med ut-
gångspunkt i individens behov 
(delvis uppfyllt) 
 
 

2030 erbjuder Ström-
stad ett varierat 
utbud av stöd- och ser-
viceformer för att 
möta olika behov under 
livet. 

Nöjd-medborgar-index 
(medborgarundersök-
ning). 
Mål 2018: 63 
 
Utfall: ingen bedömning, 
medborgarundersökning 
pågår 

 

Jan-Aug: ingen bedömning 
 
Styrtalet kan inte bedömas i pe-
rioden då årets mätning pågår. 
Att båda de nämndmål som knu-
tits till det långsiktiga målet upp-
fylls samt tidigare goda resultat i 
andra servicemätningar ger 
helårsprognosen.  
 
Prognos: Uppfyllt 

Socialnämnden: Alla insatser 
som nämnden bistår med ska ha 
ett tydligt mål. Den enskilde ska 
vara delaktig i att utforma vägen 
till målet (uppfyllt), Intern och 
extern samverkan ska ske för att 
erbjuda tidiga insatser snabbt 
(uppfyllt) 

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts 

2030 har Strömstad en 
levande 
stadskärna med ett 
stort och varierat 
utbud av mötesplatser. 

Nöjd-med-borgar-index-
kultur. 
(medborgarundersök-
ning). 
Mål 2018: 70 
 
Utfall: ingen bedömning, 
medborgarundersökning 
pågår 

 

Jan-Aug: Ingen bedömning 
 
Ingen bedömning sker då med-

borgarundersökningen pågår. 

Dock visar nämndernas uppfölj-

ning att båda de nämndmål som 

knutits till det långsiktiga målet 

är delvis uppfyllda.  

Tekniska nämnden: Utveckla och 
förädla offentliga miljöer/be-
söksmål (delvis uppfyllt), Gott 
värdskap, möjliggöra och säker-
ställa genomförandet av evene-
mang på kommunala områden 
(delvis uppfyllt) 
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Nöjd-medborgar-index-
kultur 
fritidsmöjligheter. 
(medborgarundersök-
ning). 
Mål 2018: 65 
 
Utfall: ingen bedömning, 
medborgarundersökning 
pågår 
 

 
Prognos: Ingen bedömning 

2030 är Strömstad en 
välkänd arrangör 
av sport- och kulturar-
rangemang. 

Antal arrangemang som 
kommunen 
organiserar per år. 
Mål 2018: Kultur 12 (varav 
6 på lokstallet), Fritid 17 
(varav 5 internationella) 
 
Utfall: Kultur: 29 (varav 15 
lokstallet), Fritid: 18 (varav 
fyra internationella)   

Jan-Aug: Uppfyllt 
 
Både inom kultur- och fritidsom-
rådet har kommunen arrangerat 
olika evenemang i enlighet med 
uppsatt mål för 2018. 
 
Prognos: Uppfyllt 

 

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

2030 finns ett varierat 
utbud av bostäder 
i olika upplåtelseformer 
för alla åldrar. 

Antal nya bostäder (mål 
enligt 
bostadsförsörjningsplan, 
ackumulerat värde 
basår 2017, enskilt år 
inom parantes). 
Mål 2018: 110 (5) 
 
Utfall: 118 (77) 

 

Jan-Aug: Uppfyllt 
 
Målet för antal bostäder (acku-
mulerat värde) uppfylls redan i 
delårsbokslutet helårets mål-
värde. Då samtliga nämndmål 
bedöms som delvis uppfyllda i 
perioden stärks bedömningen 
att det långsiktiga målet kom-
mer att uppnås avseende 2018.  
 
Prognos: Uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden: Bygg-

rätter för nya boendeenheter ska 

tillskapas under 2018 (delvis 

uppfyllt), God planberedskap 

(delvis uppfyllt) 

Tekniska nämnden: Genom god 

planering säkerställa att kommu-

nal mark finns (delvis uppfyllt), 

Ombyggnad Avloppsreningsverk 

Österröd (delvis uppfyllt), 

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

Nöjd-medborgar-index 
miljöarbete 
(medborgarundersök-
ning). 
Mål 2018: 70 
 
Utfall: ingen bedömning, 
medborgarundersökning 
pågår 
 
Andel ekologisk mat i 
kommunens 
verksamheter. 
Mål 2018: 42 % 
 
Utfall: 20 %  
 
 
 
 
  

Jan-Aug: Ingen bedömning 
 
Andelen ekologisk mat har mins-
kat under perioden och är nu på 
samma nivå som utgångsläget 
2016. Medborgarundersökning 
pågår vilket försvårar bedöm-
ning i perioden samt prognos. 
Även bedömningen av nämnd-
målen som knutits till området 
bidrar till osäkerhet.  
 
Prognos: Ingen bedömning 

Miljö- och byggnämnden: 

Skydda vår biologiska mångfald 

(öka andelen areal mark med 

områdesskydd) (inte uppfyllt) 

Tekniska nämnden: Insamling av 

matavfall (delvis uppfyllt), lands-

bygd/strövområden (delvis upp-

fyllt) 
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Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter – Effektiva förbindelser 

2030 är Strömstad ett 
lättillgängligt 
besöksmål och pend-
lingsmöjligheterna till 
och från andra arbets-
marknader är goda. 

Antal besökare (gästnät-
ter). 
Mål 2018: + 10 % 
 
Utfall: Inget utfall, mäts 
helårsvis 
 
Antal kollektivresor per in-
vånare 
(Västtrafik). 
Mål 2018: 25 
 
Utfall: måltalet avser 
helår, utfall jan-aug är 23 
(20 2017) – Helår 2017 = 
25  

 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Den höga andelen nämndmål 
som delvis uppfylls ligger som 
huvudsaklig grund för bedöm-
ningen av såväl periodutfall som 
prognos. Delårsutfallet avseende 
det styrtal som mäts tyder med 
stor sannolikhet på att årsmålet 
uppfylls.   
 
Prognos: Uppfyllt 

Miljö- och byggnämnden: Ett 

trivsammare centrum för gående 

och cyklister till stöd för handel, 

besöksnäring och kommunmed-

lemmar (delvis uppfyllt) 

Tekniska nämnden: Verka för 

bra pendlingsmöjligheter (inklu-

sive cykelparkering) vid tåg- och 

bussförbindelser (delvis upp-

fyllt), Säkrare trafiklösningar 

inom Strömstads kommun (del-

vis uppfyllt), En trivsammare och 

trafiksäkrare stad/centrum för 

gående och cyklister till stöd för 

handel, besöksnäring och kom-

munmedlemmar (delvis upp-

fyllt), Cykelplan- kommunal/Reg-

ional plan (delvis uppfyllt) 

2030 erbjuder norra Bo-
husbanan 
effektiva persontrans-
porter. Banan är 
rustad med sikte på 
godstransporter till 
Norge. 

Antal avgångar per vecka 
Strömstad- 
Göteborg (buss o tåg). Ut-
gångspunkt 
höstens tidtabell (Västtra-
fik). 
Mål 2018: 130 
 
Utfall: 120 
 
Förkorta restiden Ström-
stad-Göteborg 
(fler direktbussar). Varie-
rar tiden mellan 
2.20 med buss till över tre 
timmar med 
tåg. Andel med restid un-
der tre timmar 
(Västtrafik). 
Mål 2018: 80 % 
 
Utfall: 79 % 
  

Jan-Aug: Inte uppfyllt 
 
Inget av styrtalen uppnår önskad 
målnivå. Antalet avgångar per 
vecka har minskat med 11 jäm-
fört med föregående år och är 
väl under målet om 130. Ande-
len resor med restid under tre 
timmar har ökat jämfört med fö-
regående år och når nästan må-
let om 80 %. Detta beror dock 
uteslutande på att det är bland 
dessa avgångar antalet minskat.  
 
Prognos: Inte uppfyllt 

 

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum 

näringsliv med högre 
andel kunskapsföretag. 

Antal nyetableringar utö-
ver handel/turism. 
Mål 2018: 62 företag  
 
Utfall: 31 företag, 50 % av 
nyetableringarna (31/8) 

 

Jan-Aug: Delvis uppfyllt 
 
Totalt startade 62 företag i peri-

oden. 31 (50%) av dessa är inte 

verksamma inom handel eller 

turism. Om antalet nyetable-

ringar fortsätter i samma takt 

under resterande del av året 

kommer det uppsatta målet inte 

uppnås. Det enda nämndmål 

Tekniska nämnden: Genom god 

planering säkerställa att ledig 

mark finns för industrier och fö-

retag (delvis uppfyllt) 
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som knutits till det långsiktiga 

målet är delvis uppnått i peri-

oden.   

 
Prognos: Inte uppfyllt 

2030 är Strömstad en 
attraktiv plats för 
inflyttning och före-
tagsetableringar som 
vill verka inom vår 
gränsregion. 

Antal arbetstillfällen. 
Mål 2018: + 10 % 
 
Utfall: Målet avser helår, 
undersökning genomförs 
vid årsskiftet (SCB) 

 

Jan-Aug: Ingen bedömning 

Avsaknad av statistiskt underlag 

innebär att det inte är möjligt att 

bedöma måluppfyllelse avse-

ende perioden.  

Prognos: Ingen bedömning 
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Bilaga 3: Uppföljning av nämndernas mål 

 

Kommunstyrelsen 
Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse 

Interna mål: Medarbetare 

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare. 

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket at-
traktiv arbetsgivare 

 

  
 

 

  
 

Medarbetarenkät för 2018 är inte utförd än i år. 
Kommer genomföras i november. 

Interna mål: Ekonomi 

2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursut-
nyttjande, en handlings-
beredskap för framtiden. 

Resultatmål  
 
Det långsiktiga resultatmå-
let är ett resultat motsva-
rande minst 2 procent av 
skatter, generella statsbi-
drag och kommunal utjäm-
ning, mätt som ett genom-
snitt över fyra år. 

 

  
 

 

  
 

Det samlade nämndresultatet är bättre än budgete-
rat, vilket innebär att vi når det budgeterade resul-
tatmålet om 2%. 

2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursut-
nyttjande, en handlings-
beredskap för framtiden. 

Strukturkostnader motsva-
rande rikssnitt/jämförbara 
kommuner med beaktande 
av Strömstads kommuns 
verksamhetsstruktur 

 

  
 

 

  
 

Utfallet på det här målet mäts på helår. 

2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursut-
nyttjande, en handlings-
beredskap för framtiden. 

Balansmål  
 
Soliditeten exklusive pens-
ionsförpliktelser får inte un-
derstiga 50  

 

  
 

 

  
 

Soliditeten var vid delårsavstämningen 47,8%. 

Interna mål: Processer 

2030 har Strömstads 
kommun etablerat ett ef-
fektivt internt samarbete 
som styrs av helhetssyn 
och gemensamma mål. 

Vision och mål är väl för-
ankrade hos Strömstads 
kommuns medarbetare 

 

  
 

 

  
 

Fråga i medarbetarundersökningen (totalnivå): Jag 
är insatt i min arbetsplats mål 
 
Genomsnittsnittsvärde (värde 1-5) 2016: 4,04 
 
Genomsnittsvärde (1-5) 2016: 4,18 
 
Genomsnittsvärde (1-5) 2017: 4,18 

2030 har Strömstads 
kommun etablerat ett ef-
fektivt internt samarbete 
som styrs av helhetssyn 
och gemensamma mål. 

Alla processer är kvalitets-
säkrade 

 

  
 

 

  
 

Förarbetet inför implementering och pilotprojekt 
av e-arkiv pågår enligt plan. Implementeringen av 
dokumenthanteringsplaner för samtliga förvalt-
ningar är slutfört. Processgenomlysning sker inom 
ramen för rutiner kring arkivering, projekthantering. 
Under kommande år behöver processgenomlys-
ningen fortgå med identifiering av stöd, styr och 
kärnprocesser. 
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2030 har Strömstad no-
minerats till Sveriges kva-
litetskommun. 

Invånarna har tillgång till 
tydlig information om kom-
munens verksamhet  

  
 

 

  
 

I medborgarundersökningen 2016 (genomförs 
vartannat år) så uppger en klar majoritet av invå-
narna att de är nöjda med tillgängligheten (84%) 
och tydligheten (66 5%) i kommunens information. 
Resultaten är högre än de uppsatta målen. 
 
Nya resultat för 2018 presenteras våren 2019. 
 
Dessutom har det under året skett en förbättring av 
sökmotorn på kommunens webbplats, samt infö-
rande av grafiska mallar. 

2030 har Strömstad no-
minerats till Sveriges kva-
litetskommun. 

Invånare deltar i diskuss-
ionen om kommunens 
verksamhet och utveckling. 

 

  
 

 

  
 

Nya resultat från medborgarundersökning 2018 
presenteras våren 2019. 
 
Det har under året skett flera aktiviteter med syfte 
öka dialogen mellan en rad verksamhetsområden 
och kommunens invånare, företag. 
 
Några exempel: dialogmöten kring stadsutveckling, 
införande av kompetensråd, Strömstad In Light, dia-
logmöten med anledning av etableringen av kultur-
huset. 
 
I övrigt kan nämnas: 
 
Ökad interaktion med invånarna via sociala medier 
och införanden av nyhetsbrev. 
 
Under året har en ökad samverkan skett mellan 
kommunen och skolungdom genom bland annat in-
förandet av en Demokratidag på gymnasiet. 
 
Under året har en ny förbättrad version av webb-
sändningar införts, från kommunfullmäktiges mö-
ten. Nyhetsrapportering om ärenden inför kom-
munstyrelsen. 
 
En ökad tillgänglighet till vilka möjligheter som finns 
att påverka politiska beslut via stromstad.se. 
 
Uppstart av en ny elektronisk anslagstavla på 
stromstad.se för att öka tillgängligheten till kommu-
nal ärendehantering och politiska beslut. 

2030 har Strömstad no-
minerats till Sveriges kva-
litetskommun. 

Kommunen bedriver ett 
systematiskt kvalitetsar-
bete  

  
 

 

  
 

Under 2017/vår 2018 har samtliga styrdokument 
gåtts igenom. Flertalet har uppdateras alternativt 
ersatts under året. Ett fåtal har identifierats vara i 
behov av ny uppdatering under hösten 2018. Resul-
tat: färre antal, men aktuella, tydligare styrdoku-
ment. 

2030 har Strömstad no-
minerats till Sveriges kva-
litetskommun. 

Kommunen definierar och 
kontrollerar tydligt kvali-
tetskrav vid upphandling 

 

  
 

 

  
 

Enligt LOU, egen upphandlingspolicy och regelverk 
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2030 har Strömstad no-
minerats till Sveriges kva-
litetskommun. 

Kommunen arbetar aktivt 
med innovation och förny-
else 

 

  
 

 

  
 

Förvaltningen är delaktig i flera pågående processer 
och utvecklingsarbeten med Högskolan Väst samt 
Kommunakademin Väst, några exempel: planering 
för uppstart av, för Sverige, helt ny akademisk inspi-
rationskurs i Strömstad, med planerad start höst 
2018 (beslut från högskolan att inte starta 2018 pga 
för få sökanden), internt ledarutbildning i samver-
kan med andra fyrbodalkommuner. Flera verksam-
heter har haft studenter i längre praktik från Högs-
kolan Väst. 

2030 har Strömstads 
kommun höga betyg i år-
liga servicemätningar. 

2030 har Strömstads kom-
mun höga betyg i årliga ser-
vicemätningar. 

 

  
 

 

  
 

Ingen informationsmätning av webben (SKL) ge-
nomfördes 2018, undersökningen är numera ned-
lagd. Ny servicemätning av mail och telefon genom-
förs hösten 2018. 
 
En förstudie för en gemensam serviceorganisat-
ion/kontaktcenter har genomförts. Förslag till upp-
start finns i budget för KS 2019. 
 
Totalt sett har Strömstad förbättrat sig från ett 
nöjd-kund-index (NKI) på 60 (år 2015) till 70 (2017). 
Kommunen har per september 2018, inte fått resul-
tat från årets löpande insikt. Däremot tappade kom-
munen 8 rankingplaceringar i Svenskt Näringslivs 
rankinglistaför 2017 (nya resultat presenteras höst 
2018). 

Barn- och utbildningsnämnden 

Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse 

Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan  

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa 

Alla elever i årskurs 6 och 9 
(100%) når kunskapskraven 
i samtliga ämnen 

 
 

 
 

Jämfört med föregående år har barn- och utbildnings-
förvaltningens skolverksamheter ökat måluppfyllelsen. 

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa 

Alla elever i årskurs  9 (100 
är behöriga att söka ett nat-
ionellt gymnasieprogram 

 
 

 
 

Föregående år nådde resultatet 79% behörighet till ett 
nationellt gymnasieprogram och årets resultat var 
80%. 

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa 

Alla elever i årskurs 3 och 6 
(100 når godkända resultat i 
nationella proven 

 
 

 
 

I årskurs 3 är en stor utmaning för eleven att klara alla 
delproven\. När en elev inte gör det är det oftast ett av 
delproven som eleven inte klarar.  Resultatet är på 
75% i svenska och 80% i matematik. 
 
I årskurs 6 har 95% av eleverna nått godkända resul-
tat i alla nationella prov. 

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa 

Trygghet i skolan för alla 
oavsett skolform 

 
 

 
 

Ett stabilt värde oavsett skolform. 

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa 

Kvalitets- och miljömässigt 
bättre mat genom ökad an-
del ekologiska och närod-
lade livsmedel 

 
 

 
 

Måltidsverksamheten fick inför 2018 ett mindre bud-
gettillskott än som först var föreslaget. Orsaken var att 
barn- och utbildningsnämnden inför budget 2018 om-
fördelade 300 000 kr från måltids-verksamheten till fri-
tidsgårdsverksamheten. Därtill har verksamheten un-
der våren 2018 haft oförutsedda omställningskostna-
der gällande köket på Beateberg. För att komma i 
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budgetbalans 2018 har inköpen av ekologiska livsme-
del minskats, vilket har gett till följd att andelen per au-
gusti månad är 20 %. 

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa 

Bibliotek/digitalisering för att 
öka läsandet. Komplettera 
skolbiblioteken med möjlig-
het till lån av digitala medier 
(e-böcker) 

 
 

 
 

På de två skolbibliotek som finns samt på de övriga 
grundskolorna finns möjlighet till lån av digitala me-
dier. 

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa 

Giftfria förskolor/skolor, pla-
nera för flexibel användning 
och anpassade till ny peda-
gogik 

 
 

 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen har en genomfö-
randeplan gällande giftfri förskolor som pågår under 
tre år. 2019 är sista året. En avstämning görs också i 
anslutning till helårsbokslutet. 

2030 erbjuder Strömstad 
ett attraktivt utbud av gym-
nasieutbildningar liksom 
eftergymnasiala högskole- 
samt universitetsutbild-
ningar 

Strömstad Gymnasium er-
bjuder nationella gymnasie-
program för i första hand för 
16-åriga i Strömstad, Tanum 
och Dals-Ed 

 
 

 
 

Ett korrektare värde kommer att kunna fås efter 15 ok-
tober, avstämningsdatumet gällande interkommunala 
ersättningar. 

Miljö- och byggnämnden 

Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse 

Barn och utbildning: Lära för livet - alla ska lyckas i skolan  

2030 rankas Strömstads 
förskolor och skolor bland 
landets bästa 

Skolor och förskolor ska be-
drivas i  lokaler med god 
inne & utemiljö 

 

  
 

 

  
 

Styrtal: Genomsnittliga antalet avvikelser vid till-
syn, Mål: ska minska, Utfall: stäms av i helårsbok-
slut 
Jan-aug: Delvis uppfyllt 
Under året har miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
genomfört och prioriterat tillsynen av skolor och 
förskolor. Inom byggverksamheten har register för 
obligatorisk ventilationskontrollen (OVK) upprät-
tats som ett första steg i att påbörja arbetet med 
tillsyn av OVK. Styrtalet som avser antalet avvikel-
ser vid tillsyn mäts endast avseende helår. 
Prognos: Delvis uppfyllt 

2030 finns ett varierat ut-
bud av bostäder i olika 
upplåtelseformer för alla 
åldrar 

Byggrätter för nya boende-
enheter ska tillskapas under 
2018 

 

  
 

 

  
 

Styrtal: Antal klara byggrätter, Mål: 200 boendeen-
heter, Utfall: 250, Styrtal: Handläggningstid för 
planarbeten, Mål: högst 4 månader (begränsat för-
farande), högst 1 år (Standardförfarande), högst 2 
år (utökat förfarande), högst 3 år (utökat förfa-
rande med betydande miljöpåverkan), Utfall: 
stäms av i helårsbokslut 
 
 Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Under året har detaljplan för Myren antagits i både 
miljö- och byggnämnden och kommunfullmäktige. 
Detaljplanen ger byggrätter för cirka 250 boende-
enheter. Det finns förutsättningar att även planen 
för Lilla Åseröd anta vilket skulle ge ytterligare 
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byggrätter för 130 boendeenheter. Styrtalet avse-
ende handläggningstid mäts endast avseende 
helår. 
 
 Prognos: Uppfyllt 

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

2030 finns ett varierat ut-
bud av bostäder i olika 
upplåtelseformer för alla 
åldrar 

God planberedskap  

  
 

 

  
 

 Styrtal: Antal kommunala boendeplaner, Mål: två 
före 2019, Utfall: En i reserv, Magistern 4, Flera på-
gående, ej beslutade Styrtal: Antal planlagda områ-
den för skola, Mål: kontinuerlig reserv om två, Ut-
fall: En i reserv, pågående arbete med bojarskolan, 
Styrtal: Antal planlagda områden för äldreboen-
den, Mål: Kontinuerlig reserv om ett, Utfall: Finns 
möjlighet på Hällestrands ängar, arbete med Mäll-
bygård pågår 
 
 Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Arbete pågår för att färdigställa FÖP Strömstad-
Skee, vilket skulle ge ytterligare en aktuell FÖP. Ett 
flertal kommunala boendeplaner är under utarbet-
ning vilket kan innebära att målet om två planer 
före 2018-års utgång uppnås. Detsamma gäller pla-
ner för skola och äldreboende. Förvaltningen har 
påbörjat och i flera fall slutfört planerade aktivite-
ter som knutits till nämndmålet. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 

2030 är vår miljö intakt - 
vi hushåller med naturre-
surser och värnar den bi-
ologiska mångfalden. 

Skydda vår biologiska 
mångfald 

 
 

 
 

Styrtal: Areal mark med områdesskydd, Mål: ska 
öka, Utfall: Ingen ökning 
 
Jan-aug: inte uppfyllt 
 
 Under året har initiativ tagits till att skapa ytterli-
gare ett naturreservat i kommunen. Förvaltningen 
har vidare arbetat med kommunens naturvårds-
plan som förväntas vara klar för beslut under hös-
ten 2018. 
 
Prognos: Uppfyllt 
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Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser 

2030 är Strömstad ett lät-
tillgängligt besöksmål och 
pendlingsmöjligheterna 
till och från andra arbets-
marknader är goda 

Ett 
trivsammare centrum för 
gående och cyklister till stöd 
för handel, besöksnäring 
och kommunmedlemmar 

 
 

 
 

Styrtal: Nöjd-region-index (Medborgarundersök-
ning), Mål: ökad nöjdhet med faktorer som hänger 
samman med centrummiljön, Utfall: Undersökning 
pågår under hösten 2018. 
 
Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
 Styrtalet till målet mäts endast under hösten 
vartannat år (mätning pågår) varför resultat kom-
mer att följas upp i årsbokslut 2018. Under året har 
förvaltningen dock genomfört och påbörjat aktivi-
teter som knutits till målet. Bland annat pågår ar-
bete med detaljplanen för Canning, samverkan 
kring centrumplanen har stärkts och detaljplanen 
för den nya färjeterminalen har antagits och vunnit 
laga kraft. 
 
Prognos: Uppfyllt 

Interna mål: Medarbetare 

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare. 

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

 
 

 
 

Styrtal: Medarbetarundersökning (frågor om ar-
betsklimat), Mål: Andelen positiva svar ska öka, Ut-
fall: Positiv trend senaste åren, ny mätning genom-
förs under slutet av 2018. 
 
Jan-aug: Uppfyllt 
 
Förvaltningen har de senaste åren sett att utfallet i 
medarbetarundersökningens delar om arbetsmil-
jön stärkts, från nivåer som redan legat högre än 
genomsnittet för kommunen som helhet. 
 
Prognos: Uppfyllt 

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket 
attraktiv arbetsgivare. 

Stärkt arbetsgivarvarumärke 
som gör det lättare att re-
krytera ny personal 

 
 

 
 

Styrtal: Genomsnittligt antal kvalificerade sökan-
den till utlysta tjänster, Mål: Ska öka, Utfall: Stäms 
av vid årsbokslut, Styrtal: Antal praktikanter som 
genomfört praktik på förvaltningen, Mål: en per 
avdelning och år, Utfall: En praktikant under våren, 
Styrtal: Nöjd-medarbetar-index (NMI), Mål: Ska 
öka och vara högre än kommunsnittet, Utfall: 
undersökning genomförs under hösten 2018 (posi-
tiv trend och högre än snittet föregående år) 
 
Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Positiv trend avseende NMI senaste åren tillsam-
mans med flera genomförda aktiviteter för att nå 
målet leder till bedömningen att målet är delvis 
uppfyllt och bedöms kunna uppfyllas innan året är 
slut. Hög personalomsättning under 2018 är en ut-
maning för att nå måluppfyllelse. 
 
Prognos: Uppfyllt 
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2030 har Strömstads 
kommun Sveriges frisk-
aste medarbetare. 

Fulltalig 
  personalstyrka 

 

 

  
 

Styrtal: Andel långtidssjukskrivna, Mål: 0 %, Utfall: 
54 %, Styrtal: Personalomsättning, Mål: < 7 %, Ut-
fall: 11 % 
 
Jan-aug: Inte uppfyllt 
 
Prognos: Inte uppfyllt 

Interna mål: Ekonomi 

2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursut-
nyttjande, en handlings-
beredskap för framtiden. 

MBN har med en god eko-
nomisk hushållning och ett 
effektivt resursutnyttjande, 
en handlingsberedskap för 
framtiden 

 

  
 

 

  
 

Styrtal: Nämndens nettokostnad, Mål: Ska inte 
överstiga budgeterad nivå, Utfall: +0,5 mnkr 
 
Jan-aug: Uppfyllt 
 
Prognos: Uppfyllt 

Interna mål: Processer 

2030 har Strömstad no-
minerats till Sveriges kva-
litetskommun. 

2020 ska samtliga våra pro-
cesser vara kartlagda i ett 
kvalitetsledningssystem (en-
solution) 

 

  
 

 

  
 

Styrtal: Andel kartlagda processer, Mål: 85 %, Ut-
fall: går inte att mäta 
 
Jan-aug: Delvis uppfyllt 
 
Styrtalet som kopplats till målet går inte att mäta 
då bas för bedömning saknas. Dock pågår arbete 
med att kartlägga och kvalitetssäkra verksamhet-
ens processer. Bland annat har förvaltningen under 
2018 lagt stort fokus på att utveckla vårt verksam-
hetssystem inklusive de processer och mallar som 
ingår. Standardisering av metadata för att öka möj-
ligheten att göra "utsök" i syfte att säkerställa jäm-
förbar data. Den kommunövergripande planpro-
cessen har vidare kartlagts under året. 
 
Prognos: Delvis uppfyllt 

2030 har Strömstads 
kommun höga betyg i år-
liga servicemätningar. 

Ökad kundservice  

  
 

 

  
 

Styrtal: Antal besökare på hemsidan, Mål: ska öka, 
Utfall: -, Styrtal: Placering NKI (Insiktsmätning), 
Mål: topp 30 2020, klättra årligen som delmål, Ut-
fall: + 11 2017, utfall för 2018 kommer i samband 
med årsbokslut 
 
Jan-aug: uppfyllt 
 
Under 2018 presenterades utfallet för insiktsmät-
ningen 2017 där miljö- och byggförvaltningen 
stärkte resultaten i samtliga kategorier. Inom 
miljö- och hälsoskyddsverksamheten placerade sig 
verksamheten som nummer ett i Sverige. Under 
året har vidare en rad aktiviteter för att stärka 
kundupplevelsen genomförts. Bland annat har mal-
lar för tjänsteskrivelser förtydligats och förvalt-
ningen deltar i kommunens lotsgrupp för företa-
gare. 
 
Prognos: Uppfyllt 
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2030 har Strömstads 
kommun höga betyg i år-
liga servicemätningar. 

Hög rättssäkerhet  

  
 

 

  
 

Utfallet avseende hög rättssäkerhet följs endast 
upp på helårsbasis. 

Socialnämnden 

Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse 

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet 

2030 upplever Strömstads 
invånare att de har en god 
tillgång till vård i närmil-
jön 

En trygg professionell och 
effektiv verksamhet för 
stöd och omsorg med ut-
gångspunkt i individens be-
hov 

 
 

 
 

Aktivitet som är knuten till detta mål: 
 
Delta, genomföra, analysera nationella brukarun-
dersökningar och göra handlingsplaner utifrån re-
sultat 
 
Socialnämnden har hittills i år deltagit i brukarun-
dersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsor-
gen"- en rikstäckande undersökning av äldres upp-
fattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboen-
den. Resultat publiceras på Socialstyrelsens webb-
plats först i slutet av oktober. Handlingsplaner ut-
arbetas utifrån resultat under november månad. 
 
Socialnämnden kommer att delta i nationella bru-
karundersökning både när det gäller IFO och LSS. 
Dessa genomförs under september och oktober 
och kommer tillsammans med brukarundersök-
ningen gällande vård och omsorg om äldre att ligga 
till grund för handlingsplaner och verksamhetsut-
veckling. 

2030 erbjuder Strömstad 
ett varierat utbud av stöd- 
och serviceformer för att 
möta olika behov under li-
vet 

Alla insatser som nämnden 
bistår med ska ha ett tydligt 
mål. Den enskilde ska vara 
delaktig i att utforma vägen 
till målet. 

 
 

 
 

Aktivitet som är knuten till detta mål: 
 
Stickprovsundersökning av genomförandeplaner 
ska ske 2 ggr per år. Genomförandeplanen syftar 
till att skapa en tydlig struktur för det praktiska ge-
nomförandet av en beslutad insats och att under-
lätta uppföljningen. Syftet är också att tydliggöra 
för brukaren och personalen vad som ska göras, 
målet med det som ska göras, hur det ska göras, 
när det ska göras och vem som ska göra vad. 
 
Syftet är också att säkerställa att handläggning och 
dokumentation följer lagstiftarens krav och fast-
ställda riktlinjer. 
 
Under 2018 har hittills en stickprovsundersökning 
gjort inom vård och omsorg. Denna stickprovskon-
troll redovisar förbättrat resultat i jämförelse med 
föregående år. 92 % hade genomförandeplan i 
jämförelse med 87 % vid föregående stickprovs-
kontroll. Under året har genomförandeplanerna di-
gitaliserats och detta innebär klara förbättringar 
när det gäller information och uppföljning till alla 
berörda 
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2030 erbjuder Strömstad 
ett varierat utbud av stöd- 
och serviceformer för att 
möta olika behov under li-
vet 

Intern och extern samver-
kan ska ske för att erbjuda 
tidiga insatser snabbt. 

 
 

 
 

Samverkan sker aktivt internt och externt med en 
rad samhällsaktörer inom alla delar av verksam-
heten. Det är en naturlig del av arbetet. Arbetet 
pågår kontinuerligt för att förbättra och förtydliga 
samverkansformerna. 

Interna mål: Medarbetare 

2030 har Strömstads kom-
mun mycket goda resultat 
i medarbetarmätningen. 

Trygg, säker och utveck-
lande arbetsmiljö med ett 
tydligt ledarskap 

 
 

 
 

Senaste medarbetarundersökningen gjordes hös-
ten 2017. HME i procent för Socialförvaltningen 
sammantaget 74 % - ( Mål 75 %). Medarbetarenkät 
har ännu inte genomförts under 2018. 
 
För att förbättra arbetsmiljön gös kontinuerlig upp-
följning av: 
 
Bemanning, frisknärvaro, samverkan, riskbedöm-
ningar, arbetsskador/tillbud, fördelning av arbets-
miljöuppgifter, arbetsmiljöronder och kompetens-
utveckling.  Se separata bilagor. 

2030 är Strömstads verk-
samhetsidé, värdegrund, 
uppdrag och mål väl 
kända bland alla medar-
betare. 

Implementerat värde-
grundsarbete i hela organi-
sationen 

 
 

 

Uppföljning sker av respektive enhetschef när det 
gäller att personal genomgår Socialstyrelsens WEB-
utbildning för Värdegrund- Intyg lämnas till chef 
 
Arbetet med värdighetsgarantier pågår i hela orga-
nisationen. Korttidsverksamheten Udden har fär-
diga värdighetsgarantier 

Interna mål: Ekonomi 

2030 har Strömstads kom-
mun, med en god ekono-
misk hushållning och ett 
effektivt resursutnytt-
jande, en handlingsbered-
skap för framtiden. 

Budget i balans  
 

 
 

Regelbundna ekonomiska uppföljningar görs till 
nämnd och förvaltningsledning varje månad och i 
delårsrapports och årsbokslut. 
 
Nyckeltal som följs i samband med detta nämnd-
mål är: 
 
Kostnad per Särskild boendeplats STD < 640 tkr 
(uppfyllt januari-augusti) 
 
Nyttjandegrad - Brukartid hemtjänst >55 % (upp-
fyllt från och med mars 2018 och följande måna-
der) 
 
Båda dessa nyckeltal följs månadsvis på Social-
nämndens uppföljningskort. 

Tekniska nämnden 

Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse 

Övergripande mål 

2030 är Strömstad en fossil-
oberoende kommun 

Laddplan skall fastställas av KF 
senast kvartal 1 2018 

 
 

 
 

 
I stort sett färdigställd, ska antas av KF under hös-
ten/vintern 2018. 

2030 är Strömstad en fossil-
oberoende kommun 

Etablera biogastankställe  
 

 
 

 
Invigning har ännu inte skett, kommer att ske un-
der hösten. 
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2030 är Strömstad en fossil-
oberoende kommun 

Påverka interna och externa ak-
törer att omvandla sin for-
donspark till alternativa fossil-
fria drivmedel 

 
 

 
 

 
Fram till och med augusti 2018 har förvaltningen 
köpt in fem nya biogasfordon samt ytterligare tre 
är beställda. 

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts 

2030 har Strömstad en le-
vande stadskärna med ett 
stort och varierat utbud av 
mötesplatser 

Utveckla och förädla offentliga 
miljöer/besöksmål 

 
 

 
 

Förprojektering pågår av ny mötesplats/lekplats på 
Oscarsplatsen och Plagen, aktivitets- och mötes-
platser runt Laholmen.  

2030 har Strömstad en le-
vande stadskärna med ett 
stort och varierat utbud av 
mötesplatser 

Gott värdskap, möjliggöra och 
säkerställa genomförandet av 
evenemang på kommunala om-
råden. 

 
 

 
 

Gatuavdelningen har valt att delta i mindre omfatt-
ning på grund av bristande medel och tid. Inom 
VA-avdelningen pågår projektet Kranmärkt vatten 
fortlöpande.  

Bygga, bo och miljö: Plats för alla - på naturens villkor 

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

Genom god planering säker-
ställa att kommunal mark finns 

 
 

 
 

Detaljplanarbete pågår. Tjärnö friliggande villatom-
ter. Canning hyreslägenheter/bostadsrätter, Mäll-
bygård rad/kedjehus samt särskilt boende. Försälj-
ning av mark Norrkärr har skett (byggnation av hy-
resrätter). 

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

Ombyggnad Avloppsrenings-
verk Österröd 

 
 

 
 

Pågår i enlighet med tidsplan. Färdigställs 2019. 

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

Insamling av matavfall  
 

 
 

 
Ramböll har anlitats för att göra en förstudie där 
de ska undersöka förutsättningar och skapa ramar 
för implementering av matavfallsinsamling. Förstu-
dien beräknas vara klar i början på oktober. 
 
En översiktlig plan för införandet av matavfallsin-
samling ska tas fram. Planen inkluderar rekom-
mendationer kring val av insamlings och behand-
lingslösning, rekommendationer kring informat-
ionsinsatser och förankring samt övergripande mo-
ment för införande. En preliminär tidplan för ge-
nomförande uppdelat på moment för införande 
sätts. 

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

Levande landsbygd/strövområ-
den/stigar 

 
 

 
 

Pågår fortlöpande. Möte har hållits tillsammans 
med övriga berörda avdelningar inom kommunen. 

Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser 

2030 är Strömstad ett lättill-
gängligt besöksmål och 
pendlingsmöjligheterna till 
och från andra arbetsmark-
nader är goda 

Verka för bra pendelparke-
ringsmöjligheter (inklusive cy-
kelparkering) vid tåg- och buss-
förbindelser. 

 
 

 
 

Plan för cykelparkering ingår i cykelplanen som är 
under framtagande. Beräknas klar vecka 39. Fas 2 
ska vara klar vecka 36. 
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2030 är Strömstad ett lättill-
gängligt besöksmål och 
pendlingsmöjligheterna till 
och från andra arbetsmark-
nader är goda 

Säkrare trafiklösningar och 
skolvägar inom Strömstads 
kommun. 

 
 

 
 

 
Fortsatt samverkan med kommunens folkhälso-
strateg (Terése L) för att ringa in fokusområden för 
att fånga in väsentliga skolvägar till och från sko-
lan. På förslag är att börja med området som om-
fattar delen ned mot Myren samt Karlsgatan. Fo-
kus ligger på att se på trygghetsaspekten och tra-
fiksituationen. 
 
Även träff med handikapp- och pensionärsrå-
det ska genomföras där kommunen föreslår en 
trygghets- och tillgänglighetsvandring med fokus 
på vårdcentraler och apotek. 
 
Undersökning görs tillsammans med kommu-
nens folkhälsostrateg avseende en app som 
NTF just nu arbetar fram. Syftet med appen ör 
att eleverna själva kan markera upp sin skolväg och 
notera saker att påpeka. 

2030 är Strömstad ett lättill-
gängligt besöksmål och 
pendlingsmöjligheterna till 
och från andra arbetsmark-
nader är goda 

En trivsammare och trafiksäk-
rare stad/centrum för gående 
och cyklister till stöd för han-
del, besöksnäring och kom-
munmedlemmar. 

 
 

 
 

 
Etablering av cykelväg från nedre bron fram till 
Oscarsplatsen har skett. Erhållit statsbidrag för eta-
blering av gång- och cykelväg på Myrängsvägen. 
Projektet kommer slutföras under 2018.  

2030 är Strömstad ett lättill-
gängligt besöksmål och 
pendlingsmöjligheterna till 
och från andra arbetsmark-
nader är goda 

Cykelplan- Kommunal/Regional 
plan 

 
 

 
 

Erhållit bidrag från Folkhälsorådet. ÅF kommer att 
leverera utkast till fas 2 under vecka 36. Slutligt 
förslag till cykelplan beräknas till vecka 39. 

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum  

2030 har Strömstad ett vari-
erat näringsliv med en högre 
andel kunskapsföretag 

Genom god planering säker-
ställa att ledig mark finns för in-
dustrier och företag 

 
 

 
 

 
Ledig mark, Bastekärr. 

Interna mål: Medarbetare 

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket at-
traktiv arbetsgivare. 

Ny ersättningslokal för TF:s 
verksamheter, Gata/park, Ren-
hållning och Service o Inköp 

 
 

 
 

Dialog pågår med Strömstad Lokaler om till- och 
ombyggnation av Mekanikern för att anpassas till 
TP:s verksamhet. Trolig start av till -och ombygg-
nationen under 2019. 

2030 rankas Strömstads 
kommun som en mycket at-
traktiv arbetsgivare. 

Professionellt ledarskap  
 

 
 

Deltagit på chefsdager.  Tagit del och diskuterat ge-
nomförd medarbetarenkät. 

Interna mål: Ekonomi 

2030 har Strömstads kom-
mun, med en god ekono-
misk hushållning och ett ef-
fektivt resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för 
framtiden. 

God ekonomisk hushållning och 
effektivitet i resursutnyttjan-
det. 

 
 

 
 

Månatliga uppföljningar sker mot budget. Kontinu-
erligt arbeta med att effektivisera de ekonomiska 
processerna. Minimera manuella hanteringar. 

Interna mål: Processer 

2030 har Strömstads kom-
mun etablerat ett effektivt 
internt samarbete som styrs 
av helhetssyn och gemen-
samma mål. 

Ökad samverkan mellan avdel-
ningarna 

 
 

 
 

För kontinuerliga diskussioner inom ledningsgrup-
pen. Hållit gemensamma APT:n inom förvaltning-
ens olika verksamheter. 

 


