STRÖMSTADS
KOMMUN

Mål och
Budget 2015
ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-27 § 26
2014-12-18 § 36

Mål och
Budget 2015
Inledning

2 ·Kommunstyrelsens ordförande har ordet
4 ·Organisationsschema
5 ·Övergripande principer för verksamhetsoch ekonomistyrning

Visioner och mål

7 ·Vision, övergripande mål och omvärldsanalys
8 ·Inriktning och mål för Strömstads kommun
12 ·Kommunfullmäktiges prioriterade mål

Budget
13 ·Budgetberedningens och Kommunstyrelsens

förslag till budget
·Ekonomisk
översikt och analys
14

Nämnder och styrelse
24 ·Kommunstyrelsen

26 ·Omsorgsnämnden
28 ·Barn- och utbildningsnämnden
34 ·Tekniska nämnden
40 ·Miljö- och byggnämnden

foto
Peter Birgersson Dafteryd

Ny mandatperiod 2015, Kommunstyrelsens ordförande, Peter Dafteryd
Vi har i Strömstad en positiv utveckling. Vårt
geografiska läge och våra naturresurser ger oss
unika möjligheter att kombinera en omfattande
gränshandel och en stark besöksnäring. Samtidigt
kräver det att vi klarar av att kombinera en ständig
utveckling med att värna vår miljö.

Kommunen står dessutom inför mycket omfattande investeringar i infrastruktur. Det är
därför oerhört viktigt att vi arbetar på ett
målinriktat och effektivt sätt.

Kommunen står inför stora utmaningar att möta
framtidens ökande behov bostäder, förskola och
skola samt av vård och omsorg, till följd av den
attraktionskraft som kommunen utgör för
nyinflyttning.

I den budget som nu ska antas bygger på en
oförändrad skattesats. Med de utmaningar som vi
står inför med en expansiv kommun och med
några verksamheter som de senaste åren varit
underbudgeterade finns det i nuläget ingen
möjlighet att genomföra en skattesänkning. Inga
förslag är lämnade när det gäller förändrad
skattesats, så alla partier tycks vara överens om
den nuvarande nivån ska gälla även 2015.

2015 blir ett år som kommer att kräva en mycket
god budgetdisciplin och att vi har en ständigt
pågående kontroll av kostnaderna.
Dialog
Ledordet för den ständiga utvecklingen, såväl i
samhällsutvecklingen, som internt i den
kommunala organisationen, ska vara dialog.
Förändringsarbete
Vi kommer under mandatperioden att genomföra en översyn av såväl den politiska, som
tjänstemannaorganisationen. Det är nu över 20
år sedan man genomförde förändringsarbetet
och en översyn gjordes och vi behöver rusta oss
inför framtidens utmaningar, som kommer att
ställa andra krav på vård- och omsorg, skola och
kommunal service.

Budget 2015

Verksamhet 2015
Vi har i budgeten för 2015 avsatt särskilda medel,
för att möjliggöra de investeringar i driften, som
krävs för att starta det förändringsarbete som vi
anser nödvändigt, dels för att komma till rätta
med strukturella problem och dels för att förstärka den strategiska ledningen. Arbetet startar
inom Kommunstyrelsens verksamhet och
kommer kommande år att fokusera på nämndsoch förvaltningsorganisationen.
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I budgeten lämnar vi ett antal riktade uppdrag till
nämnderna. Den aktivitetshall, som ett helt enigt
Kommunfullmäktige fattat beslut om, kommer
att uppföras på Strömsvallen. Det är en mycket
viktig satsning på betydelsefull fritidsverksamhet
som föreningslivet länge efterfrågat.
Under året kommer också arbetet med planering
av VM i orientering 2016 att prioriteras.
Vi vet att många kommuner brottas med mycket
större problem än Strömstad, bland annat när det
gäller stora ökningar av försörjningsstöd och en
hög arbetslöshet.
Kommunfullmäktige har fastställt ett långsiktigt
överskottsmål på 2 procent, sett över en 4 års
period. Det målet har inte uppnåtts under de
senaste åren och inte heller budgeten 2015 når det
målet. Den målsättningen är viktig för att vi ska
kunna klara av att genomföra det stora antal
investeringar som vi står inför de närmaste 10
åren.

Befolkningstillväxt

Sammanfattning

Strömstad har en befolkningsökning på 127
personer årets första åtta månader 2014. De
senaste fyra åren har vi ökat med i genomsnitt
nästan 200 personer varje år. Även om vi inte
kommer att nå det tidigare uppsatta målet på 13
000 invånare den 31 december 2015, så kommer
vi att närma oss målet med stormsteg. För att
kommunen fortsatt ska utvecklas är vi beroende
av en positiv befolkningsutveckling. Det är
därför dags att sätta ett nytt mål på 14 000
invånare 2020.

Budget 2015 kräver fortsatta prioriteringar, men
också förmåga att se nya lösningar och
möjligheter. Den kommunala servicen, som
skapar välfärd är skattefinansierad och
kostnaderna för välfärden kommer att öka i
framtiden. Det ställer krav på ständig översyn
och förbättringar för att kunna kontrollera
kostnadsutvecklingen.

Sysselsättning och bostäder
Vi har en hög sysselsättningsnivå i kommunen
och andelen arbetslösa är låg, jämfört med andra
kommuner. Strömstad befinner sig i en attraktiv
och mycket expansiv gränsregion. Det är viktigt
att vi inte slår oss till ro och tar detta för givet.
För att det ska vara möjligt för näringslivet att
expandera och genomföra rekrytering av
personal, krävs det tillgång på bostäder. Vår
största utmaning de närmaste åren är därför att
möjliggöra byggande av fler bostäder, för året
runt boende, då bristen på bostäder annars
riskerar att hämma den positiva utvecklingen.

Vi har stora möjligheter – låt oss ta tillvara dem
på bästa sätt.
Tack all personal och alla politiker för 2014. Nu
ser vi ser fram emot 2015!

Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande

Peter Dafteryd
Kommunstyrelsens ordförande

Tillgången till arbete är det viktigaste för
folkhälsan. Den relativt låga arbetslösheten är
naturligtvis också mycket positiv för
kommunens ekonomiska förutsättningar.
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Organisationsplan 2015
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Övergripande principer för verksamhets‐ och ekonomistyrning
Mål & Budget är kommunens viktigaste
styrdokument. Härigenom styr Kommunfullmäktige den kommunala verksamheten. Mål
& Budget är länken mellan kommunens
vision, övergripande mål och strategier och det
dagliga arbetet ute i verksamheterna.

Styrmodell
Kommunens styrning bygger på en målkedja med fyra
nivåer; vision och övergripande mål, strategier och
inriktningar, Kommunfullmäktigemål och nämndsmål.
Tillsammans bildas en helhet som ska leda till att visionen för Strömstad uppnås.

Kommunfullmäktiges målstyrning

Mål - & Budgetprocessen

Kommunfullmäktige fastställer långsiktigt vision och
övergripande mål. En plan med strategier och
inriktningar tas fram, som tydliggör den politiska
inriktningen för en period om fyra-fem år. Utifrån
strategier och inriktningar fastställer Kommunfullmäktige inriktningsmål och uppdrag för nämnderna,
med tydligt invånarperspektiv. Inriktningsmålen syftar
till att föra verksamhetsutvecklingen framåt i enlighet
med strategier och övergripande mål, mot visionen.

Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål styr
utrymmet för resurstilldelning. I början av mars
meddelar budgetberedningen inledande budgetdirektiv
med planeringsförutsättningar. Nämnder och förvaltningar arbetar med mål- och budgetberedning
parallellt med bokslutsanalys och delårsuppföljning
under våren. I slutet av maj möts budgetberedning,
nämndspresidier och förvaltningsledningar i gemensam
budgetdialog. Därefter föreslår budgetberedningen
preliminära nämndsanslag för löpande drift och
investeringar, vilka fastställs av Kommunfullmäktige i
juni. Nämnderna tar sedan fram budgetskrivelser, för
inlämning i mitten av september. Dessa ska innehålla
behovsanalys utifrån nuläge och bedömda förändringar
kommande år, vad gäller verksamhet, ekonomi och
medarbetare. Förslag till nämndsmål ska ingå, liksom
översiktlig verksamhetsplan, anpassad till de
preliminära anslagen. Pågående och planerad
verksamhets- och kvalitetsutveckling ska redovisas,
med fokus på kundnytta.

Kommunfullmäktiges val av mål anger vilka huvudsakliga inriktningar, som ska gälla för de kommunala
nämnderna och bolagen.

Kommunfullmäktigemålen och nämndsmålen ska vara
mätbara och uppföljningsbara. Samtliga mål ska vara av
betydelse för god ekonomisk hushållning och de ska
balanseras mot varandra över tiden enligt följande:

Samtidigt med invånarmålen fastställs finansiella
riktlinjer samt inriktningsmål för ekonomi, medarbetare
och processer, så kallade resursmål. Dessa syftar till att
säkerställa att invånarmålen nås.



Nämndernas målstyrning



Den kommunala verksamheten ska bedrivas inom
beslutade ekonomiska ramar. Medborgarnas behov
och förväntningar ska vara vägledande för
verksamhetens utveckling och medborgarnas och
medarbetarnas möjligheter till delaktighet och
engagemang ska tillgodoses.
Dagens behov ska balanseras mot framtida behov,
vilket fordrar ett hållbarhetstänk, så att inte
resurserna förbrukas.
Målkedja och ansvarsfördelning
Vision och övergripande mål

KF

Strategier och inriktningar

KF

Kommunfullmäktigemål

KF

Nämndsmål

Nämnd/styrelsen

Nämnderna ska ha fleråriga verksamhetsplaner som
årligen uppdateras utifrån strategier och inriktningar.
Utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål tar
nämnder och kommunstyrelsen fram mål för sina
respektive förvaltningars verksamheter. Lämpliga
styrtal fastställs för att mäta utvecklingen mot målen.
De nämndsmål som utgår från Kommunfullmäktiges
inriktningsmål ingår i Mål & Budgetdokumentet och
ska godkännas av Kommunfullmäktige i december.
Övriga eventuella nämndsmål fastställs på nämndsnivå
och ska inte ingå i dokumentet.
Målarbetet i nämnderna ska ske parallellt med budgetarbetet för att balansera mål och befintliga resurser.
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I början av oktober möts budgetberedningen och
respektive nämnd i samråd, utifrån nämndernas
budgetskrivelser. Budgetberedningen upprättar förslag
till beslut om skattesats samt budget, med
finansieringsplan och slutliga nämndsanslag till löpande
drift samt investeringsverksamhet. Kommunstyrelsen
behandlar ärendet i oktober. Skattesats och budget
fastställs av Kommunfullmäktige i november.
Nämndernas
förslag
till
mål,
översiktliga
verksamhetsplaner och budget ska lämnas till
Kommunstyrelsen i november och fastställas av
Kommunfullmäktige i december.

Rapportering
Kommunfullmäktiges inriktningsmål med tillhörande
nämndsmål och uppdrag följs upp i delårsbokslut
augusti och i årsredovisningen. Resultat- och
balansbudget, tillsammans med nämndsanslagen, på
översiktlig verksamhetsnivå, följs upp och rapporteras
till Kommunfullmäktige i delårsbokslut mars och
augusti samt i årsredovisningen. Delårsrapporteringen
omfattar ekonomiskt periodutfall och prognos för
helårsutfall.
Därutöver sker en översiktlig rapportering med ekonomisk prognosuppdatering från nämnderna till
Kommunstyrelsen per sista februari, maj och oktober.
Förvaltningarna rapporterar månatligen utfall och
helårsprognos till respektive nämnd. Nämnderna
ansvarar för att uppföljning, analys och rapportering
sker enligt Kommunstyrelsens direktiv. Verksamhetsresultatet ska analyseras ihop med det ekonomiska
resultatet. Vid eventuell negativ avvikelse mot budget
ska åtgärder omedelbart vidtagas för att komma i
ekonomisk balans och Kommunstyrelsen ska
informeras.
Kommunstyrelsen ska i delårsbokslut augusti och i
årsredovisningen redovisa en samlad bedömning av om
kommunen har en god ekonomisk hushållning i sin ekonomi och verksamhet.

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen 8 kap § 1 ska kommunen ha en
god ekonomisk hushållning. Begreppet har både ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser
kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att
säkerställa det krävs först och främst en effektiv
organisation, tydliga och mätbara mål samt en tillförlitlig redovisning, som ger information om eventuella avvikelser. Vidare behövs kontroll och resultatanalys, som tydliggör hur verksamhetens prestationer
och kvalitet motsvarar uppställda mål.

Disposition av dokumentet
Mål & Budget inleds med utdrag ur Kommunfullmäktiges övergripande måldokument med kommunens
vision, övergripande mål, verksamhetsidé, värderingar
och omvärldsanalys enligt SWOT-modellen. Därpå
följer den preliminära strategiska planen med
inriktningsmål och uppdrag till nämnderna.
Därefter redogörs för de ekonomiska förutsättningarna
och planerna, i form av finansiella mål och riktlinjer,
resultat-, kassaflödes- och balansbudget samt planer för
driftsverksamhet,
investeringsverksamhet
och
exploateringsverksamhet.
I sista avsnittet redovisas styrelsens och nämndernas
översiktliga verksamhetsplaner med mål och budget
samt korta redogörelser för hur nämnden/styrelsen
avser att omsätta Kommunfullmäktiges strategier till
praktisk handling i sin verksamhet.
För mer detaljerad information hänvisas till respektive
nämnds och kommunstyrelsens verksamhetsplaner
med handlingsplaner och internbudget.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär
bland annat att varje generation själv måste bära
kostnaderna för den service som den konsumerar. Med
andra ord, ingen generation ska behöva betala för det
som en tidigare generation förbrukat.
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Vision, övergripande mål och omvärldsanalys
Visionen är en bild av ett framtida önskat läge
och hur vi tillsammans ska utveckla Strömstads
kommun. De övergripande målen är viktiga
inriktningar som vi ska ha med oss som vägvisare när vi tar våra beslut och när vi genomför
vår service till medborgarna. Verksamhetsidén
ska tydliggöra organisationens syfte och uppgift. Värdegrunden anger den anda och förhållningssätt som ska råda i hela organisationen.
SWOT-analysen lyfter fram våra starka och
svaga sidor samt våra möjligheter och hot. Den
ligger till grund för arbetet inom respektive
förvaltning för att behålla styrkorna, minimera
svagheterna, nyttja möjligheterna och
eliminera hoten. (Från november 2007)
Vision
”Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar
utveckling, där livskvalitet, miljö- och kulturvärden
stärks.”

Övergripande mål vilka leder till att vi är
13 000 invånare år 2015

n Ökat medborgarengagemang
n Förbättrad folkhälsa
n Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning
n Offensivt samhällsbyggande

Verksamhetsidé
Strömstads kommun är en aktiv aktör i samhällsutvecklingen och svarar upp mot de behov som finns
hos kommuninvånaren, utifrån den enskildes eget
ansvar.
Värderingar
I vår organisation finns en framtidstro, som bygger
på ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet.
< Vi är stolta över att verka i Strömstads kommun
< Vår framtid ligger i våra händer och våra beslut
< Samverkan, dialog och utveckling är viktiga
ledstjärnor
< Vår verksamhet präglas av serviceanda, respekt
och professionalism

Omvärldsanalys enligt SWOT
– styrkor, svagheter, möjligheter, hot
Kommunfullmäktige 24 april 2014
Nuläge
Styrkor
Geografiskt läge, natur och miljö
Rikt föreningsliv
Kosterhavets Nationalpark, Koster
Starkt varumärke
Tillväxtpotential (tex ökad befolkning,
besöksnäring, gränshandel)

Svagheter
Brist på bostäder
Begränsat utbud på lokal sjukvård
Vatten/avloppsfrågan Koster
Formell utbildningsnivå relativt låg,
En dominerande näring

Framtid
Möjligheter
Utveckla boendemiljöer och boendeformer
Ökad samverkan med grannkommuner och Norge
Utveckla marin och miljönäring
Utbyggnad av fibernät
Göra centrum attraktivt

Hot
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Miljö- och klimatförändringar
Kollektivtrafikminskning
Regelverket för småskaligt fiske
Yngre målgrupper söker andra besöksmål

Inriktning och mål 2015-2018
Nuvarande vision och övergripande mål antogs
av Kommunfullmäktige 2007-11-15. Strategisk
plan för Strömstad antogs 2009-10-29. Den nya
politiska majoriteten för mandatperioden
2015-2018 avser att under våren 2015 ta fram en
ny vision, som sträcker sig till år 2030, samt
övergripande mål och strategier. I syfte att styra
kommunens verksamheter i önskad riktning
redan år 2015 har ett första inriktningsprogram
tagits fram. Programmet har sin grund i en
vägledande visionsformulering och ett övergripande mål för hållbar utveckling.
Inriktningsmål och uppdrag inom sju viktiga
utvecklingsområden med tydligt invånarfokus,
ska styra nämnderna i det viktiga arbetet att ge
god service till kommuninvånarna samt till
näringsidkare och besökare. Inriktningsmål och
uppdrag för kommunens ekonomi, medarbetare
och processer ska säkerställa att invånarmålen
nås. Sammantaget syftar inriktningsmålen till
att nå vision och övergripande mål.
”Vision utan åtgärder är bara drömmar.
Åtgärder utan visioner är bara ett sätt att få
tiden att gå.
Visioner med åtgärder är vad som krävs
för att förändra världen.”

Joel Baker
”Strömstad, en kommun där kreativa och
företagsamma människor känner stimulans och
vilja att vara med och skapa det goda livet för
invånare och besökare.”

Övergripande mål:
En fossiloberoende kommun 2030.
Ett aktivt arbete med miljö, klimat och energi är
nödvändiga för att möta klimat- och miljöhoten.
Det skapar också många möjligheter i det lokala
strategi- och utvecklingsarbetet, skapa nya arbetstillfällen, utveckling i hela kommunen och en
bättre lokal miljö. Miljömålen för Strömstads
kommun, som Kommunfullmäktige antog
2010-11-24, ska integreras i den löpande verksamhetsplaneringen för samtliga förvaltningar, utifrån
en tidsplan som sträcker sig till 2030.

Hållbarhet - består av tre dimensioner
Hållbar utveckling handlar om en medveten och
balanserad användning av olika resurser, till
exempel: Naturresurser, realkapital, infrastruktur,
bebyggelse och mänskliga resurser. Resurserna
måste förvaltas med helhetssyn på ett sådant sätt
att en god miljömässig, ekonomisk och social
utveckling kan uppnås, idag och för kommande
generationer. De tre dimensionerna är lika viktiga
och ömsesidigt beroende av varandra. Var för sig
är de nödvändiga men inte tillräckliga. Först
tillsammans uttrycker de hållbarhet.

Ekonomiska dimensionen/
tillväxt/ konkurrenskraften
Strömstads kommuns utveckling och grunden för
välfärden beror i hög grad på tillväxten och utvecklingskraften hos näringslivet. Ett bra företagsklimat skapas av ett kreativt samhälle med rikt
förenings- och kulturliv, bra skola, vård och
omsorg samt goda boende- och livsmiljöer.
Den ideella sektorn är en viktig del i den
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sociala ekonomin som stimulerar till samhällsutveckling genom privata initiativ och entreprenörskap. Den ideella sektorn är också en arena
för arbetsdeltagande då den fångar upp individer
som annars skulle hamnat utanför arbetslivet. Det
är viktigt att stärka förutsättningarna för utveckling
av befintligt näringsliv samt för nyskapande och
nyföretagande.

Sociala dimensionen/ människan/
medborgarkraften
I Strömstads kommun finns goda förutsättningar
för ett liv med hög livskvalitet. En viktig faktor för
en positiv utveckling av samhället är jämlika
förhållanden, i hälsa, i förenings- och kulturutbud, i
arbetslivet, mellan män och kvinnor, mellan gamla
och nya kommunmedlemmar. Demokratiutveckling
som till exempel medborgardialoger är centralt för
att få kommuninvånare att känna trygghet, social
tillit, gemenskap samt att de är delaktiga i
utvecklingen.

Ekologiska dimensionen/miljön/bärkraften
Vår miljö är en av våra viktigaste tillgångar, att
kunna vistas och uppleva den storslagna och
variationsrika naturen värdesätts högt av många
människor. Tillträdet och tillgängligheten till strandzonen är en aspekt av detta. En annan är att naturresurserna måste tryggas och ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga måste bevaras. Exempel
på viktiga åtgärder är att minska elanvändningen
och att stimulera produktion av förnyelsebar energi,
att satsa på infrastruktur för effektivare transporter,
att fysiskt planera för hållbara strukturer och inte
minst att öka människors kunskap om dessa frågor.

Invånarmål
Bygga, bo och miljö
Bostäder: Vi måste öka bostadsbyggandet kraftigt!
Vi måste skapa möjligheter för detta genom politiska beslut i MBN när det gäller detaljplaner och
göra det enklare för Strömstadbyggen att driva
byggnadsprojekt genom att höja borgensramen. Vi
vill prioritera kompletterande bostäder på Rådhusberget, Mällbydalen, Mällbyhöjden, Magistern 4
samt Canningområdet. Ökad tillgänglighet ska
prioriteras.
Uppdrag till KS: Inrätta en tjänst som miljöstrateg.
Maten: Vi ska arbeta för att kraftigt öka andelen
ekologisk mat i den offentliga sektorn. Målet hela
tiden måste vara ekologiskt och så liten klimatpåverkan som möjligt, genom att köpa närodlad mat. Vi
vill att det i upphandlingen ska stå att vi vill köpa
ekologiskt så långt som möjligt och i den mån det
finns närodlat ekologiskt så måste vi kunna inhandla
det trots att priset kanske är högre än annan ekologisk mat. I de fall det saknas ekologiska alternativ
ska vi prioritera de mest miljövänliga alternativen.
Vi måste skapa förutsättningar för odlare i närområdet. Vi måste fokusera på upphandlingen. Kosten
måste vara en politisk prioriterad fråga om vi ska
kunna nå våra mål.
Uppdrag till BUN: Genomföra en översyn av måltidsverksamheten i samband med framtagandet av
en Kostpolicy i syfte att öka andelen ekologisk
och/eller närproducerad mat. De medel som frigörs
i samband med lägre kostnader i den genomförda
upphandlingen av råvaror ska nyttjas till fullo för att
finansiera ökad andel ekologisk och/eller närproducerad mat.

Uppleva och göra
Byggandet av en aktivitetshall på Strömsvallen ska
genomföras under 2015. Nästa steg blir att finna en
lösning när det gäller kulturhus för att kunna erbjuda
ett alternativ för våra kulturutövande invånare.
Det gäller att ta tillvara och förvalta de miljö- och
kulturmiljöresurser som Strömstad har alltifrån
hällristningar till Kosterhavets nationalpark. På
samma sätt som naturrum och entréer skapar
tillgänglighet till Kosterhavets nationalpark så är
det viktigt att övriga besöksmål på motsvarande
sätt görs tillgängliga.
Strömstads kommun ska aktivt delta i att utveckla
besöksnäringen i samverkan med näringslivet och
ideella krafter. Under 2015 och 2016 ska kommunen
medverka i planeringen och genomförandet av
WOC (World Orienteering Championships) 2016
som kan sätta Strömstad på kartan långt utanför
Sverige.

Omsorg och hälsa
Omsorgen: Vi vill arbeta för att öppna en
avdelning i sjukhusets tomma lokaler. En avdelning
som kan erbjuda rehabilitering/ korttidsplatser och
palliativ vård. Vi måste vara aktiva i frågan och ta
kontakt med regionen för att se över möjligheterna
av att påbörja detta arbete och undersöka möjligheterna till samverkan med regionen gällande
observationsplatser och eftervård. Under mandatperioden vill vi att omsorgsförvaltningen skapar
förutsättningar för att genomföra ett försök med
Intraprenad.
Nytt särskilt boende: Ett nytt särskilt boende
måste projekteras under mandatperioden. Den
nuvarande placeringen på Jägaren är ohållbar för
såväl boende som personal. Genom att flytta
verksamheten på Jägaren till ett nytt särskilt
boende i tätorten skapas möjligheter att få mindre
lägenheter i befintlig byggnad.
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Drogförebyggande samordnare: Vi vill inrätta
en permanent tjänst som drogförebyggade samordnare.
Uppdrag till ON: Inom ramen för arbetet med
boendeplan 2015-2018
1. undersöka möjligheterna att flytta korttidsverksamheten till före detta Strömstads sjukhus, i samverkan med eventuella observationsplatser i Västra
Götaland regionens regi,
2. i dialog med KS, MBN, Strömstadsbyggen och
pensionärsrådet ta fram förslag på placering av nytt
särskilt boende i Strömstads centrum, i syfte att ersätta Jägaren.
Uppdrag till KS: Inrätta en tjänst som drogförebyggande samordnare i samverkan med Folkhälsorådet.

Trafik och infrastruktur
Centrumplanen: Vi måste ta upp arbetet med
centrumplanen igen. Vi vill se ett trivsammare,
tillgängligt och levande centrum. Samtliga partier i
majoriteten är enade om att en handelsgata, på gående/oskyddade trafikanters villkor, skulle gynna
livet i centrum. Vi vill alla utöka med en cykelväg
genom stadens kärna och en fast förbindelse över
Bojarkilen.
Uppdrag till KS i dialog med MBN och TN:
Inom ramen för FÖP (Fördjupadöversiktsplan)
Centrum/Skee återuppta arbetet med centrumplanen i dialog med boende och näringsliv.
Kommunikation och Kollektivtrafik. Med en ökad
bebyggelse och därmed mer befolkning ökar
förutsättningarna för att utveckla en fungerande
kollektivtrafik i hela kommunen.

Icke traditionella lösningar måste utvecklas ur såväl
ekonomiska som miljömässiga utgångspunkter.
Fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning
för utveckling i hela kommunen. Bredband och utbyggnad av fibernät är en viktig del av bra kommunikationer. Målet är att minst 90% av fastigheterna
senast 2020 ska erbjudas tillgång av bredband av hög
kvalitet.

Kommun och politik

Resursmål

Kommunal service: Kommunens service till allmänheten och näringslivet behöver utvecklas. En
förutsättning kan vara genom projektet ”Förenkla
helt enkelt”, men det krävs dessutom att enhetliga
rutiner och strukturer skapas centralt.

Medarbetare/attraktiv arbetsgivare

Uppdrag till TN: Hos Trafikverket ansöka om medfinansiering till belysning av gång-/cykelväg mellan
Strömstad och Skee.

Näringsliv och arbete

Uppdrag till TN: Hos Trafikverket verka för förbättrad säkerhet och trafikflöde, till exempel genom
byggandet av en rondell, i korsningen Karlsgatan/Ringvägen.
Gång- och cykelvägar: Vi ska ta fram en plan enligt tidigare inlämnat medborgarförslag för att utveckla och knyta samman av gång- och cykelvägar i
hela kommunen.
Uppdrag till TN: Ta fram en långsiktig plan för att
utveckla gång- och cykelvägarna i hela kommunen.

Utbildning och barnomsorg
Planering av förskole- och skolverksamhet: En
hållbart långsiktig planering måste skapas av förskole- och skolplatser för att möta kommande behov. Kreativa och utvecklande skolmiljöer som stimulerar och motiverar fler till högre utbildning är
viktigt för utveckling och tillväxt. Grunden till detta
läggs redan i unga år, och det krävs stimulans kontinuerligt genom hela skoltiden. Förutsättningarna
för våra elever skall vara lika, och samtliga skolor i
kommunen behöver därför ha förutsättningar att utvecklas i önskad riktning. Det är viktigt att skolan
generellt håller hög kvalitet, uppfyller samtliga lagkrav och ger alla elever goda förutsättningar och stimulans till fortsatta studier.

Näringslivet måste breddas för att säkra jobb och
tillväxt även på längre sikt. Kommunens uppdrag är
att ”kratta manegen”. Det vill säga skapa bra grundläggande förutsättningar för näringslivets utveckling. Vi vill göra en översyn av kommunens Näringslivsstrategi från 2011 och koppla den till en årlig
handlingsplan. KSAu ska vara kommunens näringslivsgrupp och genomföra företagsbesök samt skapa
möten mellan kommunen och näringslivet. Strömstad har ett gott renommé som företagarkommun
mycket tack vare de stora möjligheter till företagande som handeln och besöksnäringen erbjuder.
För att ha beredskap för att möta framtidens förändringar och för att skapa förutsättningar för befolkningstillväxt måste Strömstads kommun ha ett
offensivt näringslivsarbete och utforma fungerande
samarbetsformer mellan näringslivet och samhället.
Den företagande- och entreprenörsanda som utvecklats under många år skall vara en hävstång för
ytterligare utveckling och sysselsättning.
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Inom Strömstads kommun arbetar vi med tydliga
och engagerande mål.
Strömstads kommuns medarbetare har insikt och
kunskap om att vårt uppdrag är att ge en god
service till kommuninvånarna. Detta innebär att vi
alla ska förstå att samt vara medvetna om uppdragsfördelningen och uppdragets innehåll för
förtroendevalda och för olika medarbetare i
organisationen.
Strömstads kommun har en arbetsmiljö som
präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en
miljö där olika uppfattningar respekteras och
diskriminering motverkas.
Strömstads kommun har ett öppet och tydligt
ledarskap som samordnar, tillvaratar och främjar
utvecklingen av medarbetarens resurser där vårt
gemensamma mål är goda resultat för kommuninvånare och arbetsglädje för de anställda.
Strömstads kommun har en tydlig strategi för
kompetensförsörjning, där kompetensutveckling
ses som en självklar investering.
Strömstads kommun har en lönepolitik som leder
till goda insatser och engagemang, utveckling och
arbetstillfredsställelse så att kommunens resurser
nyttjas på ett effektivt sätt. Lönepolitiken ska vara
sådan att vi kan behålla och rekrytera kompetenta
medarbetare.

Ekonomi
Grunden för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv är att varje generation själv bär
kostnaderna för den service som den konsumerar,
vilket innebär krav på överskott. De finansiella målen utgör den yttre ramen inom vilken verksamheterna ska bedrivas. God ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv innebär att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa det krävs en
systematisk ekonomi- och verksamhetsstyrning
med tydliga och mätbara mål, samt en tillförlitlig
redovisning och resultatanalys, som tydliggör hur
verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar
uppställda mål.

Vi vill under mandatperioden göra en översyn,
inför nästa mandatperiod, av den politiska
organisationer för att försäkra oss om att vi är så
effektiva som möjligt med kommunens resurser.
Har vi rätt nämnder/tjänstemän osv.?

Mål: Strömstads kommun ska, med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, ha en handlingsberedskap för framtiden.

Vi vill återinrätta budgetdialogerna som tidigare
fanns. Det innebär att alla presidier, förvaltningschefer, ekonomer, kommunchef, ekonomichef och
personalchef deltar samtidigt. Varje förvaltning redovisar sina verksamhet kommande år och genomförda analyser av föregående år. Därefter en första
genomgång av förutsättningarna inför årets budgetarbete. Detta tror vi kommer skapa en bättre helhetssyn och förståelse verksamheterna emellan.

Styrtal: Resultatets andel av skatter och statsbidrag, i genomsnitt fyra år bakåt, uppgår till
minst 2,0 procent vid mandatperiodens slut.
Styrtal: Soliditet inklusive pensionsskuld ska öka eller hållas oförändrad.
Styrtal: Nämndernas nettokostnader överstiger inte
budgeterad nivå.

Uppdrag till KS: Genomföra en översyn av den
politiska och tjänstemannaorganisationen. Som ett
första steg under 2015 ska översyn ske av KS egna
ansvarsområden, och den strategiska ledningsfunktionen ska förstärkas.
Uppdrag till KS: Ansvaret för strategisk markplanering överflyttas från TN till KS.

Uppdrag till KS: Återinrätta budgetdialogerna

Processer
Kommunal service: Kommunens service till allmänheten och näringslivet behöver utvecklas. En
förutsättning kan vara genom projektet ”Förenkla
helt enkelt”, men det krävs dessutom att enhetliga
rutiner och strukturer skapas centralt. Vi måste
skapa förutsättningar för bra dialog och förankring.

De uppdrag som nämnderna fått av Kommunfullmäktige ska hanteras inom tilldelade anslag.
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Kommunfullmäktiges mål
FOKUSOMRÅDE

MÅL

Bygga, bo och miljö

Bostadsbyggandet prioriteras under hela mandatperioden.

200 nya byggrätter under 2015.

Uppleva och göra

Strömstad ska vara en fossiloberoende kommun 2030.
Strömstad ska vara ett attraktivt besöksmål.

Andelen ekologisk/närproducerad mat har ökat till 30 %.
VM i orientering 2016 ska sätta kommunen på kartan.

Omsorg och hälsa

Trafik och infrastruktur

STYRTAL

Strömstad skall vara en ort med en stimulerande och attrak‐ Ett kulturhus ska etableras under mandatperioden.
tiv fritids‐ och kulturverksamhet.
Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade i sjukhu‐ Förutsättningarna för etablering ska utredas under 2015.
sets lokaler, i samverkan med VGR.
Projektering av särskilt boende ska påbörjas 2015.
Nytt särskilt boende i Strömstads tätort står klart 2018.
Ett trivsammare centrum för gående och cyklister till stöd Centrumplanen ska vara reviderad 2016.
för handel, besöksnäring och kommunmedlemmar.
Ansökan ska göras hos Trafikverket om medfinansiering av belysning av g/c,
Säkrare cykeltrafik.
Strömstad‐Skee under 2015.
Säkrare skolvägar.

En säker trafiklösning för korsningen Karlsgatan‐Ringvägen ska finnas i samverkan
med Trafikverket.
Utbildning och barnom‐ Vi har en god strategisk planering av förskole‐ och skolverk‐ Projektering av nya förskoleavdelningar i Skee ska vara genomförd under 2015.
sorg
samheten.
Planering av lokalbehov fram till 2018 ska genomföras under 2015.
Näringsliv och arbete
Kommun och politik
Medarbetare/attraktiv
arbetsgivare
Ekonomi

Processer

Strömstads kommun har ett brett näringsliv som säkrar ar‐ KSAu ska utgöra kommunens näringslivsgrupp.
betstillfällen och befolkningstillväxt.
Under 2015 ska ett näringslivsråd etableras.
Delaktiga invånare
Andelen invånare som känner delaktighet och upplever att de har inflytande ska
öka
En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra samtalskli‐ Medarbetarenkät.
mat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och dis‐ Personalomsättning har minskat.
kriminering motverkas.
Långtidssjukskrivning har minskat.
Strömstads kommun har, med en god ekonomisk husResultatets andel av skatter och statsbidrag, i genomsnitt fyra år bakåt, uppgår till
minst 2,0 procent vid mandatperiodens slut.
hållning och ett effektivt resursutnyttjande, en
handlingsberedskap för framtiden.
Soliditet inklusive pensionsskuld ska öka eller hållas oförändrad.
Nämndernas nettokostnader överstiger inte budgeterad nivå.
Strömstads kommun ger en god service till invånare och nä‐ Förändringsarbetet och organisationsöversynen med fokus på strategisk ledning
ringsliv.
och Kommunstyrelsens egen verksamhet ska startas 2015.
NKI har ökat/överstiger en viss nivå.
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Budgetberedningens och Kommunstyrelsens förslag till budget
Budgetberedningen har upprättat förslag till
budget för år 2015 och plan med prognoser för
åren 2016-2018. Kommunens budgeterade
resultat för 2015 uppgår till 12 Mkr1.
Avstämning av det finansiella resultatmålet ska
göras mot årets resultat efter avdrag för justeringsposter.2 Resultatmålet beräknas som ett genomsnitt fyra år bakåt och för åren 2012-2015 är
målet satt till 1,7 procent av skatter, generella
statsbidrag och kommunal utjämning. Målet är att
uppnå 2 procent under planperioden 2015-2018
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och
Avloppskollektivet, avfallshanteringskollektivet samt
Fjärrvärmekollektivet beräknas preliminärt till 0 kr.
Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt
631,3 Mkr. Anslagen till nämnderna fördelas enligt
följande:
Kommunstyrelsen 58,7 Mkr, Omsorgsnämnden
222,4 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 301
Mkr, Miljö- och byggnämnden 24,7 Mkr, Tekniska
nämnden, skattefinansierad verksamhet 9,1 Mkr
samt Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet
15,5 Mkr.
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för
verksamheten. Om resurserna inte räcker till
planerad och pågående verksamhet under året ska
nämnden omgående vidta åtgärder så att
verksamheten ryms inom anvisade medel.
1
2

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 97,8 Mkr,
varav 65,1 Mkr inom Tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 6,8 Mkr, Omsorgsnämnden 1,2
Mkr, Barn- och utbildningsnämnden 4,1 Mkr,
Miljö- och byggnämnden 7 Mkr, Tekniska
nämnden, skattefinansierad verksamhet 13,7 Mkr,
VA-verksamheten 61,7 Mkr samt Avfallsverksamheten 3,4 Mkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
Att fastställa förslag till Mål & Budget 2015
samt plan 2016-2018 enligt underlag med
1.
2.
3.

4.
5.

förslag till inriktningar, mål och uppdrag 2015,
för verksamhet, ekonomi och medarbetare, samt
finansiella mål och riktlinjer,
förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2015 samt plan för åren 2016-2018,
nämndernas driftbudgetramar 2015 enligt
sammandrag driftbudget, med reservation för
att det senare kan bli aktuellt med justering av
barn- och utbildningsnämndens respektive
omsorgsnämndens ramar efter det att
utformningen av nya riktade statsbidrag är klar.
nämndernas investeringsramar 2015 enligt
sammandrag investeringsbudget,
exploateringsbudget enligt exploateringsplan.

Anslagna medel till drift- och investeringsbudget fördelas i tusentals kronor enligt den ekonomiska översikten.
Med justeringsposter avses balanskravsjusteringar och netto från exploateringsverksamhet
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6.

internränta för skattefinansierade verksamheters investeringar år 2015 till 2,5 procent,
enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting,

7.

politiska arvoden att gälla fr o m 2015-01-01 i
enlighet med justerad arvodesbilaga,
taxor att gälla fr o m 2015-01-01 i enlighet
med taxe- och avgiftsbilaga,
skattesatsen för år 2015 till oförändrad
21:91

8.
9.

Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån
under 2015 upp till totalt högst 85 Mkr för
finansiering av taxekollektivens investe-ringar
samt exploateringsverksamhet. Plan för
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas.
Att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i
AB Strömstadslokaler avseende år 2015 till 2,5
procent, dock ej överstigande bolagets resultat
för samma år,
Att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i
AB Strömstadsbyggen avseende år 2015 till
motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan med ett tillägg av en procentenhet, dock
ej överstigande bolagets resultat för samma år ,
Att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta
om eventuell omdisponering av beslutad
budget för investeringsprojekt, inom nämnd.

Ekonomisk översikt och analys
Kommunens budgeterade resultat för 2015
uppgår till 12 Mkr. Nämndsverksamheten får
ett sammanlagt tillskott till befintliga anslag på
37 Mkr. I tillskottet ingår reserverade medel till
lö-neökningar, vilka fördelas ut efter lönerevisionen. Planerade investeringar uppgår till 149
Mkr, varav 39 Mkr täcks av egen likviditet och
110 Mkr av extern finansiering. Skattesatsen är
oförändrad 21,91.
Ekonomisk utblick
Den svenska ekonomin har utvecklats svagare i år
än tidigare beräknat. SKL1 skriver ned prognosen
för BNP-tillväxten från tidigare 3 till 2,1 procent.
Nästa år beräknas BNP växa med 3,3 procent.
Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den
svenska exporten utvecklats relativt svagt i början
av året. Med en allt starkare tillväxt i omvärlden
och den kronförsvagning som skett under året är
det troligt att exporten får bättre fart under årets
andra hälft och ännu snabbare nästa år.
Tillväxten under första halvåret handlar mycket om
inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt
snabb takt. En bidragande orsak är den omsvängning som skett i bostadsbyggandet. SKL förutspår
att hushållens konsumtionsutgifter växer framöver
och att sparandet efterhand minskar. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i ekonomin.
Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag.
Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit
i stort sett oförändrat. En bidragande orsak är lägre
räntor, men även den underliggande inflationen
(KPIF) har varit mycket låg. Kronförsvagningen i
1

kombination med en starkare inhemsk efterfrågan
drar efterhand upp inflationstalen.
Utvecklingen på arbetsmarknaden är splittrad.
Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det bra, men
med begränsad efterfrågan på arbetskraft ligger
arbetslösheten kvar runt 8 procent. Den fortsatt
höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och
löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar
skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer
är dock skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark,
runt 2 procent både i år och nästa år.
Prognosen för skatteunderlagsutvecklingen i
Strömstad ligger på 4,04 procent, utifrån det tredje
preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 2013.
Det är högre än riksprognosen i våras på 3,5 procent. Rikets utveckling har störst betydelse för
kommunens intäkter från skatt, statsbidrag och
kommunal utjämning. Senaste taxeringsutfallet ger
en något lägre ökningstakt för riket än i våras, med
3,4 procent ökning.
Finansiella mål och riktlinjer av betydelse för
god ekonomisk hushållning
Mål
Resultatmål
Det långsiktiga resultatmålet är ett resultat motsvarande 2 procent av skatter, generella statsbidrag och
kommunal utjämning, mätt som ett genomsnitt över
fyra år. För åren 2012-2015 är målet 1,7 procent. Målet är att successivt öka resultatet och uppnå 2 procent
för perioden 2015-2018.

SKL står för Sveriges Kommuner och Landsting

-14-

Avstämning av resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag för balanskravsjusteringar och
netto från exploateringsverksamhet.
Balansmål
Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser
ska öka, mätt som ett genomsnitt över fyra år.
Riktlinjer
1 Skattesatsen ska inte vara högre än vad som krävs
för att finansiera verksamheten över tiden.
2 Kassaflödet från verksamheten och finansnettot
ska användas för att finansiera investeringar i materiella anläggningstillgångar, avsättning till pensionsfond, investeringsfond samt fond för strategiska åtgärder.
3 Lånefinansiering av investeringar ska endast användas i undantagsfall, om det sker ska beslutet följas
av en plan för så snar återbetalning som möjligt.
4 Likviditetsreserven (saldo på huvudbankkontot eller outnyttjad del av kontokrediten) får ej understiga
25 Mkr.
5 Kostnaden för VA-, avfallshanterings- och fjärrvärmeverksamheterna ska till 100 procent täckas
inom respektive taxekollektiv, samt följa
självkostnadsprincipen.
6 Taxor och avgifter ska prövas årligen i förhållande
till den allmänna prisutvecklingen.

Skattesats

Budget
2013

Budget
2014

21,91

21,91

21,91

21,91

21,91

21,91

*)

11,13

11,13

11,13

11,13

11,13

11,13

kyrkoavgift

1,21

1,21

1,21

1,21

1,21

1,21

begr.avgift

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

33,40

33,40

33,40

33,40

33,40

33,40

34,61

34,61

34,61

34,61

34,61

34,61

Prognos
2017

Prognos
2018

Kommunen
Regionen
Kyrkan
samtl församlingar

Summa, ej kyrkoavgift
Summa inkl kyrkoavgift

Budget
2015

Prognos
2016

Prognos
2017

Prognos
2018

Finansiering
Skattesats

Den kommunala skattesatsen planeras kvarstå
oförändrad perioden 2015-2018. Tidigare planerad återställning av höjningen 2010 med 35 öre har
skjutits på framtiden till följd av stora tillväxtrelaterade kostnadsökningar.

*) Regionskatten för 2015 är regionsstyrelsens förslag till beslut för regionfullmäktige i deras budget för 2015

Skatteintäktsberäkning

Utv i proc

tkr

Budget
2015

Prognos
2016

Preliminärt taxeringsutfall-13 per oktober

4,04

2 044 022

Regeringens fastställda uppräkningsfaktor för 2014

3,30

2 111 475

Regeringens fastställda uppräkningsfaktor för 2015

4,60

2 088 603

SKL’s prognos för uppräkning 201ϰ

3,50

2 115 563

SKL’s prognos för uppräkning 201ϱ

4,80

2 217 110

SKL’s prognos för skatteunderlaget 2016

5,10

2 330 182

SKL’s prognos för skatteunderlaget 2017

4,80

SKL’s prognos för skatteunderlaget 2018

4,50

Skattesats i procent
Skatteintäktsprognos
förändring jämfört med föregående år i procent

2 442 031
2 551 923
21,91
483 905
5,4%

21,91

21,91

510 543
5,5%

535 049
4,8%

-15-

21,91
559 126
4,5%

Skatteintäktsberäkning
Skatteintäkterna år 2015 beräknas utifrån skatteunderlaget från det tredje preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 2014, vilket uppräknas med
regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för åren
2014 respektive 2015. Det definitiva taxeringsutfallet blir klart i slutet av november. Vid beräkning av prognoserna för åren 2016 till 2018
räknas istället det preliminära taxeringsutfallet för
2014 upp med SKL's prognoser för respektive år.
Det uppräknade skatteunderlaget multipliceras med
den aktuella kommunala skattesatsen för respektive
år.

Befolkningsutveckling
Antal invånare 1 nov året innan

Bokslut
2013

Prognos
2014

12 268

12 491

Budget
2015
12 622

Prognos
2016

Prognos
2017

Prognos
2018

12 764

12 900

13 019

304

223

131

142

2,6%

1,18%

1,0%

1,1%

Antal invånare 31 dec budgetåret

12 480

12 630

12 772

12 908

Skatter, utjämningsbidrag
och övriga stadsbidrag

Bokslut
2013

Prognos
2014

Budget
2015

442,2

459,3
0,6

Förändring i antal personer
Förändring i procent

136

119

1,1%

0,9%

13 027

13 157

Prognos
2016

Prognos
2017

Prognos
2018

483,9

510,5

535,0

559,1

2,0

0,0

0,0

0,0

Belopp i Mkr

Egna skatteintäkter
Beräknad slutavräkning skatt

-2,7

Skatteintäkter före utjämning

439,5

459,9

485,9

510,5

535,0

559,1

Inkomstutjämningsbidrag

138,9

141,4

145,3

153,3

160,7

167,9

Kostnadsutjämningsavgift

-32,7

-22,2

-27,8

-28,9

-30,2

-31,4

Regleringsbidrag/-avgift

5,6

2,9

2,3

-1,0

-4,5

-8,3

Strukturbidrag

9,6

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

LSS-utjämningsavgift

-8,2

-7,6

-7,9

-8,0

-8,1

-8,2

Intäkt från kommunal fastighetsavgift

28,6

28,5

30,9

30,9

30,9

30,9

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mellankommunal utjämning pga skatteväxling
Utjämning, statsbidrag o fastighetsavg.

142,9

154,1

153,9

157,6

160,2

162,5

Summa skatter och statsbidrag

582,4

614,0

639,9

668,2

695,3

721,6

5,4%

4,2%

4,4%

4,1%

3,8%

förändring i procent

Befolkningsutveckling
Prognosen för befolkningsutvecklingen 2015-2018
ligger runt 1 % per år, med andra ord en lägre
tillväxt än åren 2012 och 2013. Antalet invånare 1
november ligger till grund för generella statsbidrag
och utjämningsbidrag året efter.

Skatter, utjämningsbidrag och övriga statsbidrag
De olika bidrags- och avgiftsslagen styrs av separata
regelverk. Strömstad är nettobidragstagare i det
kommunala utjämningssystemet som helhet men
betalar avgift i kostnadsutjämningssystemet och i
LSS1 utjämningssystemet. Orsaken är att kommunen
har lägre strukturkostnad än genomsnittskommunen
i riket. Detta innebär att med Strömstads strukturella
förutsättningar bör de faktiska kostnaderna vara
lägre än i ge-nomsnittskommunen.
Intäkterna ökar med 4,2 procent mellan 2014 och
2015, främst kopplat till den goda befolkningsutvecklingen, vilket framgår i inkomstutjämningen.

1
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LSS står för Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade

Nettokostnadsutveckling
Belopp i Tkr

Skatter, statsbidrag och kommunal utjämning
Utveckling i procent
Nettokostnader inkl
finansnetto skattefinansierad verksamhet*

Bokslut
2013

Prognos
2014

Budget
2015

Prognos
2016

Prognos
2017

Prognos
2018

582,4

614,0

639,9

668,2

695,3

721,6

5,4%

4,2%

4,4%

4,1%

3,8%

-592,8

-627,9

-656,2

-680,3

-705,6

8,0%

5,9%

4,5%

3,7%

3,7%

-548,7

Utveckling i procent
* Exklusive avsättning till investeringsfond

Resultatbudget
Belopp i Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Bokslut
2013

Budget
2014

Prognos
2014

Budget
2015

Prognos
2016

Prognos
2017

Prognos
2018

269,8

204,0

226,7

206,5

206,5

206,5

206,5

-790,4

-775,4

-785,9

-812,2

-840,0

-863,9

-889,3

-30,9

-26,1

-24,9

-25,7

-25,7

-25,7

-25,7

-551,4

-597,5

-584,1

-631,3

-659,1

-683,0

-708,4

582,4

606,3

641,0

639,9

668,2

695,3

721,6

2,8

4,7

3,0

3,4

3,0

2,8

2,8

33,7

13,5

32,9

12,0

12,0

15,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,7

13,5

32,9

12,0

12,0

15,0

16,0

Justering för realisationsposter enligt balanskrav

-2,0

0,0

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för netto från exploateringsverksamhet

-23,3
5,9

0,0

-13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för ändring av redovisningsprincip

0,0

-6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Avsättning till investeringsfond

--4,0

0,0

-2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Justerat finansiellt resultat

10,4

13,5

10,2

12,0

12,0

15,0

16,0

1,7%

1,8%

1,9%

2,0%

Verksamhetens nettokostnader
Skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning
Finansnetto
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster, netto
Årets resultat
Avstämning fullmäktiges finansiella resultatmål

Justerat finansiellt snittresultat i % av skatter och
statsbidrag, 4 år bakåt
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Nettokostnader & Resultat
Nettokostnadsutveckling
Prognosen för perioden 2013-2018 är att skatter
och statsbidrag ökar med ca 4,8 procent i genomsnitt per år. Nettokostnaderna för skattefinansierad verksamhet inklusive finansnetto
beräknas öka med 5,7 procent under samma period
förutsatt att endast löner och pensioner kompenseras samt en liten del av övriga nettokostnadsökningar. Det innebär krav på fortsatt
effektivisering för att skapa utrymme för övriga
behov.
För 2015 ökar nettokostnaderna mer än skatter
och statsbidrag. Enligt prognosen kommer posterna mer i balans 2016 och efterföljande år så
överstiger skatter och bidrag nettokostnaderna.
Resultatbudget
”Årets resultat” avser hela den kommunala verksamheten.
Det finansiella resultatmålet är 12 Mkr. Vid årsbokslutsavstämningen av målet avräknas först
diverse justeringsposter för att fånga det underliggande verksamhetsresultatet. Exempel på
justeringsposter är nettointäkter från exploateringsverksamhet samt realisationsvinster.
Tidigare års justeringspost investeringsavsättning
från färjeintäkterna lyfts bort tillsvidare från år
2015. Under perioden 2011-2014 har totalt 10,5
Mkr avsatts till fonden som ska användas till
kommande investeringar.
De tre taxekollektivens resultat nollställs mot
respektive utjämningsfond i balansräkningen och
påverkar inte årets resultat.

2013

Budget
2014

Prognos
2014

Budget
2015

Prognos
2016

Prognos
2017

Prognos
2018

ÅRETS RESULTAT

33,7

13,5

32,9

12,0

12,0

15,0

16,0

Justering för avskrivningar

25,0

26,1

24,9

25,7

25,7

25,7

25,7

Justering för nedskrivning/återförd nedskrivning

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för förändring pensionsavsättning

7,0

2,3

2,7

3,0

3,6

5,4

7,0

Justering för övriga avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Justering för realisationsvinst/-förlust

-2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflödesbudget

Belopp i Mkr

Bokslut

Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital

69,6

41,9

60,5

40,6

41,3

46,1

48,7

Ökn(-)/minskn(+) förråd

-0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ökn(-)/minskn(+) exploateringsvsh

5,8

10,0

5,0

6,0

6,0

6,0

0,0

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-15,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64,9

51,9

65,5

46,6

47,3

52,1

48,7

INVESTERINGAR
Inköp av materiella tillgångar

-36,9

-59,7

-26,4

-58,2

-66,3

-24,9

-12,9

Tidigare beslutade investeringar, ej slutförda

0,0

-28,0

-35,5

-90,6

-103,5

-51,4

-3,6

Avyttrade materiella tillångar

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Inköp av finansiella tillgångar, pensionsfond

-26,4

-9,5

-11,5

-8,5

-8,5

-8,5

-8,5

Avyttrade finansiella tillångar, pensionsfond

9,3

7,0

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Inköp av finansiella tillgångar, investeringsfond

0,0

-0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ägartillskott dotterbolag/dotterdotterbolag

0,0

0,0

0,0

-15,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-53,8

-91,0

-63,4

-165,3

-171,4

-77,8

-17,9

Utökat utnyttjande kontokredit*)

0,0

35,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

Minskat utnyttjande kontokredit

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-30,0

Långfristig upplåning VA och exploatering

0,0

0,0

0,0

60,0

124,0

25,0

0,0

Amortering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

FINANSIERING

Förändring övriga långfristiga skulder

15,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

15,9

35,0

0,0

85,0

124,0

25,0

-30,0

Årets kassaflöde

27,0

-4,1

2,1

-33,6

-0,1

-0,7

0,8

Likvida medel vid årets början

44,6

59,2

71,5

73,6

40,0

39,9

39,2

Likvida medel vid årets slut

71,5

55,1

73,6

40,0

39,9

39,2

40,0

*) Kontokrediten höjdes från 40 till 60 Mkr från 2013.
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Kassaflödesbudget
Kassaflödesbudgeten redovisar budgeterade
likviditetsförändringar. Budgeten är upprättad
enligt indirekt metod, vilket innebär att den utgår från resultat- och balansräkning. Utgångspunkten är kommunens totala resultat enligt
resultaträkningens rad ”Årets resultat” och redovisningen mynnar ut i förändring av likvida
medel, vilket motsvarar balansräkningens post
”Kassa och bank”. Justering sker för bokföringsposter, vilka inte är likviditetspåverkande.
Kassaflödesbudgeten är uppdelad i tre delar,
kassaflöde från den löpande verksamheten,
från investeringsverksamheten och från finansieringsverksamheten. Detta visar varifrån
kassaflödet härrör och vad det används till. Investeringarna kan inte finansieras fullt ut med
kassaflödet från verksamheten, vilket kräver
extern finansiering.

Balansbudget
Mkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Prognos
2014

Budget
2015

Prognos
2016

Prognos
2017

Prognos
2018

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

414,5

453,9

451,5

574,6

718,8

769,4

760,2

Finansiella anläggningstillgångar

25,4

25,4

25,4

40,4

40,4

40,4

40,4

Balansbudget
Balansbudgeten visar kommunens finansiella
ställning. Utifrån de förutsättningar som gäller
för planperioden och med planerad upplåning så
sjunker soliditeten 2016-2017 för att därefter öka
igen.

Omsättningstillgångar
Förråd m m

1,6

0,9

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Finansiella omsättningstillgångar

84,7

68,3

86,2

87,7

89,2

90,7

92,2

Exploateringsverksamhet

77,2

15,1

72,2

66,2

60,2

54,2

54,2

Kortfristiga fordringar

64,4

66,7

64,4

64,4

64,4

64,4

64,4

Kassa och bank

71,5

58,7

73,6

40,0

39,9

39,2

40,0

därav investeringsfond
Summa tillgångar

4,0

4,8

8,0

10,5

13,0

15,5

18,0

739,4

689,0

775,0

875,0

1 014,6

1 060,0

1 053,1

436,7

411,1

469,6

481,6

493,6

508,7

524,7

33,7

13,4

32,9

12,0

12,0

15,0

16,0

45,4

44,2

48,1

51,1

54,7

60,1

67,1

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

25,0

25,0

25,0

-5,0
209,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
därav årets resultat
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Skulder
Utnyttjad kontokredit*)
Lån till taxekollektiven och exploateringsverksamhet

0,0

0,0

0,0

60,0

184,0

209,0

97,8

33,8

97,8

97,8

97,8

97,8

97,8

Kortfristiga skulder

159,5

161,8

159,5

159,5

159,5

159,5

159,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

739,4

689,0

775,0

875,0

1 014,6

1 060,0

1 053,1

Soliditet inkl pensionsförpliktelse
Soliditet mätt som ett genomsnitt fyra år
bakåt

21,6%

22,2%

25,8%

24,7%

22,4%

22,7%

24,3%

23,2%

23,7%

23,9%

23,5%

Övriga långfristiga skulder

Foto: Peter Dafteryd
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Sammandrag driftbudget
Nämndsverksamheten får ett sammanlagt tillskott
till befintliga anslag på 37 Mkr. I tillskottet ingår
reserverade medel till löneökningar, vilka fördelas
ut efter lönerevisionen.

Kommentarer till förändrade ramar mellan 2014
och 2015
Ökning eller minskning av nämndernas/styrelsens
ramar sker på någon/några av följande grunder
1. förändrad kapitalkostnadsbudget.
2. kostnads-/intäktsförändringar i befintlig
verksamhet eller på grund av utökad/minskad
verksamhet,
3. flytt av verksamheter mellan nämnder
Kommunstyrelsen, nettoökning 4.255 Tkr, varav
ramtillskott 3.695 Tkr. Ramtillskottet går till
utökning av upphandlingsenheten, ökat driftsbidrag till Strömstads Museum, driftbidrag till nya
författarcentrum, översiktlig planering, förstärkt
säkerhet inom IT, delfinansiering av drogförebyggande samordnare inom folkhälsoverksamheten samt utökad budget för revision.
Budgetmedel för organisationsutveckling anslås
tillfälligt med 2.500 Tkr varav viss del kommer att
användas till anställning av miljöstrateg.
Barn- och utbildningsnämnden, nettoökning
7.938 Tkr, varav ramtillskott 7.000 Tkr. Av
ramtillskottet går merparten till att finansiera
kostnader i samband med den nyöppnade förskolan på Mällby. Resterande fördelas till ökade
behov inom särskilt stöd, vuxenutbildningen,
måltidsenheten samt inom skolskjutsar.

Sammandrag
driftbudget Belopp i Tkr
Kommunstyrelse

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

-50 082

-54 432

Prognos
2016

Prognos
2017

Prognos
2018

-58 687

-58 687

-58 687

-58 687

Omsorgsnämnd

-213 215

-213 375

-222 401

-222 001

-222 001

-222 001

Barn- och utbildningsnämnd

-280 714

-293 024

-300 962

-300 962

-300 962

-300 962

Teknisk nämnd, skattefinansierad vsh

-11 793

-10 909

-9 051

-9 051

-9 051

Miljö- och byggnämnd

-21 689

-23 364

-24 691

-24 691

-24 6910

Finansförvaltningen

-9 051
-24 691

26 075

-2 393

-15 503

-43 518

-67 419

-92 776

Pensionsutbetalningar

-12 045

-12 261

-12 208

-12 700

-13 479

-14 650

Ej fördelade verksamhetsposter

24 943

-1 357

-15 277

-42 800

-65 922

-90 108

Intern ränta

13 177

11 225

11 982

11 982

11 982

11 982

-551 419

-597 497

-631 295

-658 910

-682 811

-708 168

Teknisk nämnd, VA-kollektiv, resultat mot fond

0

0

0

0

0

0

Teknisk nämnd, Avfallskollektiv, resultat mot fond

0

0

0

0

0

0

Teknisk nämnd, Fjärrvärmekollektiv, resultat mot fond

0

0

0

0

0

0

Verksamhetens nettokostnad, skattefinansierad vsh

Tekniska nämnden, skattefinansierad del,
nettominskning 1.858 Tkr, varav ramtillskott
100 Tkr. Ramtillskottet kommer att användas
till åtgärder för dagvattenhantering Seläterområdet.
Miljö- och byggnämnden, nettoökning 1.327
Tkr, varav ramtillskott 1.000 Tkr. Ramtillskottet
kommer att användas till anskaffning och
implementering av ett ändamålsenligt verksamhetssystem, finansiera långsiktig naturvårdsfunktion, förstärka bygglovshanteringen samt
för att täcka ökade kostnader för reparation
underhåll och licenskostnader.
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Omsorgsnämnden, nettoökning 8.626 Tkr, varav
ramtillskott 8.000 Tkr. Ramtillskottet kommer att
fördelas mellan förvaltningens påbörjade omorganisation, teknikprojekt inom vård och omsorg,
utökning av tjänster inom Individ/familjeomsorg
och Vård/omsorg och till ofrånkomliga kostnadsökningar som t ex för färdtjänst och utskrivningsklara brukare.
Finansförvaltningen, nettoökning 13.510 Tkr,
varav ramtillskott ofördelad verksamhet 15.238 Tkr.
Ökad budget för ofördelad löneökningspott för
april-december 2014, ofördelad samhällsutvecklingsresurs, reserverade medel för ny förskola på
Mällby 3.350 Tkr att överföras i samband med
verksamhetsstart, ofördelad budget för hyresökningar, lägre intäkter från tekniska nämnden till
följd av sänkt investeringsavsättning, ökade
pensionsutbetalningar samt sänkta internränteintäkter. Minskad budget pga sänkta kapitalkostnader.

Investeringsverksamhet
Sammandrag Investeringsbudget
Belopp i Tkr

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Summa
perioden

Kommunstyrelsen
Barn-och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Miljö-och byggnämnden
Tekniska nämnden, skattefinansierad
verksamhet
Summa nettoinvesteringar skattefin vsh
Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet
Summa nettoinvesteringar taxefin vsh
Tot Summering Investeringar

6 800,0
4 105,0
1 188,0
6 950,0

6 000,0
3 885,0
1 000,0
4 960,0

7 200,0
3 560,0
1 000,0
7 030,0

6 000,0
3 560,0
1 000,0
2 100,0

26 000,0
15 110,0
4 188,0
21 040,0

13 650,0

50 500,0

6 150,0

200,0

70 500,0

32 693,0
65 060,0
65 060,0
97 753,0

66 345,0
103 530,0
103 530,0
169 875,0

24 940,0 12 860,0
51 380,0 3 580,0
51 380,0 3 580,0
76 320,0 16 440,0

Kommunstyrelsen
Belopp i Tkr

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Summa
perioden

IKT-Nätsäkerhet
IKT-Förbrukningsinventarier o utveckling
IKT-Inventarier mobilt arbetssätt
IKT-Uppgradering av växel- o hänvisningssystem
IKT-Reinvest virt servrar
Totalt IKT
Kultur-Konstnärlig utsmyckning
ADM-E-arkiv
KLK-Systemutveckling centrala system
KLK- Medborgarrel e-förv utveckling
Verksamhetsrelaterade investeringar i hyrda
lokaler
Totalt övrigt Komunstyrelse
Summa Kommunstyrelsen

200,0
200,0
400,0
0,0
0,0
800,0
200,0
400,0
200,0
200,0

200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
400,0
200,0
0,0
200,0
200,0

200,0
200,0
0,0
600,0
600,0
1 600,0
200,0
0,0
200,0
200,0

200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
400,0
200,0
0,0
200,0
200,0

800,0
800,0
400,0
600,0
600,0
3 200,0
800,0
400,0
800,0
800,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

20 000,0

6 000,0
6 800,0

5 600,0
6 000,0

5 600,0
7 200,0

5 600,0
6 000,0

22 800,0
26 000,0

136 838,0
223 550,0
223 550,0
360 388,0
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Barn-och utbildningsnämnden
Belopp i Tkr

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Summa
perioden

Utemiljö
Kök/städ
Möbler och inventarier klasrum/matsalar
Data/El nätutbyggnad
Kopiatorer och skrivare
Inventarier Vux
Inventarier Gymnasiet
Komplettering möbler stab
E-förvaltning, komplettering Hypernet Vux
IT-baserat lärande
Summa Barn- och utbildningsnämnden

205,0
250,0
180,0
150,0
60,0
200,0
450,0
50,0
60,0
2 500,0
4 105,0

300,0
200,0
200,0
150,0
60,0
475,0
900,0
0,0

300,0
200,0
200,0
150,0
60,0
250,0
900,0
0,0

300,0
200,0
200,0
150,0
60,0
250,0
900,0
0,0

1 500,0
3 785,0

1 500,0
3 560,0

1 500,0
3 560,0

1 105,0
850,0
780,0
600,0
240,0
1 175,0
3 150,0
50,0
60,0
7 000,0
15 010,0

Omsorgsnämnden
Belopp i Tkr
Åtgärder utifrån brandtillsyn/dokumentation
Arbetsmiljö/Säkerhetsåtgärder
Spoldesinfektorer Solbogården
Summa Omsorgsnämnden

Budget
2015
500,0
500,0
188,0
1 188,0

Plan
2016
500,0
500,0

Plan
2017
500,0
500,0

Plan
2018
500,0
500,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Miljö-och byggnämnden
Belopp i Tkr
Ärendehanteringssystem MBN
Flygfoto/Kartering
E-arkiv
Digitalisering befintligt arkiv
Räddningsmaterial
Verksamhetsstöd RTJ
Släck- och räddningsbil Skee
Kem- och restvärdesfordon
Lätt enhet, fordon dubbelhytt
Service- och materialfordon
Räddningsbåt med släp
Skärsläckare
Bogserbar motorspruta
Maskinstege
Brand/rädddningsenhet Sydkoster
4-hjuling
Totalt Räddningstjänsten
Summa Miljö- och byggnämnden

Budget
2015
500,0
150,0
400,0
1 000,0
150,0
100,0
4 300,0
350,0

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

1 500,0
1 200,0
460,0
1 500,0
230,0
6 500,0

4 900,0
6 950,0

4 810,0
4 960,0

6 880,0
7 030,0

1 500,0
300,0
1 950,0
2 100,0

Summa
perioden
2 000,0
2 000,0
188,0
4 188,0

Summa
perioden
500,0
600,0
400,0
1 000,0
600,0
100,0
4 300,0
350,0
1 500,0
1 200,0
460,0
1 500,0
230,0
6 500,0
1 500,0
300,0
18 540,0
21 040,0

Tekniska nämnden
Skattefinansierad verksamhet , Belopp i Tkr
Tekniska nämnden
Skattefinansierad verksamhet
Byte av räcke vid nedre bron
Centrumplan, cykelbana
Tillgänglighetsanpassning
Gatubelysning, utbyte av belysningsstolpar
Rensning Strömsån (vassröjning)
GC‐väg Skee samhälle
Strömsdalen etapp II
Utomhusgym
Gymnasieparkeringen, ny detaljplan
Trafikmätarskåp
Errosionsskydd Vättlandsån
Belysning Strömsån/centrum/trappor
Reningsanläggning Std 4:4, Slipen
KGH‐byggnaden
Hjullastare (gemensam användning)
Hydralhammare
Totalt Gator, vägar, parkeringar och badplatser
Toalett Strömstad 3:13, gymnasieparkeringen
Toalett Svallhagen
Totalt Allmän renhållning
Utveckling gästhamnen
Utbyte av bryggor
Anordningar för sophantering i gästhamnen
Reparation av ångbåtskajen
Ny färjeterminal
Totalt hamn
Summa Tekniska nämnden skattefinansierad
vsh
Summa nettoinvesteringar skattefin vsh

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Tekniska nämnden
Taxefinansierad verksamhet , Belopp i Tkr

Summa
perioden

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Anskaffning av fjärravläsningssystem
1 000,0
100,0
600,0

300,0
300,0
0,0
600,0
1 400,0

3 000,0
100,0
600,0
50,0
500,0
250,0

750,0
750,0
100,0
400,0
1 000,0
1 500,0
3 000,0
13 650,0
32 693,0

200,0

200,0

1 000,0

700,0
2 000,0
2 000,0
1 200,0
400,0
9 900,0

4 000,0
100,0
600,0
50,0

6 200,0
800,0
800,0
100,0
400,0
13 000,0
30 000,0
43 500,0
50 500,0

700,0

5 650,0

0,0
100,0
400,0

500,0
6 150,0

200,0

0,0

0,0
200,0

1 000,0
7 000,0
300,0
1 800,0
100,0
500,0
950,0
300,0
1 000,0
600,0
1 400,0
1 400,0
2 000,0
2 000,0
1 200,0
400,0
21 950,0
800,0
750,0
1 550,0
300,0
1 200,0
1 000,0
14 500,0
30 000,0
47 000,0

Avloppspumpstationer

2 500,0

1 500,0

1 500,0

Reinvesteringar avloppsledningar

2 000,0

2 000,0

2 000,0

12 000,0

12 000,0

Dubblering råvattenledning
Spolvagn
VA Öddö, Skeppshället
Dagvatten Seläter

200,0
5 000,0

9 000,0
72 000,0

116 000,0

2 500,0

2 500,0

1 500,0

1 500,0

12 000,0

12 000,0

VA plan

2 500,0

2 500,0

Ledningsnät, Hogdalsnäset

3 000,0

3 000,0

AV Container/flak

4 500,0
92 500,0

60,0

130,0

Utbyte av sopbil

2 000,0

Sopfordon Koster

1 000,0

47 500,0

0,0

80,0

80,0

350,0

2 000,0

6 000,0
1 000,0
6 000,0

700,0

700,0

300,0

Spolplatta/hus ÅVC

300,0
1 300,0

Åtgärder befintlig sorteringshall

201 700,0

2 000,0
6 000,0

Flyttning av ÅVC Sydkoster
Utredning och införande matavfallsinsamling

4 500,0

61 700,0

Utbyggnad kretsloppsparken

1 300,0

800,0

800,0

1 800,0

1 800,0

Eltruck

100,0

100,0

Fordonsvåg

200,0

200,0

Omlastningshall wellp/tidn

Hjullastare

1 500,0

Container för matavfall
Totalt Avfall
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44 000,0

Vatten och avlopp Lilla Åseröd

Totalt VA

66 245,0 24 940,0 12 860,0 136 738,0

15 000,0

Tryckstegringsstation, Österröd

VA Koster, lågreservoar Ekenäs

70 500,0

6 000,0
24 000,0

9 000,0

Utbyggnad Österröd
Tryckstegringsstationer lågreservoar, Stare

5 500,0

200,0
10 000,0

Summa
perioden
0,0

1 500,0

3 000,0

300,0

300,0

3 360,0

11 030,0

3 880,0

3 580,0

21 850,0

Summa Tekniska nämnden taxefinansierad vsh

65 060,0

103 530,0

51 380,0

3 580,0

223 550,0

Summa nettoinvesteringar taxefin vsh

65 060,0

103 530,0

51 380,0

3 580,0

223 550,0

Total Summering Investeringar

97 753,0

169 775,0

76 320,0 16 440,0

360 288,0

Sammandrag exploateringsplan
Den starka tillväxt som råder i Strömstad medför ett fortsatt stort exploateringstryck. Kommunen har ett
flertal exploateringsområden i olika faser av produktionsprocessen. Osäkerheten är stor avseende när utgifter
och intäkter infaller, i synnerhet det senare. I nuläget går det inte att bedöma storleken på kommande
försäljningsintäkter eller tidpunkt för försäljningar.
Med anledning av att risken för felbedömning är så stor presenteras endast en preliminär nettosumma per år.
Nettosumma totalt

Belopp i tkr

Tot Summering Investeringar

Budget
2015

-4 500

Plan
2016

+0

Plan
2017

-14 000

Plan
2018

00

(utgifter i minus och inkomster i plus.)

Tekniska nämnden
Bastekärr

Försäljning av en tomt samt arbete med bergschakt
Mällby

Tomtförsäljning klar. Återstår toppbeläggning av asfalt.
Brovallen

Uppskattad kostnad för detaljplan. Ingen försäljning förrän Bastekärr är slutsåld (bedömning).
Hålkedalen

Pågående detljplanearbete.
Norrkärr 2:1

En tomtförsäljning samt toppbeläggning av asfalt återstår.
Stare

Tomter antas att försäljas under 2014 samt toppbeläggning av asfalt.
Skee, Hjältsgård

Projektering pågår samt påbörjande av entreprenad.
Kommunstyrelsen

foto Josefin Törnkvist
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Kommunstyrelsen
Ordförande: Peter Birgersson-Dafteryd
TF kommunchef: G-B Eide/U Björkman
Kommunstyrelsen har ledningsansvar enligt
kommunallagen, vilket innefattar ansvar för att
visioner och övergripande mål följs. Kommunstyrelsen är personalnämnd, ansvarar för planering och uppföljning av kommunens ekonomi
samt har uppsikt över verksamheten i de kommunägda företagen. Kommunledningsförvaltningen är indelad i två enheter, utvecklingsenheten samt enheten för stöd, service och styrning. Här ligger även samordningsansvaret för
Tillväxtsekretariatet för norra Bohuslän, fyra
kommuner i samverkan

Strategier inför framtiden
Strömstad är en kommun i tillväxt. Ett positivt faktum, som också medför ökande behov av kommunal
service. Det ska främst ske genom kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling. Huvudfokus
för år 2015 är översyn och utveckling av organisation, rutiner och processer.

Översiktlig verksamhetsplan
Politisk verksamhet
Verksamheten omfattar Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen med utskott, valnämnd/ valberedning, överförmyndare och revision.

Verksamheten under år 2015-2016
En översyn av den politiska och tjänstemannaorganisationen kommer att genomföras. Som ett första
steg under 2015 ska Kommunstyrelsens egna ansvarsområden och den strategiska ledningsfunktionen förstärkas.
Under mandatperiodens första år kommer utbildning att genomföras för förtroendevalda
Utvecklingsenheten
Enheten omfattar utveckling och samordning av näringslivsfrågor, folkhälsofrågor, översiktlig planering, infocenter, extern information och övergripande kultur- och fritid. Inom näringslivsutvecklingen drivs tillväxtprojekt i samverkan med kommunalförbundet Fyrbodal och kommunerna i norra
Bohuslän, främst genom Tillväxtsekretariatet, för
vilket kommunen är huvudman.
Verksamheten under år 2015-2016
Kommunens näringslivsstrategi kommer att revideras och kopplas till en årlig handlingsplan. Genom
medverkan i SKL-utbildningen ”Förenkla helt enkelt” kommer kommunen ta fram en handlingsplan
som syftar till att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Satsningar för breddat näringsliv kommer
att prioriteras.
Stora satsningar på besöksnäringen nationellt och
regionalt kräver resurser och engagemang på lokal
nivå. Destinationsutvecklingsarbetet intensifieras
under 2015 både lokalt och genom samarbete i hela
Bohuslän.
FÖP Nordby-Svinesund beräknas bli antagen under 2015. Arbetet med FÖP Norra Kustområdet
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Resultatbudget
Tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Intäkter (+)
Avgifter
Bidrag
Övriga intäkter
S:a intäkter

58
1 951
2 688
4 697

12
1 627
2 629
4 268

12
1 632
2 629
4 273

Kostnader (-)
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Kapitalkostnader
S:a kostnader

-25 689
-2 963
-24 535
-1 594
-54 781

-26 734
-2 955
-26 313
-2 698
-58 700

-27 077
-2 955
-29 827
-3 101
-62 960

Nettoutfall
Nettoram
Resultat

-50 084
52 174
2 090

-54 432
54 432
0

-58 687
58 687
0

Fördelning netto anslag i Tkr
0
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommunledningskontor
Samhällsutveckling
Kultur o Fritid
Extern information
Administrativ avd
Personalavd
Ekonomiavd
IT-avdelning

5 000

10 000

15 000

och FÖP Strömstad-Skee pågår, med planerat färdigställande 2016. Inom ramen för denna ska arbetet med centrumplanen återupptas i samarbete med
Miljö- och byggnämnden och Tekniska nämnden,
samt i dialog med boende och näringsliv. Arbetet
med Blå ÖP fortsätter inom ramen för Tillväxt
Norra Bohuslän. Ansvaret för strategisk markplanering ska överflyttas från Tekniska nämnden till
Kommunstyrelsen.
Prioriterade områden för folkhälsoarbetet under
2015 är drogförebyggande arbete och goda levnadsvanor med fokus på barn och unga. Tjänsten som
drogförebyggande samordnare på halvtid kommer
att återinrättas. Folkhälsosamordnaren kommer att
fortsätta arbeta för att förbättra ansökningsprocessen beträffande folkhälsomedel. Folkhälsorådet
kommer i övrigt att driva frågor som jämlika och
jämställda livsvillkor samt livslångt lärande.
Det lokala planeringsarbetet för VM i orientering
2016 i Strömstad och Tanum intensifieras under
året. Byggnationen av ny aktivitetshall på Strömsvallen beräknas kunna påbörjas under 2015. En breddning och förstärkning av barn- och fritidsverksamheten blir en prioriterad uppgift.
Plan för information och kommunikation ska upprättas. Ett viktigt syfte är att utveckla kommunens
service till allmänhet och näringsliv samt internt.
Tjänst som miljöstrateg ska inrättas inom kommunledningsförvaltningen med uppdrag att driva och
samordna det kommunövergripande arbetet med
kommunens miljömål. Dessa ska även integreras i
kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.
Plan för åren 2017-2018 tas fram under år 2015

Enheten för stöd, service och styrning
I enhetens uppdrag ligger att styra, samordna och utveckla kommungemensamma processer och rutiner,
att ge stöd och service till hela den kommunala organisationen samt att minska sårbarheten i kommunens administration. Till enheten hör IT-avdelningen, personalavdelningen, administrativa avdelningen inklusive växel och ekonomiavdelningen inklusive inköp/upphandling, statistik och försäkringar.
Verksamheten under år 2015-2016

Personalavdelningen ska utveckla ett antal områden
som rör hela organisationen. Strömstads kommuns
medarbetare ska ha insikt och kunskap om att vårt
uppdrag är att ge en god service till kommuninvånarna. Detta innebär att vi alla ska förstå samt vara
medvetna om uppdragsfördelningen och uppdragets
innehåll för förtroendevalda och för olika medarbetare i organisationen.
Strategier för kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling och övrig kompetensutveckling ska utvecklas och tas fram under året.

Ett gemensamt fokus under året är att se över kommunens styr- och ledningssystem.

Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och diskriminering motverkas.

Administrativa avdelningen kommer att fokusera på
utveckling av e-tjänster och av kommunens ärendehanteringssystem. Exempel på tjänster som ingår är
ökad tillgänglighet, ökade möjligheter till självservice, lättillgänglig information, planera införande av
e-arkiv och fortsatt e-förvaltningsutveckling.

Vidare ska personalavdelningen utvärdera medarbetarenkätens innehåll för att inför 2015 ta fram en ny
enkät. Plan för utbildning 2015, både internt på avdelningen samt för lönesättande chefer, ska upprättas.

IT-avdelningen har en central roll för att stödja pågående e-förvaltningsutveckling. Vidare fortsätter
arbetet med bland annat utveckling av mobila enheter, teknik för digitala möten via video- och telefonkonferenser, fiberanslutning av kommunens
verksamheter i samarbete med StrömstaNet AB
samt uppgradering av kommunens telefonväxel.
Ekonomiavdelningens prioriterade utvecklingsområden är ekonomistyrning, resultatstyrning, upphandling/inköp och intern kontroll. Planeringen inför anskaffning av ett systemstöd för verksamhetsstyrning samt intern kontroll kommer att inledas under 2015.
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Plan för åren 2017-2018 tas fram under år 2015

Omsorgsnämnden
Ordförande: Leif Andersson
Förvaltningschef: Maria Reinholdsson
Omsorgsnämndens uppgift är att möta
människors skiftande behov av stödinsatser.
Förvaltningen ska ge service och ansvara för
myndighetsutövning. Ett särskilt ansvar finns
för svaga grupper. Barns bästa ska alltid
beaktas. Nämndens verksamhet omfattar
äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta
samt individ- och familjeomsorg.
Omsorgsnämnden ansvarar också för
mottagandet av nyanlända, konsumentrådgivning, bostadsanpassning samt färdtjänst.
Arbetet styrs i första hand av Socialtjänstlagen
(SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och av Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL).

Strategier inför framtiden
Under året kommer den nya organisationen stabiliseras där ledning och styrning står i fokus. Förvaltningen behöver fokusera på att kvalitetssäkra
processer och rutiner inom samtliga områden
samt tillse att dessa implementeras och fungerar.
Under året arbeta med att införa en tydligare målstyrning för förvaltningens mätbarhet och styrbarhet, för att säkerställa ett rättssäkert och kvalitetssäkrat arbetssätt på såväl lång som kort sikt.
Långsiktig strategisk planering skapar förutsättningar för god ekonomisk hushållning av resurser

samt en budget i balans. Efter 2014 års omorganisation är förvaltningen uppdelad i två
utförarverksamheter och en beställarverksamhet. De närmaste åren 2015-2016 kommer
arbetet att fortgå med att säkerställa processer
och rutiner. Verksamhetsplan med boendeplan
kommer att vara klar under hösten 2014 och
ligga till grund för plan 2016- 2018. Planeringen
som sker tar dels fäste i befolkningsprognoser
men även i framtidsvisioner om hur samhället
förändras och möjliggör alternativa lösningar
inom förvaltningens verksamhetsområde. Med
det avses den utveckling vi ser bl.a. inom IT och
den påverkan det sannolikt kommer ha med
tekniska lösningar inom nämndens verksamhetsområde. Effektivitetsförbättringar kommer att
ske under perioden då förvaltningens system för
styrning och kontroll är infört.
Vård och Omsorg
Omfattar ansvarsområden Hemtjänst, Särskilda
boenden, Gruppboende Demens, Korttidsboende och Kommunal hälso- och sjukvård som
innefattar Hemsjukvård, Rehab och Anhörigstöd.
Vård och omsorg är en utförarverksamhet.

Resultatbudget
Tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Intäkter (+)
Avgifter
Bidrag
Övriga intäkter
S:a intäkter

11 735
37 350
21 220
70 305

10 332
19 814
15 896
46 042

10 332
19 814
15 491
45 637

Kostnader (-)
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Kapitalkostnader
S:a kostnader

0
-202 775
-22 565
-57 357
-830
-283 527

0
-195 563
-21 005
-42 008
-841
-259 417

0
-201 008
-21 055
-45 055
-920
-268 038

Nettoutfall
Nettoram
Resultat

-213 222
-203 132
-10 090

0
-213 375
0

0
-222 401
0

Fördelning netto anslag i Tkr
0
Gemensam
administration

Verksamheten under år 2015

Vård och omsorg

Upphandling av digitala larm, larmcentral, planerings- och uppföljningssystem samt digitala lås
sker under senhösten 2014. Installation och implementering sker under 2015 och 2016.

Individ och familj

Stöd och service
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50 000

100 000

150 000

12 376

135 789

34 746

39 490

Våra boenden är lokalmässigt planerade på
sådant sätt att det blir svårt med logistik och
överblick varför behovet att utöka bl.a. nattpersonal behöver åtgärdas. Utbildning inom
Omsorgsfilosofi planeras under året.
Plan för åren 2016-2018
Utarbetas utifrån den verksamhetsplan och boende plan som tas fram under hösten 2014.
Individ och familj
Omfattar ansvarsområden Administration, Bistånd, Vuxenstöd och Barn och unga som innefattar ensamkommande team. Fokus inom området
ligger på myndighetsutövning och är till merparten en beställarverksamhet.
Verksamheten under år 2015
Förstärkning sker på chefsnivå samt viss utökning
av handläggare, förstärkningen är central för biståndsenheten och socialtjänst Barn och unga där
förvaltningen bl.a. haft arbetsmiljöproblem. Fokus under 2015 kommer att vara på processer,
ru-tiner, kvalitetssäkring samt införande av BBIC
(Barns behov i centrum). Området är generellt
svårrekryterat då det råder brist på kvalificerad
utbildad personal. Utveckling av stöd och behandling i närmiljön för barn och unga inom socialtjänst planeras under året. En förstärkning behöver ske på missbruksenheten där antal behandlade personer fördubblats sedan 2005 medan antalet behandlande resurser har varit oförändrade.

Utvecklingsarbete gällande ungdomar 16-25 år, i
samverkan mellan barn/unga och vuxenstöd, planeras under året.
Plan för åren 2016-2018
Utarbetas utifrån den verksamhetsplan och boendeplan som tas fram under hösten 2014 .
Stöd och service
Omfattar ansvarsområden LSS, Boende ensamkommande flyktingbarn och Arbetslivsenheten.
Verksamheten under år 2015
Under 2015 kommer vår verksamhet med boende för ensamkommande flyktingbarn att vara
fungerande i våra nya lokaler. Arbete behövs påbörjas med att säkerställa olika boendeformer
utifrån aviserade ytterligare behov.
Antalet personer med lönebidrag har ökat varför
ytterligare förstärkning behöver ske.
Plan för åren 2016-2018
Utarbetas utifrån den verksamhetsplan och
boendeplan som tas fram under hösten 2014 .
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Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Kerstin Karlsson
Förvaltningschef: Annelie Gollungberg
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
omfattar förskola, annan pedagogisk omsorg,
fritidshem, förskoleklass, grundskola (årskurs 19), grundsärskola (årskurs 1-9), gymnasiesärskola,
gymnasieskola, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, resurscentrum, kommunal
kulturskola, bibliotek, kommunens gemensamma
måltids- och städenhet, skolskjutsar samt.

Strategier inför framtiden
Den övergripande strategin för förvaltningen under
åren 2015 – 2018 ska fokusera på att öka skolverksamheternas och övriga verksamheters måluppfyllelse genom att utveckla medarbetarna så att de aktivt tar del i det systematiska kvalitetsarbetet. Exempel på detta är att säkerställa att personalen har tillgång och använder digitala verktyg för undervisning
och administration och att principerna för förvaltningens nuvarande resursfördelningssystem inom
grundskolan bibehålls och utvecklas.
Strömstads kommun är en tillväxtkommun, många
nya familjer flyttar hit och födelsetalen är höga, vilket
medfört ett ökat behov av kommunal service. För
Barn- och utbildningsförvaltningen innebär detta
framför allt ett ökat behov av:



Platser i förskola och fritidshem



Särskilt stöd inom förskola, grundskola och
gymnasium
Undervisning i Svenska som andraspråk
(SVA), Modersmål, Förberedelseklass för
nyanlända, Studiehandledning och Svenska
för invandrar (SFI)






IT som pedagogiskt verktyg
Strategisk lokal- och rekryteringsplanering

Översiktlig verksamhetsplan för 2015 och
kortfattad plan för 2016-2018
Förskola
Kommunen bedriver förskoleverksamhet för åldrarna 1-5 år. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg.
I Strömstad finns 14 kommunala förskolor och två
fristående i form av föräldrakooperativ. Kommunen
tillhandahåller också annan pedagogisk omsorg och
en kvällsöppen omsorg 18:30-21:30.
Verksamheten under år 2015
Behovet av fler förskoleplatser har ökat markant de
senaste åren på grund av höga födelsetal och stor inflyttning. En stark trend är också att allt fler 1-åringar
börjar i förskolan, vilket innebär ett större omsorgsbehov än för äldre barn. Till detta ska också läggas
att barnens placeringstider ökar och att antalet barn
som är i behov av särskilt stöd och/eller stöd i sin
språkutveckling också blivit fler.

Resultatbudget
Tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Intäkter (+)
Avgifter
Bidrag
Övriga intäkter
S:a intäkter

10 644
10 038
17 006
37 688

11 340
8 811
15 925
36 076

12 888
7 833
14 188
34 909

Kostnader (-)
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Kapitalkostnader
S:a kostnader

-209 647
-43 557
-61 406
-3 794
-318 404

-225 510
-44 809
-55 489
-3 292
-329 100

-233 811
-44 775
-54 521
-2 764
-335 871

Nettoutfall
Nettoram
Resultat

-280 716
-282 217
1 501

-293 024
-239 024
0

-300 962
-239 024
0

Fördelning netto anslag i Tkr
0
Nämnd
Förvaltningsövergripan…
Biblioteksverksamhet
Kulturskola
Särskola/Särvux
Måltid/Städverksamhet

Skolskjutsar
Grundskola/Förskola
Resurscentrum

Gymnasium
Vuxenutbildningen/…
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200 000

För att kunna möta de nya behoven har förvaltningen hösten 2014 startat ett utvecklingsarbete
med personalrepresentanter. Arbetet kommer
framför allt att vara inriktat på ta fram relevanta
nyckeltal för verksamheten och hitta flexiblare
former för såväl organisation som arbetssätt.
Arbetet kommer att fortsätta under 2015.
Utöver detta kommer förskolan även att fortsätta
sitt kontinuerliga utvecklingsarbete av den pedagogiska verksamheten med inriktning mot naturvetenskap och teknik och flerspråkighet och interkulturalitet.
Plan för åren 2016-2018
I och med att Strömstad expanderar och invånarantalet ökar kommer behovet av förskoleplatser fortsatt att vara stort. Detta ställer stora krav på fortsatt
strategisk lokal- och rekryteringsplanering såväl på
övergripande kommunnivå som på förvaltningsnivå.
Fritidshem
Fritidshemmet, som finns på varje F-6 skola, kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola
och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, men också erbjuda
dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov och ska främja allsidiga kontakter och
social gemenskap.

Plan för åren 2016-2018
Antalet barn som har fritidsplats ökar och detta ställer krav på hur fritidshemmen organiserar sin verksamhet för att utveckla den goda lärmiljön. Under de
närmsta åren är det därför nödvändigt att sätta fokus
på ett systematiskt utvecklingsarbete inom fritidshemmet.
Förskoleklass
Förskoleverksamheten ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklass finns på varje F-6 skola i
kommunen.

grundskolan ska ge eleverna kunskaper och gemensamma värden och utveckla elevernas förmåga att
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att
den bidra till personlig utveckling och förbereda eleverna för aktiva livsval och ska ligga till grund för
fortsatt utbildning.
Verksamhetsår 2015
Under 2015 kommer grundskolans rektorer och
personal att fortsätta det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollag och läroplan.
Det övergripande utvecklingsarbetet 2015 kommer
att vara inriktat på:

Verksamheten under år 2015

-

Under 2015 fortsätter pedagogerna sitt samarbete i
nätverk för att utveckla verksamheten. Utvecklingsarbetet kommer att inriktas på utveckling av undervisningsmetoder som baseras på beprövad erfarenhet och forskning. Det ökade behovet av modersmålsundervisning och stöd i utvecklingen av svenska
för elever med annat modersmål är också tydlig i förskoleklass.

-

Plan för åren 2016-2018
Arbetet de närmsta åren behöver inriktas på att utveckla verksamheten utifrån innehållet i läroplanen,
men också på att utveckla samarbetsformer mellan
förskoleklass, skolan och fritidshemmet för att
stödja varje elevs mångsidiga utveckling.

Verksamheten under år 2015

Grundskola

Under verksamhetsåret 2014 har Skolverket gett ut
nya riktlinjer för fritidshemmet i form av ett allmänt
råd. Det pågående utvecklingsarbetet inom fritidshemsnätverket fortsätter under 2015 dels utifrån
skolverkets nya råd och dels utifrån Skolinspektionens identifierade utvecklingsområde särskilt stöd.

I Strömstad kommun finns åtta grundskolor för årskurs 1 till 6 och en högstadieskola. Utbildningen i
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-

att öka elevernas måluppfyllelse i samtliga
ämnen
att utveckla formerna för det särskilda stödet
att säkerställa att eleverna har ändamålsenliga digitala lärverktyg och skolbibliotek
att utveckla de estetiska lärprocesserna
inom alla ämnen
att utveckla undervisningen matematik genom fortsatt deltagande i Skolverkets
utbildningssatsning Matematiklyftet

I samband med att allt fler familjer med annat modersmål än svenska bosätter sig i Strömstad ökar
också behovet av undervisning i modersmål, studiehandledning och Svenska som andraspråk.

De stora barnkullarna som idag finns inom förskolan når inom något år grundskolan, vilket
ställer krav på skollokalerna. Mot bakgrund av
detta måste förvaltningen under 2015 intensifiera

den strategiska lokalplaneringen som inleddes våren
2014.
Plan för åren 2016-2018
Grundskolans fokus under de närmsta åren ligger på
fortsatt utveckling av verksamheten för att öka elevernas måluppfyllelse. Särskilt fokus kommer att läggas på att säkerställa att samtliga elever får det särskilda stöd och den stimulans de behöver för att nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det
särskilda stödet, modersmålsundervisning och
undervisning i Svenska som andraspråk kommer
också fortsättningsvis att kräva insatser i form av resurser och utvecklingsarbete.
Grundsärskola/Gymnasiesärskola/Särskild
undervisning för vuxna
Skolformerna ska ge elever en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så
långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskola och gymnasiet.
Grundsärskolan i Strömstad har utbildning för elever i årskurs 1 till 9. För årskurs 1 till 8 finns också
inriktningen träningsskolan. Grundsärskolans fritidshem ansvarar för morgon- och eftermiddags-tillsyn samt heldagstillsyn alla lovdagar under året.
Gymnasiesärskoleeleverna får idag sin undervisning
nästan uteslutande i andra kommuner, däremot erbjuder kommunen särskild undervisning för vuxna.
Verksamheten under år 2015
Förutom sin ordinarie utbildningsverksamhet kommer personalen under 2015 att fortsätta sitt utvecklingsarbete med betyg och bedömning för ökad

måluppfyllelse. Del av utvecklingsarbetet sker genom det regionala nätverket V8 (Verksamhetsutvecklings 8 kommuner). Inför läsåret 2014/2015 har
antalet elever ökat inom grundsärskolan, främst inriktning träningsskolan.
Plan för åren 2016-2018
Under de senaste åren har antalet elever i gymnasieåldern med utvecklingsstörning och som går på gymnasiesärskola ökat. Detta medför ökade kostnader
för kommunen eftersom utbildningsplatserna nästan
uteslutande köps i andra kommuner. I och med detta
behöver verksamheten se över utbildningsmöjligheter på hemmaplan.

betyg i samtliga ämnen och att eleverna ska utvecklas
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Under 2015 behöver verksamheten fokusera på följande förbättringsområden:






Gymnasieskolan
Gymnasieskolan ska ge eleverna en god grund för
yrkesverksamhet och fortsatta studier, men också
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Den övergripande målsättningen för
Strömstad Gymnasium är att skolan i första hand ska
ha ett attraktivt och kvalitativt utbud av utbildningar
för ungdomar från Strömstad men också från andra
kommuner.
På Strömstad Gymnasium finns nio nationella program, introduktionsprogram, riksintag för roddidrott, specialidrott inom fotboll, handboll och
ishockey, särskild variant sjöbefäl och den lokala
scenprofilen.
Verksamheten under år 2015
En bra och attraktiv utbildningsverksamhet kräver
kvalité, flexibilitet och samverkan, men också utvecklade möjligheter till webbaserad undervisning.
Ett klart uttalat mål är att fler elever ska få godkända
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rätt stöd och stimulans för alla elever oavsett kunskapsnivå
förstärkt elevhälsa, särskilt på det specialpedagogiska området
inflytande och delaktighet hos elever och
personal i utvecklingsarbetet
regelbunden och systematisk uppföljning/utvärdering av verksamheten
utveckla strukturer och rutiner som stödjer
elevernas möjlighet att lyckas
utveckling av introduktionsprogrammen
effektiv organisation och budget i balans

Plan för åren 2016-2018
En av gymnasiets viktigaste uppgifter är att fortsätta
det påbörjade utvecklingsarbetet enligt ovan för att
fortsatt kunna vara ett attraktivt gymnasiealternativ
både för elever från Strömstad och för elever från
kommuner i närområdet.
Vuxenutbildning
Syftet med vuxenutbildningen är att stödja och stimulera vuxna i sitt lärande. Vuxna ska ges möjlighet
utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att
stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet, men
också att främja sin personliga utveckling. Vuxenutbildningen i Strömstad omfattar:



grundläggande vuxenutbildning
behörighetsgivande gymnasiekurser







yrkesvux
lärlingsutbildning för vuxna
särvux och särvux lärling
SFI (Svenska för invandrare)
förskollärar- och grundlärarprogrammet

Verksamheten under år 2015
Vuxenutbildningen fortsätter att erbjuda ett brett utbud av kurser, yrkeshögskoleutbildningar och högskoleutbildningar på distans som sker i samarbete
med Högskolan Väst, Karlstads Universitet och
Hermods. Fortsatt utveckling av vuxenutbildningen
kommer att ske genom samverkan med bland annat
lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom näringslivet och andra vuxenutbildningsorganisationer.
Plan för åren 2016-2018
Vuxenutbildningen har en viktig funktion när det
gäller kompetensutveckling av kommunens invånare
i arbetsför ålder. Utifrån kommunfullmäktiges mål
om det livslånga lärandet behöver arbetet därför de
närmsta åren inriktas på att starta yrkesutbildningar i
samarbete med kommunens och regionens näringsliv. Parallellt med detta ökar också behovet av högskoleutbildning, vilket innebär att arbete med ansökningar om nya högskole- och yrkeshögskoleutbildningar behöver fortsätta.
Resurscentrum
Resurscentrum fungerar som en stödfunktion till
samtliga skolformer, omfattar dels ett förskoleteam
med specialpedagoger och dels elevhälsans specialistfunktioner så som skolkuratorer (barn- och ung-

domsteam), specialpedagoger, skolpsykolog, logoped och skolsköterskor. Resurscentrum ansvarar
också för stödpersoner till barn i förskola/skola, kuratorsuppdrag i ungdomsmottagningen samt fritidsgård och öppna förskolan.
Samtliga delar i verksamheten är inriktad mot förebyggande arbete, tidiga insatser, i samverkan med interna och externa aktörer. Elevhälsans uppdrag är att
arbeta förebyggande och hälsofrämjande och har ett
särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att
skapa goda och trygga uppväxtvillkor. Dessutom arbetar elevhälsan med åtgärdande insatser på olika nivåer, organisation, grupp och individnivå.
Verksamheten under år 2015
Strömstads kommun växer och antalet barn och elever i verksamheterna ökar och med detta också behovet av särskilt stöd. Till detta ska läggas att barn
och ungas psykiska ohälsa generellt har ökat i samhället. Detta sammantaget har lett till ett ökat behov
av särskilt stöd i olika former för verksamheterna
och behov av resursförstärkning. Det pågående utvecklingsarbete med att utveckla formerna och insatserna till barn/elever/och klasser med behov av särskilt stöd kommer att fortsätta tillsammans med förskolechefer och rektorer.
Plan för åren 2016-2018
Att arbeta strukturellt, tidigt och förebyggande är
nyckeln till framgång både gällande kunskapsutveckling och förebygga psykisk ohälsa. Resurscentrum med familjecentralen är viktiga framgångsfaktorer i kommunens verksamhet riktad till barn och
unga. Ett fortsatt nära samarbete med socialtjänst,
polis, primärvård, mödravård, barnavård och barn-
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och ungdomspsykiatri för att medborgarna skall få
tillgång till hjälp och stöd prioriteras.
Kulturskolan
Kulturskolan bedriver undervisning för cirka 360
elever; av dessa läser cirka 100 elever två eller fler
kurser. Undervisningen i den frivilliga verksamheten
omfattar ett 15-tal instrument, sång, dans och media.
Utöver denna verksamhet ansvarar och genomför
kulturskolans lärare ordinarie musikundervisning i
grundskola och grundsärskola, men också undervisning i dans och musik som elevens val och individuellt val. Kulturskolan har också ett nära samarbete
med Strömstad Gymnasium gällande scenprofilen
och det estetiska programmet.
Årligen medverkar elever och lärare i den utåtriktade
verksamheten: Kulturskolans dag, Dansföreställningen på gymnasiet, Dansens dag, pianoaftnar, terminsavslutningar, välgörenhetsgalor, Världens Barn,
kyrkan, Winter World Festival och Scenprofilens föreställningar.
Verksamheten under år 2015
Under 2015 kommer Kulturskolan att fortsätta sitt
utvecklingsarbete i den frivilliga verksamheten: musik, dans och media. Utvecklingsarbetet kommer att
vara inriktat på att bygga vidare på nya kurser och
nya former för undervisningen. Kulturskolan kommer också fortsätta utveckla möjligheterna till samarbete mellan de olika kulturformerna, för att kunna
erbjuda barn och unga, men också vuxna en rik och
meningsfull fritid.
Kulturskolan kommer också att erbjuda sina resurser
för fortbildning av pedagoger i förskolan och grundskolan i musik, sång, dans och filmskapande. Dels

för att höja kompetensen i läroplansarbetet för musikämnet, men också för att inspirera till att använda
digitala verktyg och estetik som ett medel till för
undervisningen i förskola och grundskola.
Plan för åren 2016-2018
De närmsta åren behöver Kulturskolan fortsätta det
påbörjade utvecklingsarbetet gällande den frivilliga
verksamheten. Samarbetet mellan Kulturskolan,
grundskolans och gymnasiets estetiska verksamhet
kommer också att utvecklas.
Biblioteket
Biblioteket är en resurs som erbjuder invånarna i
kommunen ett publikt vardagsrum som fungerar
som kunskaps- och informationsbank med tillgång
till litteratur i olika former. Biblioteket skall skapa
goda förutsättningar för det livslånga lärandet och
främja personlig utveckling och bildning. I ansvaret
ingår även skolbiblioteken på Strömstad Gymnasium och Strömstiernaskolan.
Verksamheten under år 2015
Förutom den ordinarie biblioteksverksamheten
kommer biblioteken fortsätta att arbetet med anpassning av bokbeståndet utifrån låntagarnas behov
och följa riktlinjerna i den biblioteksplan som antagits av BUN 2014.
Efterfrågan på litteratur på andra språk för barn och
vuxna ökar, liksom efterfrågan av talböcker, ljudböcker och e-böcker. Detta innebär ökade kostnader/utgifter för biblioteken. Biblioteket kommer
också att fortsätta med ”Boken kommer”- verksamheten” som riktas till funktionshindrade och äldre.

Biblioteket kommer att utöka programverksamhet
för barn och vuxna, främst på huvudbiblioteket.
Plan för åren 2016-2018
Via treårsprojektet Liv i Språket-Språk i Livet vill vi
nå invånare i Strömstad med svenska som andraspråk. Programförklaringen lyder: ”Litteratur,
läsande och möten mellan människor ska ge liv i
språket och språk i livet och skapa förståelse och tolerans för ökad integration mellan människor från
olika länder och kulturer.”
De två befintliga skolbiblioteken förstärks i sitt uppdrag. Fler läsfrämjande insatser för barn- och ungdom kommer att genomföras. Vissa i samarbete med
grannkommunerna. Kurser i sociala medier för
främst äldre kommer att erbjudas. Samarbetet mellan de nordbohuslänska biblioteken och andra aktörer i regionen kommer att intensifieras.
Måltid- och Städverksamheten
Måltider: Den kommunala måltidsenheten driver
samtliga verksamhetskök inom Strömstads kommun, köken i LSS-omsorgens gruppbostäder och
Össbygården i Näsinge undantagna.
Uppdraget är att ansvara för kostförsörjning till
för-skolor, skolor, särskilt boenden, samt
matdistribution. Tre tillagningskök utgör basen i
organisationen, Beatebergsgårdens kök i Skee,
Strömstiernaskolans kök och Sjukhusköket. I
tillagningsköken lagas den mat som äts på
respektive enhet samt huvudkomponenten till
måltider som distribueras och äts i övrig
verksamhet. Kosters och Rossö förskola/skola är
också tillagningskök av geografiska skäl.
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Städ: Städverksamheten städar ca 39 500 m² inom
Barn- och utbildningsförvaltningen. Städning genomförs även till viss del inom Omsorgsförvaltningens verksamheter, Stadshuset, Fjällskivlingen samt
Räddningstjänstens lokaler totalt ca 46 000 m².
Verksamheterna under år 2015
Under 2015 kommer förvaltningens utvecklingsarbete av måltidsorganisationen tillsammans med personalen att fortsätta. Utvecklingsarbetet utgår från
de utvecklingsområden som identifierades i utvärderingen av måltidsorganisationen som genomfördes
under 2014. I detta utvecklingsarbete ingår också att
ta fram handlingsplaner utifrån kommunens kostpolicy.
Plan för åren 2015-2017
Målsättningen är att både valmöjligheter och utbudet
skall ökas både för barn, ungdomar och äldre. Ambitionen är att ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel skall användas i större grad.
Kraven på den kommungemensammamåltidsorganisationen är, att fortsatt finna samordningsvinster
både när det gäller personal, inköp och transporter.
Taxor och avgifter i Tkr
Barn- och utbildningsnämndens taxebilaga har justerats inför 2015. Har taxan för personallunch lyfts
ur och kommer från och med 2015 istället att ingå i
dokumentet ”Regler och riktlinjer för pedagogisk
lunch”. Vidare har taxan om måltidsavgifter för
korttidsavlastning inom IFO lyfts strukits utifrån
att det numera är Omsorgsförvaltningen som ansvara för detta.

Övrigt
Nedan redovisade kostnadsökningar är behov som
redovisats av respektive ansvarig chef. I ovanstående presenterat behov om nettotillökning på 7
Mkr, som förvaltningschefen bedömer vara ett minimibehov för att kunna ta ansvar för verksamheten, ingår inte nedanstående kostnadsökningar.
Det innebär att nedanstående behov inte kommer
att kunna tillgodoses utifrån nuvarande prioriteringar. Ska dessa kunna tillgodoses krävs ytterligare effektiviseringar.





Utbyte och nyanskaffning av möbler och övriga inventarier i skolsalar och matsalar i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning till en beräknad kostnad av 1 800 kr.
Möblerna och inventarierna utsätts för stort slitage varför kontinuerligt utbyte är nödvändigt.



Data/El nätutbyggnad. Beräknad kostnad, 150
Tkr.



Om- och tillbyggnader på Strömstierna skola
(ombyggnation tekniksal) och Rossö skola
(byggnation personalrum, finns inget idag) till
en beräknad kostnad av 400 Tkr.



Behov av utbyta och nyanskaffning av kopiatorer/skrivare i verksamheterna. För att kunna
möta behov av utbyta av kopiatorer/skrivare i
verksamheterna samt även nyanskaffning finns
behov av ut bytesplan samt kontinuerlig
budget med medel för detta. Beräknad kostnad
60 Tkr under flerårsplan.



Behov av komplettering av möbler till staben i
samband med flytt till nya lokaler. En
beräknad kostnad med 50 Tkr.



E-förvaltning komplettering Hypernet vux - en
del i processen för E-förvaltning inom Barnoch utbildningsförvaltningen. Hypernet är infört inom förskolan samt inom Kulturskolan.

Statsbidrag vuxenutbildning
Vuxenutbildningen är uppdelad i en statsbidragsfinansierad verksamhet och kommunalt finansierad
verksamhet. Kommunen får statsbidrag för Yrkesvux och för Yrkesvux lärling. I budgetpropositionen finns ett förslag om att minska antalet sökbara platser inom Yrkesvux lärling från 3 500 platser till 2 000 platser 2015. Uppskattningsvis skulle
detta innebära ungefär en halvering av bidraget för
Strömstad kommun.
Det finns dessutom en osäkerhet kring statsbidragen gällande Yrkesvux för 2015. Skolverket har i
nuläget inga besked att gällande en fortsatt satsning.
Skulle bidragen minskas eller tas bort helt och hållet
medför detta att kommunen inte kan bedriva yrkesutbildningar i den omfattning som görs idag.
Investeringsbehov perioden 2015-2018


Investeringar i utemiljön inom förskolan på
Korpen, Valemyr, Tången och Arken, samt
inom grundskolan på Mellegårdens och Skee
skolgård och grundsärskolan, Odelsberg. Behovet är lekredskap, möbler, solskydd, lekstugor
m.m. En beräknad kostnad 260 Tkr.

Transport-/värmevagnar (lunchtransporter)
gymnasiet, transportboxar/värmeplattor/glas/porslin, arbetskläder kökspersonal,
stekbord (utbyte sjukhusköket) samt underhåll
kombi-skurmaskin städ-verksamheten. Beräknad kostnad 325 Tkr.
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Nästa steg är att implementera Hypernet
för vuxenutbildningen 60 Tkr.


IT-baserat lärande – för att kunna fortsätta
med implementering av IT-baserat lärande enligt plan måste tillförande av medel ske. Efter
införande enligt plan då det är täckt inom samtliga klasser måste medel för att klara utbyte tillföras kontinuerligt. En beräknad kostnad 1 000
Tkr.

Tekniska nämnden,
skattefinansierad verksamhet
Ordförande: Åsa Torstensson
Förvaltningschef: Lars Strandlund
Inom skattefinansierad verksamhet ansvarar
nämnden för skogs- och jordbruksfastigheter,
arrenden, upplåtelse av kommunal mark, exploateringsverksamhet, gator, vägar och parkeringsplatser, trafik - och trafiksäkerhetsfrågor, parker,
lekplatser, badplatser och fritidsanläggningar,
flygplatsverksamhet, offentlig belysning, linfärjerederier samt hamnverksamhet och färjetrafik,
småbåtshamnar, gästhamn m.m. Inom taxefinansierad verksamhet ansvarar nämnden för
vatten- och avloppsförsörjning, avfallsverksamheten dvs. renhållning och återvinning samt
energiproduktion/försäljning av fjärrvärme.

Strategier inför framtiden
Den positiva tillväxten som råder i kommunen för
besöksnäring, ökad inflyttning m.m. innebär för
nämndens verksamheter att behoven och kraven
ständigt ökar. Några exempel är slitage på stadens
gator, infarter till centrum, behov av mer offentlig
städning, tillgänglighetsanpassningar och övriga åtgärder som ger medborgare och besökare en säker
och trygg vistelse.
Färjetrafiken redovisar årligen ca 1 Miljon passagerare, 300 000 personbilar och ca 12 000 tunga
fordon som ska vistas i centrumområdet. Det
tillkommer

även resenärer från övriga turbåtar som går sommartid samt Kostertrafikens dagliga turer.

Resultatbudget
Tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Nämnden har i rådande situation svårt att agera för
effektiviseringar och att bromsa nettokostnadsutvecklingen när krav och behov ökar. Inom ramen för
det dagliga arbetet pågår det förbättringar och rationaliseringar.

Intäkter (+)
Avgifter
Bidrag
Övriga intäkter
S:a intäkter

31 875
511
19 404
51 790

32 360
0
15 537
47 897

35 041
0
13 136
48 177

Nämnd och förvaltning

Kostnader (-)
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Kapitalkostnader
S:a kostnader

-17 107
-1 141
-33 404
-11 280
-62 932

-16 847
-1 321
-30 046
-10 592
-58 806

-17 071
-1 350
-27 769
-11 038
-57 228

Nettoutfall
Nettoram
Resultat

-11 142
-10 632
-510

-10 909
-10 909
0

-9 051
-9 051
0

Ökning av nämndens sammanträden (beräknat utfall
2014) då det krävs resurser för ökade sammanträden
t.ex. inom hamnverksamheten (färjetrafiken) och
andra sammanträden kring viktiga pågående områden. Inga ytterligare resurser har medtagits för nyvalda 2015 utan räknar med att utbildning m.m. för
den gruppen budgeteras centralt under Kommunstyrelsen.
Verksamheten under år 2015
Investeringsplanen för året är omfattande och kommer att medföra ett intensivt arbete i förvaltningen
och verksamheterna. Förvaltningen har inte lyckats
med att ersätta den vakanta tjänsten som entreprenadingenjör vilket påverkar situationen.
Gator, vägar och parkeringsplatser
Verksamheten under år 2015

Fördelning netto anslag i tkr
-20 000 -10 000

0

10 000

Nämnd, förv.ledn.

3 125

Gator, vägar, parkering

Behovet av underhåll på gator och vägar ökar i takt
Allmän platsmark
med ökad trafik. Ökade ytor som tillkommit av nya
områden. Satsningar planeras för gång-och cykelvä- Sidoordnad verksamhet
gar och redovisas i plan för hela kommunen.

Sidoordnad verksamh,…

13 816
3 224
121
2 242

Belysning
Fler anläggningar/belysningsstolpar p.g.a att nya
områden tillkommer. Gamla belysningsstolpar kräver mera underhåll.

- 34 -

Allmän markreserv
Allmän renhållning
Näsinge flygfält
Hamnar

20 000

1 429
2 745
98
-17 749

Parkering
Nya parkeringslösningar pågår för att tillgodose valmöjligheten för besökare. Ökat underhåll på automaterna som börjar bli slitna.
Linfärjor
Linfärjan Bojar börjar bli gammal och sliten vilket
kräver mera underhåll. Persontrafiken ökar i takt
med antalet besökare på SPA-hotellet.
Kosterlänkens färja har funnits ett antal år och kräver mer årligt underhåll.
Plan för åren 2016-2018
Behoven kommer att öka i samband med ökad trafik, tillkommande ytor fler anläggningar etc. Nya
upphandlingar sker löpande med entreprenörer för
parkskötsel, underhåll belysning m.m. P-automaterna kräver fiberanslutning Linfärjan Bojar kräver
fortsatt underhåll i avvaktan på en ev. annan förbindelse för att ta sig från SPA-hotellet. Förrådsutrymme på Koster för reservdelar m.m. för Kosterlänken måste ordnas så att säkerheten för driften kan
upprätthållas utan störningar
Biladministrationen
Verksamheten under år 2015
Samtliga leasade personbilar ca 120 fordon.
En samlad upphandling har gjorts tillsammans med
flera kommuner samt Västra Götalands Regionen.
Leasingkostnaden har blivit lägre men kostnader för
rutiner kring fordonen har blivit dyrare t.ex. beroende på var fordon leasas och servas, däckupphandling/däckbyte osv.

Service i form av invändig och utvändig tvätt, enklare åtgärder t.ex. byte av vindrutetorkare sker hos
bilvårdens personal och intern debiteras varje fordon.

Allmän markreserv, skogsverksamhet, badplatser
Verksamheten under år 2015

Förändringar har skett i försäkringsupphandling för
fordon. Ett antal feltankningar förekommer årligen
som tidigare ersattes av försäkringsbolaget (./. självrisk) kommer i den nya upphandlingens villkor inte
medge ersättning då detta anses vara försumlighet.
Kostnaderna drabbar den enhet som förorsakar t.ex.
vid feltankning.

Satsningar på tillgänglighet och säkerhet på badplatserna, fortsatt avverkning och skötsel av tätortsnära
skogar och den kommunala skogen samt översyn av
arrendeavtal.

Plan för åren 2016-2018

Allmänna platser

Ökningen i verksamheten är främst från ett ytterligare rederi som tillkommit med ökade intäkter.
Verksamheten beräknas ge ett tillskott med ytterligare ca 1,4 Mkr netto. Verksamheten har beräknade
kostnadsökningar med ca 0,3 mkr med anledning av
att det blivit två rederier och slitage och underhållet
ökar på kajen.

Dagvattenåtgärder på fastigheten Kebal 2:96 behöver göras.

Gästhamnen beräknas till samma nivå för kostnader
och intäkter som 2014.

Parkverksamheten

Småbåtshamnarna beräknas på samma nivå som
2014 för löpande underhåll.

Kostnadskalkyler kommer att upprättas löpande under året för att säkerställa att det finns täckning för
verksamheten. Ändrat kilometerpris kan därmed
komma att förändras under löpande år.

Planering och skötsel av park-.och grönyteområden.
Verksamheten under år 2015
Nya områden har tillkommit, utbyte av lek- parkutrustning samt eftersatt trädbeskärning kräver ökade
resurser 2015.
Plan för åren 2016-2018
Inventering av nya områden och nya behov sker årligen.
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Hamnverksamheten
Verksamheten under år 2015

Tekniska nämnden,
taxefinansierad verksamhet
Vatten- och avloppsverksamhet
Ordförande: Åsa Torstensson
Förvaltningschef: Lars Strandlund
Lagen om allmänna vattentjänster från 2007
ligger till grund för VA-verksamheten.
Bestämmelserna i denna lag syftar till att
säkerställa att vattenförsörjning och avlopp
ordnas i ett större sammanhang, om det behövs
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och
miljö. I vattenförsörjningen ingår livsmedelshantering med dess lagstiftning.

Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetens uppgift är att säkerställa dricksvattenförsörjningen samt att rena avloppsvattnet på
ett miljöriktigt sätt. VA-verksamheten består av 157
anläggningar varav fem vattenverk, fem avloppsverk, 120 pumpstationer samt ca 37 mil ledningsnät
m.m. Tillkommande nya pumpstationer är ca 3-4
st/år. Antalet abonnenter uppgår till 3878
(2014-10-31).
Organisationen består av VA-chef, ingenjör,
driftchef, tekniker, drifttekniker, el o dataingenjör,
elektriker, rörläggare och ca en heltid för administration (intern resurs från förvaltningen). Totalt
för verksamheten ingår ca 17 tjänster.

Färingen ska dubbleras för att säkerställa vattentillgången vid ledningshaveri på matarledningen till
vattenverket (Projektering 2014). Utbyggnaden
beräknas ske under åren 2015-2016.
Fjärravläsning av vattenmätare håller på att införas
och ska pågå under de närmaste åren
Effektiviseringar
Utbyggnaden som ska ske på Österröd med början
2014 kommer innebära att kommande krav som
ställs av Länsstyrelsen från 2016 uppnår de miljökrav som kommer att krävas i miljötillståndet.
Relining (rörfoder i gamla ledningar) pågår fortlöpande för att stoppa tillskottsvatten i ledningsnätet vilket medger lägre driftkostnader t ex
elkostnader, kapacitetsbesparing på Österröd,
slitage i pumpstationer osv. Pågående saneringar
för uttjänta ledningar i näten som sker i egen regi
innebär en mindre risk för att läckor ska uppstå
samt avloppsledningar tätas och innebär lägre
mängd tillskottsvatten vilket minskar behovet av
akuta utryckningar i jourberedskapen på sikt.
Vassbäddarna medför att merparten av slammet
hanteras på plats med mindre energiåtgång,
minskade transporter och minskad kemikalieanvändning vilket medverkar till både bättre
ekonomi och miljö.

Verksamheten bedrivs med fokus på säkra
processer, ekonomi och miljö. Som exempel kan
nämnas: Totalt finnas det åtta vassbäddar i drift på
Österröds reningsverk. Råvattenledningen från
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Resultatbudget
Tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Intäkter (+)
Avgifter
Bidrag
Övriga intäkter
S:a intäkter

31 875
511
19 404
51 790

32 360
0
15 537
47 897

35 041
0
13 136
48 177

Kostnader (-)
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Kapitalkostnader
S:a kostnader

-17 107
-1 141
-33 404
-11 280
-62 932

-16 847
-1 321
-30 046
-10 592
-58 806

-17 071
-1 350
-27 769
-11 038
-57 228

Nettoutfall
Nettoram
Resultat

-11 142
-10 632
-510

-10 909
-10 909
0

-9 051
-9 051
0

Förutsättningar för ytterligare bildande av verksamhetsområden pågår. Investeringar har gjorts och
pågår för att ta hand om tillskottsvatten i avloppsledningarna d.v.s regnvatten och dräneringar som
kommer in i avloppssystemet. I ett av verksamhetens mål framgår att tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet ska vara < än 15 procent. Målet är
långsiktigt då den årliga förändringen är liten trots
att det sker löpande åtgärder i ledningsnätet.
Inläckage mäts i form av inkommande avloppsvatten/producerad drickvattenvolym.
Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på
Österröd avloppsreningsverk pågår inför miljöprövning hos Länsstyrelsen. Beräknas vara klart
under 2015.
Utsläppskraven från Länsstyrelsen kommer att ställa
högre krav på avloppsreningsverket Kapaciteten i
avloppsreningsverket kommer att ge 30000 pe. (20
000 pe idag)
Under perioden 2015-2017 beräknas investeringar
uppgå till ca 202 Mkr.
Investeringarna finns med i den ekonomimodell
som används för beräkningar av verksamhetens
drift och investeringar. Angiven ekonomimodell är
ett instrument för beräkning av taxor.
Investeringsbehovet är för 2015 61,7 Mkr, 2016
92,5 Mkr, och 2017 47,5 Mkr. För 2018 avvaktas
pågående VA-plan.
Driftkostnaderna har beräknats med utgångspunkt
från budget 2014 samt delårsbokslut augusti 2014.
I det fortsatta arbetet med ledningssanering är
behovet fortsatt stort. Främsta syftet med
saneringen är att separering av dagvatten sker från
de äldsta ledningssträckorna. Bedömningen är gjord

med utgångspunkt från genomförda förundersökningar och upprättade underhållsplaner för ledningsnätet. Det har framkommit att statusen på
ledningsnäten i många fall är betydligt sämre än vad
som kunnat förutses. Vid flera tillfällen har akuta
behov uppstått som medfört att underhållsplanen
inte kan följas och revideringar får göras till följd av
detta.
Internräntan för 2015 har beräknats till preliminärt
2,55 procent . För verksamhetens intäkter, fonder
och förutbetalda anslutningsavgifter erhålls för
2015 ränta med 1 procent. Varje ränteförändring på
internräntan med 0,10 procent motsvarar kostnadsförändringar på ca 250 Tkr. Nivån på internränta
kommer att fastställas av budgetberedningen inför
budget 2016 enligt uppgift. 35 procent av
verksamhetens kostnader är kapitalkostnader.
Taxor för 2015
Anläggningstaxa höjs med 6 procent från 2015-01-01.
Brukningstaxa höjs med 6 procent från 2015-01-01.
För en normalvilla (Typ hus A) utgör höjningen ca
490 kr/år.
För framtiden beräknas brukningstaxans
höjning utgöra 6 procent per år för åren 2016 och
2017.
Viktiga strategiska beslut inför 2015
Utredningen för VA-planeringens framtid 20152040 är det viktigaste dokument som kommer att
vara styrande för framtida utbyggnader inom vaverksamheten.
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Investeringar 2015
Den största investeringen är ombyggnationen av
reningsverket på Österröd.
Total kostnadsberäkning uppgår till ca 116 Mkr
som fördelas under 3 år. År 2015 uppgår till 28
Mkr, år 2016 uppgår till 56 Mkr och år 2017 uppgår
till 32 Mkr. Fördelningen mellan åren utgår från
den etappindelning som projektet utgör.
För 2015 uppgår nya investeringar för verksamheten till 61,7 Mkr. Större investeringar utöver
Österröd är byggstart på dubblering av va-ledning
Färingen 12 Mkr, VA Lilla Åseröd och lågreservoar
i Starebacken 12 Mkr, Dagvatten Seläter 9 Mkr, VA
Öddö 10 Mkr, Lågreservoar Ekenäs m.fl

Tekniska nämnden,
taxefinansierad verksamhet
Avfallsverksamheten
Ordförande: Åsa Torstensson
Förvaltningschef: Lars Strandlund
Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsförändringar som är under 2015 är
främst flera nya upphandlingar där avtalen går ut
tidsmässigt. För upphandlingar som gjorts under
hösten 2014 har det blivit högre priser. Som ett
exempel kan nämnas att avtal med bortforsling av
flis gav verksamheten en intäkt med c 300 Tkr/år.
I den nya upphandlingen blir det i stället en kostnad för verksamheten med 300 Tkr/år. Budgetförslaget har beräknats med en taxehöjning
motsvarande 3 procent för samtliga taxor inom
verksamheten. Senaste taxehöjningen genomfördes 2008. En mindre sänkning på vissa taxor
gjordes 2012.

wellpapp/tidningar 1,8 Mkr, åtgärder i befintlig
sorteringshall 0,8 Mkr, inköp av eltruck 0,1 Mkr
samt uppdatering av fordonsvåg 0,2 Mkr.
I plan för 2017 uppgår investeringsbehovet till 3,9
Mkr. Projekten är Container/flak 0,1 Mkr, utbyte
av sopbil D30 2,0 Mkr, hjullastare 1,5 Mkr samt
container för matavfall 0,3 Mkr.
I plan för 2018 uppgår investeringsbehovet till 3,6
Mkr. Projekten är Container/flak 80 tkr, utbyte
sopbil D90 2,0 Mkr samt hjullastare 1,5 Mkr.
Taxor för 2015
Höjning av avfallstaxor från 2015-01-01 med
3 procent.

Investeringar 2015
2015 års investeringar uppgår till 3,3 Mkr. Utbyte
av sopbil D10 och D40 totalt 4 mkr. Ett av
fordonet är ett utbyte som skulle skett under 2014
men är försenat i upphandlingen. Övriga projekt
är container/flak 60 Tkr, mindre sopfordon till
Koster 1,0 Mkr samt utredning och införande av
matavfallsinsamling.
I plan 2016 uppgår investeringsbehovet till 11 Mkr.
Projekten är Container/flak 0,1 Mkr, utbyggnad
kretsloppsparken 6,0 Mkr, flyttning av återvinningscentralen Sydkoster 0,7 Mkr, spolplatta
ÅVC 1,3 Mkr, uppförande av hall för

-38-

Resultatbudget
Tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Intäkter (+)
Avgifter
Bidrag
Övriga intäkter
S:a intäkter

31 875
511
19 404
51 790

32 360
0
15 537
47 897

35 041
0
13 136
48 177

Kostnader (-)
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Kapitalkostnader
S:a kostnader

-17 107
-1 141
-33 404
-11 280
-62 932

-16 847
-1 321
-30 046
-10 592
-58 806

-17 071
-1 350
-27 769
-11 038
-57 228

Nettoutfall
Nettoram
Resultat

-11 142
-10 632
-510

-10 909
-10 909
0

-9 051
-9 051
0

Tekniska nämnden,
taxefinansierad verksamhet
Fjärrvärmeverksamheten
Ordförande: Åsa Torstensson
Förvaltningschef: Lars Strandlund
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten bedrivs för 74 anslutna kunder på
Tångens bostadsområde. Från år 2013 drivs verksamheten i egenfinansierad regi. Den var från
början en del av exploateringsområdet Tången. I
prognosen för 2014 antas att verksamheten gör ett
underskott med -470 Tkr.
Taxor för 2015
Höjning av fjärrvärmetaxan med 3 procent från
2015-01-01
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Resultatbudget
Tkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

Intäkter (+)
Avgifter
Bidrag
Övriga intäkter
S:a intäkter

31 875
511
19 404
51 790

32 360
0
15 537
47 897

35 041
0
13 136
48 177

Kostnader (-)
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Kapitalkostnader
S:a kostnader

-17 107
-1 141
-33 404
-11 280
-62 932

-16 847
-1 321
-30 046
-10 592
-58 806

-17 071
-1 350
-27 769
-11 038
-57 228

Nettoutfall
Nettoram
Resultat

-11 142
-10 632
-510

-10 909
-10 909
0

-9 051
-9 051
0

Miljö- och byggnämnden
Ordförande: Bengt Bivrin
Förvaltningschef: Michael Olsson
Miljö- och byggnämnden ansvarar för planering,
prövning och tillsyn inom plan- och byggområdet,
samt miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll samt angränsande speciallagstiftning.
Nämnden har även det övergripande ansvaret för
kommunens naturvårdsarbete. I nämnden ingår
räddningstjänst och nämnden har ett lokalt tillsynsansvar samt ger mål och anvisningar för räddningstjänstens skadeavhjälpande och skadeförebyggandeverksamhet och sotningsverksamheten. Nämnden ansvarar även för säkerhetssamordning.

Strategier inför framtiden
Miljö- och byggnämndens strategier är långsiktiga
och följer tidigare inriktning. Verksamhetens behov
och strategier ställer krav på kommunens centrala
stödverksamheter.
Framtiden är osäker och styrd av konjunktur och övrig samhällsutveckling. Om utvecklingen håller i sig
krävs resurstillskott och taxehöjningar. Alternativet
är försämrad service.
Det är nödvändigt att behålla och utveckla förvaltningens kompetens. Det är av yttersta vikt att arbetsgivaren tar reda på vad organisationen behöver, bemannar rätt och utvecklar den inför framtiden. Personalen är en central resurs, alla medarbetare ska
känna sig motiverade och nöjda, ges möjlighet att utvecklas, så att de trivs med sitt jobb, och på så sätt

medverkar till kommunens utveckling. Detta ger en
smidigare, effektivare och mer professionell organisation och i förlängningen nöjdare invånare.
En nog så viktig del för verksamheten är effektivitet.
Framtiden ställer stora krav på fortsatt internt effektiviseringsarbete, tekniska lösningar och utvecklad
samverkan. Effektivitet uppnås genom systematiskt
arbete med planering och uppföljning av verksamheten, processer, tekniska lösningar tillsammans
med satsningar på personal och kompetens. Verksamhetsspecifika digitala stödfunktioner måste utvecklas.
Förvaltningen planerar att övergå till elektronisk/digital arkivering. Med en satsning på ovanstående kan
servicenivån bibehållas och möjligheten att klara viktiga myndighetsfunktioner avsevärt förbättras. Behov av resurser för implementering av nya system
och arbetssätt poängteras.
Miljö- och byggnämnd, förvaltning
I verksamheten ingår Miljö- och byggnämnd samt
förvaltningsledning inklusive nämnds administration. Verksamheten utgör stödfunktion för avdelningarna. Den administrativa funktionen handlägger
ärenden till miljö- och byggnämnden. Ett brett deltagande i samhällsutvecklingen sker i möten med
andra myndigheter, allmänhet, exploatörer och verksamhetsutövare.
Verksamheten under år 2015
Fokus på personal och kompetensutveckling samt
utveckla och effektivisera administrativa rutiner och
system.
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Resultatbudget
Tkr

Bokslut
2013

Intäkter (+)
Avgifter
Bidrag
Övriga intäkter
S:a intäkter

Budget
2014

Budget
2015

10 109
2 286
958
13 353

12 725
1 284
845
14 854

12 725
1 284
845
14 854

Kostnader (-)
Personalkostnader
Hyreskostnader
Övriga driftkostnader
Kapitalkostnader
S:a kostnader

-26 278
-6 985
-4 965
-1 762
-35 121

-30 011
-2 108
-4 077
-2 022
-38 218

-30 702
-2 108
-4 627
-2 105
-39 542

Nettoutfall
Nettoram
Resultat

-21 768
-21 384
-384

-23 364
-23 364
0

-24 688
-24 688
0

Fördelning nettoanslag i Tkr
0
Nämnd, förv.ledning
Plan och Kart
Miljö och Hälsoskydd
Räddningstjänst
Krisberedskap/
Kommunskydd

Bygglov

5 000

10 000

15 000

Plan för åren 2016-2018
Kompetensutveckling enligt upprättad plan. Implementera IT-stöd, samt e-arkiv.
Plan- och byggavdelningen
Verksamheten styrs av Plan- och bygglagen, delar av
miljöbalken och är uppdelad i tre enheter. Planenheten hanterar detaljplaneprocessen med bl.a. framtagande av planprogram, detaljplaner och miljöbedömningar. Bygglovsenheten hanterar prövning
och tillsyn enligt Plan- och bygglagen PBL. Kartoch mätenhetens huvudsakliga uppgift är framtagande av relevant kartmaterial, leverans av nybyggnadskartor, ajourhållning av kommunens primärkarta samt utsättning på tomtmark. GIS-verksamheten ansvarar för GIS-utveckling inom hela kommunens organisation.
Verksamheten ställer höga samt ökande krav på information och aktiv rådgivning till enskilda medborgare och till andra samhällsaktörer.
Verksamheten under år 2015
Verksamheten bedrivs utifrån de verksamhetsplaner
som årligen upprättas med stöd av antagen budget.
Den absolut viktigaste frågan/utmaningen under
året blir att rekrytera, utbilda samt behålla nödvändig
personalresurs. Utan budgettillskott och eller utvecklat användarstöd kan lagstadgade krav om 10
veckors handläggningstid inom byggområdet samt
hög servicenivå inte garanteras.

För att effektivisera och snabba på planprocessen
och samtidigt uppfylla kommunens vision och fullmäktiges prioriterade mål1 behöver ytterligare satsningar genomföras. Att detaljplanerna har stöd i aktuella och ajourhållna översikts- och fördjupade
översiktsplaner och planeringsunderlag är viktigt.
Ett offensiv samhällsbyggande förutsätter att kommunen arbetar aktivt med strategiska mark och exploateringsfrågor.
Det föreligger ett stort behov av, Fördjupad översiktsplan för Strömstad med Skee. Utredningsmaterial så som trafikplanering och dagvattenutredningar.
Plan för åren 2016-2018
Förutsatt att samtliga vakanser är tillsatta och avdelningen når upp till rätt kompetensnivå är målet att
klara lagstadgade krav med samtidig hög servicenivå.
Vi ska sträva efter att vara ledande inom samhällsbyggnadsområdet Kompetensutveckling enligt upprättad plan. Implementerat IT-stöd, samt e-arkiv.
Kommunövergripande struktur effektiviserat arbetssätt.
Miljö- och Hälsoskyddsavdelningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansvarar för frågor som berör miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak, receptfria läkemedel, smittskydd och
naturvård. Avdelningen arbetar i huvudsak med
myndighetsutövning vilket innebär prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och annan

1

Vision: Balanserad och långsiktigt hållbar utveckling, Fullmäktiges prioriterade mål: ökad inflyttning/byggande
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speciallagstiftning. Ansvaret innefattar en försvarlig
andel rådgivning och information. Avdelningen har
också i uppgift att bevaka naturvårds- och miljöfrågor i samband med detaljplaneläggning och prövning av bygglov.
Verksamheten under år 2015
Verksamheten bedrivs utifrån den verksamhetsplan
som årligen upprättas med stöd av genomförd behovsinventering och antagen budget. Planen prioriteras utifrån de kommunala miljömålen och andra
politiska styrdokument. Verksamheten är huvudsakligen lagstyrd och innefattar främst myndighetsrelaterat ansvar. Målsättningen för den myndighetsutövande delen är att bibehålla nuvarande verksamhet
samt utöka servicenivån utan kostnadsökning.
Miljö- och byggnämnden har även ett ansvar för naturvård. Med budgettillskott är det möjligt att behålla
naturvårdsfunktionen i nuvarande form. Kompetensen behövs för att uppfylla kommunens vision
om en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling,
där livskvalité-, miljö- och kulturvärden stärks.
En central miljöstrategisk satsning gör det möjligt att
uppfylla kommunens vision och fullmäktiges prioriterade mål med en tydlig miljöprofil. Exempel på
miljöstrategiskt arbete som behöver utvecklas är,
Översyn och utveckling av kommunens miljömål,
borgmästaravtal, klimat- och energiplaner, samordning och koordinering av kommunens miljöarbete.

Plan för åren 2016-2018
Utökad servicenivå med bibehållen budgetram.
Kompetensutveckling enligt upprättad plan. Implementerat IT-stöd, (verksamhetsstöd Miljö- och
bygg) samt e-arkiv. Långsiktig naturvård. Miljöstrategisk funktion
Räddningstjänst
Verksamheten styrs av Lagen om skydd mot
olyckor och bedrivs i enlighet med målsättningar av
kommunfullmäktige beslutat handlingsprogram för
skydd mot olyckor och tillsynsplan för brandskydd. Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsarbetet såväl förebyggande, samt tillståndshandläggning och tillsyn rörande brandfarliga och
explosiva varor. Räddningstjänsten utgör remissinstans åt kommunens övriga verksamheter, polisen
och andra myndigheter i brandskydds- och
säkerhetsfrågor. Räddningschefen är tillika stf.
säkerhetsskyddschef. Räddningstjänsten har också
samordningsansvar för kommunens POSOMverksamhet. Självskyddsutbildningar genomförs,
för kommunanställda, kommuninnevånare och
näringsliv. Ett långsiktigt förebyggande arbete
genomförs med inriktning mot skolans elever i
syfte att förebygga skolbränder. Räddningstjänstens
förebyggande arbete består även till stor del av
rådgivning och information i brand- och säkerhetsfrågor gentemot tredje man.
Verksamheten under år 2015

Plan för åren 2016-2018
Utökad servicenivå med bibehållen budgetram, säkrare kommun i en föränderlig tid. Kompetensutveckling enligt upprättad plan. Implementerat
IT-stöd samt e-arkiv.
Krisberedskap
Verksamheten bedrivs i enlighet med Lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt enligt gällande avtal mellan Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap och Kommunförbundet. Arbetet samordnas genom säkerhetssamordnaren, som tillika är kommunens säkerhetsskyddschef samt ansvarig för kommunens krisinformation.

Verksamheten under år 2015

Verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med
tidigare och utifrån tilldelad budgetram. Under året
kommer vi att genomföra såväl utbildning som övning av den nya krisledningsnämnden. Den första
uppdateringen av kommunens Styrelsplanering enligt direktiv från Energimyndigheten och länsstyrelsen kommer att genomföras. I samarbetet mellan
kommunerna i norra Bohuslän kommer fokus att
ligga på gemensamt planeringsarbete för att hantera
riskerna ras/skred och översvämningar.
Plan för åren 2016-2018
Verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med
tidigare och utifrån tilldelad budgetram.

Verksamheten bedrivs utifrån den verksamhetsplan
som upprättas med stöd av antagen budget. Viktigaste frågan/utmaningen under året blir att rekrytera,
utbilda samt behålla nödvändig deltidspersonal. Vi
strävar efter att vara en säkrare kommun i en föränderlig tid.
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