
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2020-10-28 KS/2019-0684 
   
    

Justeringens tid och plats 2020-11-03 Kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 155–168 
 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  
 Kent Hansson 
  
Justerare  
 Andreas Nikkinen 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2020-10-28 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-11-03 Datum då anslaget tas ned 2020-11-25 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2020-10-28 kl 13.00–18.40 
 Kommunstyrelsens sessionssal 
Beslutande  
Ledamöter Kent Hansson (S), ordförande 

Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande 
Leif Andersson (S) 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Marielle Alvdal (FI) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Jörgen Molin (M) 
Åsa Torstensson (C) 

  
Tjänstgörande ersättare Andreas Nikkinen (MP) 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (31) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-28  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

Övriga närvarande  
Ersättare  
  
Övriga deltagare Mats Brocker, kommundirektör 

Åsa Massleberg, turistchef, § 155 
Fredrik Lindén, Turistrådet , § 155, närvarande via Skype 
Marie Linde, Turistrådet , § 155, närvarande via Skype 
Ronnie Brorsson, ledamot i Turistrådet Västsverige AB, § 155 
Rickard Holm, näringslivsansvarig, § 156 
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 157-164 
Helene Evensen, t f förvaltningschef Barn- och utbildningsförvalt, § 166 
Helena Lilliebjelke, förvaltningschef Socialförvaltningen, § 167 
Thomas Niklasson, integrationssamordnare, § 167 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (31) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-28  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

Innehåll 
KS § 155 Hållbarhetsklivet ..................................................................................................... 4 

KS § 156 StrOM - Strömstads omställningskontor - information .......................................... 8 

KS § 157 Svar på - Motion om Gender Budget från Centerpartiet ........................................ 9 

KS § 158 Delårsrapport augusti 2020 ................................................................................... 12 

KS § 159 Finansiella rapporter 2020 .................................................................................... 14 

KS § 160 Budget och verksamhetsplan 2021-2023 - Tolkförmedling Väst .......................... 15 

KS § 161 Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst .......................................................... 16 

KS § 162 Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 ......................................................... 18 

KS § 163 Etappmål 2021-2022 ............................................................................................. 23 

KS § 164 Årsplan 2021 för sammanträden  och ekonomiprocesser .................................... 24 

KS § 165 Multifunktionellt kök ............................................................................................. 25 

KS § 166 Ombyggnation måltidskök .................................................................................... 28 

KS § 167 Kostnadsutredning Crusellska ............................................................................... 29 

KS § 168 Anmälningsärenden .............................................................................................. 31 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (31) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-28  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2020-0500 

KS § 155 Hållbarhetsklivet 

Kommunstyrelsens beslut 
att ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en 
hållbar besöksnäring.  

att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att: 

• kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper 
för en hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar 

• kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida 
besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet Västsveriges 
strategi och till Agenda 2030 

• kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar 
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får 
samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ 

• kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder 
sig inte till några ekonomiska åtaganden  

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges 
samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar 
för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ekonomiskt 
bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är 
uppskattad av både boende och besökare. Vi når framgång genom ständiga 
förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig själv. Det krävs 
styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till 
stacken.  

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med oss och alla besöksnäringsverksamheter 
i regionen göra Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart 
samhälle.  

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med 
särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3). 

Hållbarhetsklivets vision 

Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart 
samhälle. 

Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de 
vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. 
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Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar 
investeras.  

De fyra principerna är; 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
2. Bra för både boende och besökare 
3. Fler besökare när och där det inte är fullt 
4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer inom 
besöksnäringen kan ansluta sig till.  Anslutna aktörer beaktar de fyra 
grundprinciperna vid utveckling och marknadsföring och delar med sig av 
konkreta initiativ på vår gemensamma portal hallbaretsklivet.se för att inspirera 
andra. 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från 
destinationen samt aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. 
Dessutom kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet. Men hur 
omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir avgörs av de val besökaren gör i 
form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, konsumtion och agerande på plats. 
Detta kan vi som destination påverka genom att utveckla och marknadsföra 
sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara 
rädda om vår natur säkerställer vi att vi även i framtiden kan erbjuda en attraktiv 
destination. 

  

Exempel på åtgärder kan var att prioritera; 

• marknadsföring mot hemmamarknaden och närmarknader 
• att få besökare att stanna längre 
• att underlätta för turistföretag att arbeta hållbart 
• att underlätta för besökare att agera hållbart 

  

Bra för både boende och besökare 

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta 
besökare är nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett 
brett utbud av restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en 
balans mellan boende och besökare så att antalet besökare inte överskrider 
platsens kapacitet.  

Exempel på åtgärder kan var att prioritera; 

• att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats 
• insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som 

genereras stannar lokalt  
• målgrupper som bidrar positivt till platsen 
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Fler besökare när och där det inte är fullt 

  

Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns 
möjlighet att ta emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året. 
Några platser med hög beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler besökare 
om det görs investeringar i utökad boendekapacitet. De allra flesta platser i 
Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser kan dock inte ta emot fler 
besökare under vissa tidsperioder utan att det får oönskade konsekvenser. Det 
kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i 
lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse.  

Exempel på åtgärder kan var att prioritera; 

• stöd till utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad 
beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser, t.ex. 
evenemang 

• förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism, t.ex. genom 
förbättrad logistik 

  

Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta 
visar på behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som står 
bättre rustade för framtiden. Besöksnäringen är en viktig jobbmotor och på vissa 
platser i Västsverige är besöksnäringen t.o.m. helt avgörande för sysselsättningen 
och ekonomin. Branschen är också viktig för integrationen genom att den 
sysselsätter många med utländsk bakgrund och den är dessutom en inkörsport till 
arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det ett antal utmaningar. På 
många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda 
heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör att 
branschen ibland har svårt att attrahera och behålla personal.  

Exempel på åtgärd kan vara att prioritera att skapa och testa modeller för 
samverkan för att skapa fler heltidstjänster. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av turistchef Åsa Massleberg 2020-09-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 245 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en 
hållbar besöksnäring.  

att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär att: 
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• kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper 
för en hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar 

• kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida 
besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet Västsveriges 
strategi och till Agenda 2030 

• kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar 
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får 
samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ 

• kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder 
sig inte till några ekonomiska åtaganden  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Turistrådet Västsverige 
Åsa Massleberg 
Diariet  
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 KS/2020-0556 

KS § 156 StrOM - Strömstads omställningskontor - 
information 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Mats Brocker redogör för vägen fram till bildandet av 
Strömstads omställningskontor.  
Näringslivsansvarige Richard Holm redogör för 

• Kraftsamling för framtidens Strömstad, 
• Hur uppnås effektmålen med investeringsstegen, 
• Kraftsamling Norra Bohuslän, 
• Strömstads omställningskontor - strOM, 
• Hur vill vi forma Strömstads utvecklingsnod, 
• Intressenter - Arbetstillfällen och utbildningsbehov, 
• Omställningskontor Modell Strömstad 

Beslutsunderlag 
Presentation av Richard Holm 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2018-0427 

KS § 157 Svar på - Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå motionens första att-sats – “att Strömstads kommun inför budgetarbetet 
2021 genomför Gender budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för 
att belysa hur resurserna fördelas mellan könen”-, med motiveringen att metoden 
är tids- och kunskapskrävande och ej möjlig att prioritera under 2021 – 2022 med 
de personella och kunskapsmässiga resurser, som erfordras för att införa Gunder 
Budget 2021 – 2022. 

att bifalla andra attsatsen, med ändringen att det i budgetarbetet 2021 (i stället 
för 2020) genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för att se 
resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom 
egen genomförd verksamhet. Utifrån “Hur fördelas offentliga resurser mellan 
könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka 
blir effekterna?”, samt 

att bifalla tredje attsatsen att resultatet härav redovisas med övrig 
bokslutsredovisning för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Gender Budgeting, jämställdhetsintegrerad budgetprocess, handlar om att 
synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga 
resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars 
behov? Och vilka blir effekterna? 

Elisabeth Johansson har i inkommen motion den 17 september 2018 yrkat: 

• att Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender 
Budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för att belysa hur 
resurserna fördelas mellan könen. 

• att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och 
fritidsverksamheten, för att se resursfördelningen mellan könen av 
ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen genomförd verksamhet, 
enligt ovan nämnda tre delar.  

• att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt kommundirektören 
att utreda motionen och återkomma med förslag.  

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2018 om Jämlikhetsplanen vars syfte är 
att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all 
verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar för alla kommunens 
invånare.   
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Ett av målen i jämlikhetsplanen är att varje nämnd och bolag årligen ska ta fram 
aktiviteter och åtgärder som bidrar till att uppfylla inriktningen i jämlikhetsplanen 
som ska beskrivas i verksamhetsplan och budget. Uppföljning, utfall, resultat och 
eventuella förslag på förbättringar redovisas årligen i kommunens 
verksamhetsberättelser, delårsbokslut och årsbokslut.  

Det finns idag möjlighet att genom politisk styrning öka fokus på jämlikhet- och 
jämställdhetsfrågor utan att införa gender budget. För att styrningen ska vara 
effektiv, tydlig och för att undvika målkonflikter är det lämpligt att använda de 
upparbetade processer som finns och utveckla styrningen istället för att skapa en 
separat process.  

Exempel på områden där jämlikhet redan är inarbetat i våra processer är inom 
kultur- och fritidsområdet.  

Preliminära etappmål beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020 och ett av 
etappmålen är ”En hållbar kommun”. Hållbarhet är ett begrepp som innefattar de 
tre dimensionerna social-, ekonomisk- och ekologiskhållbarhet. Att arbeta mot en 
hållbar kommun innefattar att arbeta med jämställdhet. I uppföljningen av målet 
kommer det att framgå på vilket sätt nämnderna arbetar mot målet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 228 
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 46 
Motionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionens första attsats avslås. 

att motionens andra attsats anses delvis besvarad. 

att motionens tredje attsats anses delvis besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) yrkar, med instämmande från Kent Hansson (S), Marie 
Edvinsson Kristiansen (M) och Rose-Marie Fagerberg (KD) på: 

att avslå motionens första att-sats – “att Strömstads kommun inför budgetarbetet 
2021 genomför Gender budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för 
att belysa hur resurserna fördelas mellan könen”-, med motiveringen att metoden 
är tids- och kunskapskrävande och ej möjlig att prioritera under 2021 – 2022 med 
de personella och kunskapsmässiga resurser, som erfordras för att införa Gunder 
Budget 2021 – 2022. 

att bifalla andra attsatsen, med ändringen att det i budgetarbetet 2021 (i stället 
för 2020) genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för att se 
resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom 
egen genomförd verksamhet. Utifrån “Hur fördelas offentliga resurser mellan 
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könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka 
blir effekterna?”, samt 

att bifalla tredje attsatsen att resultatet härav redovisas med övrig 
bokslutsredovisning för 2021. 

Marielle Alvdal (FI) yrkar, med instämmande från Åsa Torstensson (C), Andreas 
Nikkinen (MP) och Lars Tysklind (L), på att ändra orden "inför budgetarbetet för 
2021" till "successivt införande från nästa budgetprocess efter denna motions 
antagande" i enlighet med motionens intention. Och att efter den ändringen yrka 
bifall till motionen i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mats Granbergs förslag och Marielle Alvdals 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Granbergs förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
Mats Granbergs förslag och nej-röst för Marielle Alvdals förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för Mats Granbergs förslag mot 4 nej-röster för Marielle 
Alvdals förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Mats Granbergs förslag. 

Kommunstyrelsen 2020-10-28 
Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

1 Kent Hansson S 1     Ja   
2 Mats Granberg S 2     Ja   
3 Leif Andersson S 3     Ja   
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4     Ja   
5 Marielle Alvdal FI 5       Nej 
6 Mattias Gustafsson SD 6     Ja   
7 Lars Tysklind L 7       Nej 

8 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 8     Ja   

9 Jörgen Molin M 9     Ja   
10 Åsa Torstensson C 10       Nej 
11 Bengt Bivrin MP 11 Andreas Nikkinen MP   Nej 
  Summa 7 4 

 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0220 

KS § 158 Delårsrapport augusti 2020 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna delårsrapport för augusti 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive 
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 

Kommunen redovisar för perioden januari-augusti ett resultat som överstiger 
budgeterad nivå med 45,6 mnkr. Det är främst överskott för skatter, statsbidrag 
samt utjämning med 29,5 mnkr som påverkar periodresultatet positivt. I budget 
2020 finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) utgick ifrån. Under perioden har extra bidrag utbetalts på grund av 
Covid-19. Lönerevisionen för år 2020 är inte klar för samtliga förbund ännu. 
Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett underskott för perioden. Det förklaras 
till stor del av den rådande situationen med Covid-19 och med stängd gräns 
mellan Sverige och Norge. Detta har medfört stort inkomstbortfall i färjeintäkter 
och hamnintäkter samt ökade kostnader inom vård och omsorg. Kommunen har 
sökt medel för merkostnader för Covid-19 som inte är inkluderade i 
periodresultatet men väl i årsprognosen.  

Kommunens prognos för året bedöms överstiga budget med 4,4 mnkr. I denna 
summa ingår nämndernas prognosticerade underskott samt prognosticerade 
intäkter för återsökta Covid-19 medel.  Skatter, statsbidrag samt utjämning 
överstiger budget med 43,4 mnkr beroende lägre antagen befolkningsprognos 
samt extra stöd för Covid-19. I prognosen finns även en preliminär 
kostnadsökning på grund av ändrad redovisningsregel för bokföring av 
detaljplaner på exploateringsprojekt motsvarande cirka 2,3 mnkr. Beslutet om 
nedläggning av detaljplaner prognosticeras ge en driftskostnad motsvarande cirka 
15,4 mnkr. Kommunen har under året fått överskottsutdelning från 
Kommuninvest med 1,1 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge ett 
överskott på räntekostnaderna med 2,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter 
förväntas kvarstå på en låg nivå resterande del av året. 

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 82,8 mnkr och 
årsprognosen till 46,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 41,2 mnkr. Av 
kommunens budgeterade investeringsmedel på 212,1 mnkr har hittills använts 
68,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 164,6 mnkr, 
varav 94,3 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 

Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för 
Strömstads kommun, de helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt AB Strömstadsbyggens 
dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen.  
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I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Den nya 
redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta 
exploateringsprojekt utan ska resultatföras på driften har beaktats i årsprognosen. 
Detta kommer att bokföras så att det fullt ut tagits hänsyn till årsbokslutet 2020. 
Likaså kommer det till årsbokslut 2020 göras en genomgång av historiska värden 
inom exploateringsprojekt där den del som är att betrakta som driftskostnader 
(detaljplanekostnader) kommer att justeras mot ingående eget kapital 2020. 
Detta kommer att påverka kommunens soliditet.   

Kommunens befolkning ökade med 100 personer under årets 7 första månader. 
Invånarantalet uppgick till 13 318 individer per sista juli 2020. SCB:s senaste 
befolkningsframskrivning visar dessvärre på en minskande befolkning i 
kommunen framgent. Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och 
riket.  

Strömstad uppvisar högre arbetslöshet än länet och riket när det gäller 
åldersgruppen 16-64 år och när det gäller samma åldersgrupp utrikes födda. Men 
i åldersgruppen 18 – 24 år är arbetslösheten lägre i Strömstad jämfört med Västra 
Götalands län och riket i sin helhet. 

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 9 procent (1 av 
11) av de långsiktiga målen bedöms uppfyllda i perioden medan 82 procent (9 av 
11) bedöms som delvis uppfyllda. För ett av målen kan ingen bedömning göras vid 
delårsbokslutet. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de 
styrtal som angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som 
knutits till varje långsiktigt mål.  

Kommunen når de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i perioden. 
Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits 
till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje 
långsiktigt mål. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport augusti 2020 
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 249 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsrapport för augusti 2020. 

Beslutet skickas till 
KS diariet  
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 KS/2020-0331 

KS § 159 Finansiella rapporter 2020  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna finansiell rapport för augusti 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 133,6 mnkr 2020-03-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 61,4 mnkr och på räntebärande värdepapper 72,2 mnkr. 

Totalt har värdet på placeringarna i år stigit med 0,9 procent men sedan start är 
värdeökningen 149,9 procent. 

Bäst utvecklingen efter andra tertial står räntebärande fonder för med en ökning 
på 0,7 procent mot jämförelseindex 0,4 procent. Sämst har utvecklingen varit för 
svenska aktier jämfört med index.   

Likviditetsrisken bedöms som låg. 

Beslutsunderlag 
Finansiell rapport augusti 2020 
Öhmans månadsrapport 2020-08-31 
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 250 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna finansiell rapport för augusti 2020. 

Beslutet skickas till 
KS diarie  
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 KS/2020-0511 

KS § 160 Budget och verksamhetsplan 2021-2023 - 
Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst. 

Sammanfattning av ärendet 
Budget och verksamhetsplan 2021-2023 beskriver vad som planeras i 
verksamheten under 2021-2023 samt budget 2021. 

Förbundets budgetsomslutning för 2021 är 216 000 tkr. Finansiering för förbudets 
kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras 
enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna 
om 2,6% för att nå en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst 
Tolkförmedling Västs protokoll 2020-09-25 § 414 
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 251 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst. 

Beslutet skickas till 
KS Diariet  
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 KS/2019-0443 

KS § 161 Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna årsredovisningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
och finansieringsanalys. 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019. 

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än 
budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska. 

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och  andel 
uppdrag  som  utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 
1C är mål som  uppnåtts.  Målet  för andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som 
utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar  som inkommer via digitala 
tjänster,  tolkning på distans  samt att sjukfrånvaron  ska understiga  5% är mål 
som ej uppfyllts. 

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har 
ökat under  året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av 
dem har sjukvårdsauktorisation . 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar 
en personalomsättning om 18,2 %. 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med 
föregående år. Händelser av väsentlig betydelse: 

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner. 

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer 
ändamålsenliga lokaler. 

• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam 
lokal i Trollhättan. 

• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem 
med befintlig leverantör pga. utdragen upphandlingsprocess. 

• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhets system har tecknats. 
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• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats. 

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal. 

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen. 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 
000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna 
under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms 
vara den största anledningen  till det  positiva utfallet. Resultatet för 2019 blev 
knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 252 
Tjänsteskrivelsen 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Tolkförmedling Västs protokoll 2020-03-27 § 397 
Tolkförmedling Västs årsredovisning 2019, dnr 20/0011-2 
Tolkförmedling Västs internkontrollrapport, 20/0011-3 
Tolkförmedling Västs revisionsberättelse 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet. 

Beslutet skickas till 
KS diariet  
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 KS/2020-0135 

KS § 162 Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag: 

förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan för åren 
2022-2024,  

nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget, 

nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag investeringsbudget, 

exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget, 

förslag till etappmål för 2021-2022, 

internränta för år 2021 fastställs till 1 procent, 

politiska arvoden enligt arvodesreglementet, 

taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 

skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91 

  

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 
mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar.  

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 100 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas. 

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % 
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år. 

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % 
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år. 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd.  

att en låglönesatsning görs under 2021 motsvarande totalt 550 tkr, som avses att 
fördelas med 500 kr i snitt/månad för tillsvidare anställd personal i kommunen, 
med en heltidslön understigande 25 tkr/månad. Denna låglönesatsning är utöver 
ordinarie lönerevision. Medel för satsningen föreslås omdisponeras 
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inom Finansförvaltningens anslag för tänkta volymökningar avseende 
placeringskostnader inom socialtjänstens socialpsykiatri, som inte blir aktuella. 

att utöka kommunstyrelsens investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta 
investeringsbehovet för Pilen 5. 

att med anledning av effekterna av covid-19 finns en risk att Tekniska nämndens 
driftbudgetram för 2021 kan vara underfinansierad när det gäller intäkterna i 
gästhamnen och i parkeringsverksamheten. Utfallet på dessa båda verksamheter 
ska följas nogsamt under året och behandlas i särskild ordning i dialogmöten 
mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och teknisk nämnd/förvaltning. 

att eventuella överskott inom måltidsverksamheten under 2021 ska gå till att öka 
andelen ekologisk mat och att andelen ekologisk mat i budgeten 2022 ska uppgå 
till minst 35 %. 

att beslutet om gratistimme i centrum enligt Kf:s beslut ska framgå av taxebilaga i 
budget för 2021 och att avgift för kommunalt beställda detaljplaner ska debiteras 
utifrån faktisk kostnad från 2021. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lars Tysklind (L), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Andreas Nikkinen (MP), Mattias 
Gustafsson (SD), Åsa Torstensson (C) och Jörgen Molin (M) deltar inte i besluten 
utom vad avser skattsatsen. 

Protokollsanteckning 
Rose-Marie Fagerberg (KD) begär och beviljas protokollsanteckning. På sidan 35 i 
budgeten anges att utifrån kommunfullmäktiges beslut om projektering och 
byggnation av ett multifunktionellt kök, fortsätter planeringsarbetet. 
Kristdemokraterna anser att texten är missvisande då kommunstyrelsens 
föreslagit att kommunfullmäktige upphäver beslutet om byggnation av 
multifunktionellt kök. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2021 och plan med 
prognoser för åren 2022-2024. Kommunens budgeterade resultat för 2021 uppgår 
till 15 mnkr vilket utgör 2 procent av skatter och bidrag. 

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin 
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från oktober år 
2020 använts.  

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 824,2 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt: 

Kommunstyrelsen 81,8 mnkr, socialnämnden 260,8 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 365,8 mnkr, miljö- och byggnämnden 31,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 41,3 mnkr samt finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 42,8 mnkr.  
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Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om 
resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 

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

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 107,5 mnkr, varav 59,3 mnkr inom tekniska 
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: 

Kommunstyrelsen 5,1 mnkr, socialnämnden 1,4 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 4,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 3,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 33,7 mnkr, va-verksamheten 55,8 mnkr 
samt avfallsverksamheten 3,5 mnkr. 

Exploateringsbudgeten till 4,8 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Mål & Budget för år 2021 och plan 2022-2024 
Bilaga 1 Förslag till taxebilaga 2021 
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 253 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag: 

förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan för åren 
2022-2024,  

nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget, 

nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag investeringsbudget, 

exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget, 

förslag till etappmål för 2021-2022, 

internränta för år 2021 fastställs till 1 procent, 

politiska arvoden enligt arvodesreglementet, 

taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 

skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91 

  

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 
mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar.  
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att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 100 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas. 

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % 
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år. 

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % 
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år. 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd.  

att en låglönesatsning görs under 2021 motsvarande totalt 550 tkr, som avses att 
fördelas med 500 kr i snitt/månad för tillsvidare anställd personal i kommunen, 
med en heltidslön understigande 25 tkr/månad. Denna låglönesatsning är utöver 
ordinarie lönerevision. Medel för satsningen föreslås omdisponeras 
inom Finansförvaltningens anslag för tänkta volymökningar avseende 
placeringskostnader inom socialtjänstens socialpsykiatri, som inte blir aktuella. 

att utöka kommunstyrelsens investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta 
investeringsbehovet för Pilen 5. 

att med anledning av effekterna av covid-19 finns en risk att Tekniska nämndens 
driftbudgetram för 2021 kan vara underfinansierad när det gäller intäkterna i 
gästhamnen och i parkeringsverksamheten. Utfallet på dessa båda verksamheter 
ska följas nogsamt under året och behandlas i särskild ordning i dialogmöten 
mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och teknisk nämnd/förvaltning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal yrkar att eventuella överskott inom måltidsverksamheten under 
2021 ska gå till att öka andelen ekologisk mat och att andelen ekologisk mat i 
budgeten 2022 ska uppgå till minst 35 %. 

Mats Granberg (S) yrkar att beslutet om gratistimme i centrum enligt Kf:s beslut 
ska framgå av taxebilaga i budget för 2021 och att avgift för kommunalt beställda 
detaljplaner ska debiteras utifrån faktisk kostnad från 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Marielle Alvdals 
förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mats Granbergs 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Mats Granbergs 
förslag. 
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets 
förslag på skattesats och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår resterande attsatser 
i arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
KS Diarie  
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 KS/2020-0135 

KS § 163 Etappmål 2021-2022 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april att ge kommundirektören i uppdrag 
att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den (KF 
2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom att komplettera Vision 
2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med etappmål 
för år 2021 och 2022. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni (KF 2020-06-16 §95) att anta preliminära 
etappmål för 2021-2022. Partierna ombads att komma in med eventuella 
synpunkter på de preliminärt antagna etappmålen senast den 1 september 2020. 
Två svar har inkommit till diariet.  

Under augusti arbetade även varje nämnd med etappmålen och de synpunkter 
som framkom vid de workshops som genomfördes har sammanställts.  

Utifrån de synpunkter och förslag som framkommit på målen och 
målbeskrivningarna har kommundirektören tagit fram ett samlat förslag till 
etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna och synpunkter från 
nämnderna.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 254 
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av kommundirektör Mats Brocker 
Förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att förslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C), Lars Tysklind (L) och Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0524 

KS § 164 Årsplan 2021 för sammanträden  och 
ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna framlagd Årsplan för sammanträden och ekonomiska processer. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på årsplan.  

Väsentlig förändring är att vi 2021 kommer att rapportera delår per tertial. Så 
första delårsrapport för året kommer efter april månads stängning. 

För att inte få två olika budgetdiskussioner under året föreslår vi att 
budgetberedningen skickar ut preliminära ramar men med betydlig bättre politisk 
förankring. 

Därför föreslås det att kommundirektören genomgår ramar och 
tjänstemansförslag med de olika politiska blocken för att få politikens inspel innan 
preliminära ramar beslutas av budgetberedningen. 

Dessutom föreslås en likartad process efter budgetdialogen med 
nämnderna den 31 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 255 
Tjänsteskrivelsen 2020-10-21 
Förslag till årsplan 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna framlagd Årsplan för sammanträden och ekonomiska processer. 

Beslutet skickas till 
KS-diariet  
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 KS/2017-0030 

KS § 165 Multifunktionellt kök 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att upphäva tidigare beslut i Kommunfullmäktige från 2018-03-27 § 30 om att ge 
AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök 
i fastigheten Mekanikern 5, samt 

att uppdra åt kommundirektören att ta fram underlag för fortsatt planering av 
om- och tillbyggnad av köken i Strömstiernaskolan och Pilen 5. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-27 § 30 att ge AB Strömstadslokaler i 
uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök i fastigheten 
Mekanikern. Dessutom beslutades i budget för 2019 att det skulle planeras för 
tillagningskök på Beateberg och Jägaren samt att utreda och beräkna kostnaderna 
för tillagningskök på Solbo. 

Utredningar/ritningar avseende köken på Säbo är nu klara och BUN har fattat 
beslut om prioritering för ombyggnationen. 

Återstår då tillagning av mat till kommunens skolenheter. Enligt fullmäktiges 
beslut ska ett multifunktionellt projekteras och byggas. 

Den största delen av kommunens mat tillagas i dag på Strömstiernaskolan och i 
köket på fastigheten Pilen 5, som kommunen nu köpt av VG-regionen 
(Västfastigheter). 

Båda köken är i behov av renovering och ska enligt uppgift bli ca 10 Mkr billigare, 
än att bygga ett nytt multifunktionellt kök. Ekonomin talar för att en renovering av 
köken bör ske. Att ha två tillagningskök i ställer för ett multifunktionellt, ger en 
större säkerhet och en ökad flexibilitet för den framtida mattillagningen till 
kommunens måltidsverksamheter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 248 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27 § 30  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att upphäva tidigare beslut i Kommunfullmäktige från 2018-03-27 § 30 om att ge 
AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök 
i fastigheten Mekanikern 5, samt 

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga om och till 
tillagningsköken på Strömstiernaskolan och i fastigheten Pilen 5. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), på 
återremiss för bättre underlag. 

Åsa Torstensson (C) yrkar avslag på förslaget. 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl 18.15-18.25. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att upphäva tidigare 
beslut i Kommunfullmäktige från 2018-03-27 § 30 om att ge AB Strömstadslokaler 
i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök i fastigheten 
Mekanikern 5 samt yrkar att uppdra åt kommundirektören att ta fram underlag 
för fortsatt planering av om- och tillbyggnad av köken i Strömstiernaskolan och 
Pilen 5. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att kommunstyrelsens beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Mats Granbergs förslag eller 
avslår ärendet enligt Åsa Torstenssons förslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Mats Granbergs förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
Mats Granbergs förslag och nej-röst för Åsa Torstenssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för Mats Granbergs förslag mot 1 nej-röster för Åsa 
Torstenssons förslag samt två som avstod beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
Mats Granbergs förslag. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (31) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2020-10-28  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

Kommunstyrelsen 2020-10-28 
Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

1 Kent Hansson S 1     Ja     
2 Mats Granberg S 2     Ja     
3 Leif Andersson S 3     Ja     
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4     Ja     
5 Marielle Alvdal FI 5     Ja     
6 Mattias Gustafsson SD 6     Ja     
7 Lars Tysklind L 7         Avstår 

8 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 8     Ja     

9 Jörgen Molin M 9     Ja     
10 Åsa Torstensson C 10       Nej   
11 Bengt Bivrin MP 11 Andreas Nikkinen MP     Avstår 
  Summa 8 1 2 

 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2017-0030 

KS § 166 Ombyggnation måltidskök 

Kommunstyrelsens beslut 
att ställa sig bakom den föreslagna turordningen av vilket/vilka kök som ska 
renoveras först samt 

att beställningen av renoveringen verkställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen fattade 2020-04-21 beslut att vid 
ombyggnation av tillagningsköken för äldreomsorgen ska Jägaren renoveras först, 
därefter Solbo och slutligen Beateberg. 

Under sen vår och tidig höst 2020 har planering pågått för ombyggnation mellan 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen (måltidsverksamheten) 
och Strömstadsbyggen som ska genomföra renoveringen. Strömstadsbyggen har 
föreslagit att ombyggnationen ska starta med Solbo samt har kostnadssatt 
renoveringen till 1,7 Mkr. Underlag och förslag till beställning rörande 
Solbogårdens tillagningskök är överlämnad till ekonomichef Carsten Sörlie. Barn- 
och utbildningsnämnden har ställt sig bakom den nya föreslagna turordningen av 
vilket/vilka kök som ska renoveras först samt beslutat att prioriteringsordningen 
ska förankras hos kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 246 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-09-22 § 84 
Tjänsteskrivelse 2020-09-11 av verksamhetschef Agneta Kullberg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ställa sig bakom den föreslagna turordningen av vilket/vilka kök som ska 
renoveras först samt 

att beställningen av renoveringen verkställs. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
AB Strömstadsbyggen 
Diariet  
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 KS/2020-0497 

KS § 167 Kostnadsutredning Crusellska 

Kommunstyrelsens beslut 
att som en humanitär åtgärd låta de boende bo kvar under vårterminen och 
därmed förlänga hyresavtalet med Strömstadslokaler till och med 2021-06-30. 

att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka och återkomma med förslag 
hur kostnaden på totalt drygt 880 000 kr ska finansieras. 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på förutsättningar för 
kommunen att ge ytterligare stödåtgärder till de berörda. 

Protokollsanteckning 
Mattias Gustafsson (SD) begär och beviljas protokollsanteckning. 
Vid socialnämndens sammanträde 27/2 tas beslutet: "att, under förutsättning att 
pastoratet vill fortsätta driva verksamheten på Crusellska, gör en framställan till 
Strömstadslokaler om en förlängning av nuvarande kontrakt för att definitivt 
avslutas 2021-06-31 

att använda socialnämndens balanskontomedel för att finansiera 
avtalsförlängningen." 

Då pastoratet i nuläget inte har för avsikt att delfinansiera, faller det beslutet. 

Förutsätter dock att medel tas från de migrationsmedel kommunen erhållit från 
staten och att det definitivt avslutas 2021-06-30 enl. beslutet i socialnämnden. 

Anpassning och förberedelse för avveckling borde ha påbörjats redan när beslutet 
i socialnämnden vunnit laga kraft. Då man fått definitivt slutdatum att utgå ifrån. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-25 KSau § 195 att ge 
kommundirektören i uppdrag att ta fram; 

• En utredning för kostnaden att låta de asylsökande ungdomarna bo kvar i 
studieboendet Crusselska vårterminen 2021.  

• Utredningen skall också innehålla vad kostnaden kan bli ifall kyrkan inte 
kan fortsätta finansiera sin del.  

• Kommundirektören Mats Brocker gav integrationssamordnaren Thomas 
Niklasson uppdraget att utreda frågan. 

Kostnaderna blir;  

Strömstad kommuns kostnad till totalt  882232kr Svenska kyrkan har ingen 
finansiering av kostnaden, 25% stödfunktion i boendet.  

 (inkl. hyra studieboendet Crusselska,  fadderhemsverksamhet och  25% tjänst) för 
perioden 2021-01-01 – 2021-06-15 
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Svenska kyrkans tidigare finansiering av 25% stödfunktion i studieboende 
motsvarar cirka 70 tkr för perioden. Strömstads kommun exklusive 
stödfunktionen för perioden 2021-01-01—2021-06-15 blir 797 323. (inkl. hyra 
Crusselska och fadderhemsverksamhet) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-17 av integrationssamordnare Thomas Niklasson 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 244 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att som en humanitär åtgärd låta de boende bo kvar under vårterminen och 
därmed förlänga hyresavtalet med Strömstadslokaler till och med 2021-06-30. 

att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka och återkomma med förslag 
hur kostnaden på totalt drygt 880 000 kr ska finansieras. 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på förutsättningar för 
kommunen att ge ytterligare stödåtgärder till de berörda. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden yrkar på att som en humanitär åtgärd låta de boende bo kvar under 
vårterminen och därmed förlänga hyresavtalet med Strömstadslokaler tom 2021-
06-30, att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka och återkomma med 
förslag hur kostnaden på totalt drygt 880 000 kr ska finansieras samt att ge 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på förutsättningar för 
kommunen att ge ytterligare stödåtgärder till de berörda. 

Beslutet skickas till 
Thomas Niklasson 
Socialnämnden 
Svenska kyrkan 
Strömstadslokaler 
Diariet  
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 KS/2020-0231 

KS § 168 Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 
1. Protokoll från styrelsemöte med AB Strömstadsbyggen 20-09-01, KS/2020-0040 
2. Protokoll från styrelsemöte med AB Strömstadsbyggen 20-09-10, KS/2020-0040 
3. Fyrbodals direktionsmöte i korthet 2020-06-18, KS/2019-0725 
4. Fyrbodals förbundsdirektions sammanträdesprotokoll 2020-09-24, KS/2019-
0725 
5. Två låneavtal Kommuninvest -AB Strömstadslokaler 2020-05-15, KS/2020-0044 
6. Reviderad delegationsordning Tekniska nämnden (TN 2020-10-06 § 98), 
KS/2020-0523 

Beslutet skickas till 
Diariet 


	KS § 155 Hållbarhetsklivet
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutet skickas till

	KS § 156 StrOM - Strömstads omställningskontor - information
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	KS § 157 Svar på - Motion om Gender Budget från Centerpartiet
	Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Beslutet skickas till

	KS § 158 Delårsrapport augusti 2020
	Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KS § 159 Finansiella rapporter 2020
	Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KS § 160 Budget och verksamhetsplan 2021-2023 - Tolkförmedling Väst
	Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KS § 161 Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst
	Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KS § 162 Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024
	Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
	Reservationer och särskilda uttalanden
	Protokollsanteckning
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	KS § 163 Etappmål 2021-2022
	Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutet skickas till

	KS § 164 Årsplan 2021 för sammanträden  och ekonomiprocesser
	Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KS § 165 Multifunktionellt kök
	Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Ajournering
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Beslutet skickas till

	KS § 166 Ombyggnation måltidskök
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutet skickas till

	KS § 167 Kostnadsutredning Crusellska
	Kommunstyrelsens beslut
	Protokollsanteckning
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutet skickas till

	KS § 168 Anmälningsärenden
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutet skickas till


