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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

Övriga närvarande

Övriga deltagare

Justerandes signatur

Åsa Karlsson, kommunrevisor, § 130-131
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 132, 134-137
Ulrika Haugland, kommunsekreterare

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0162

KF § 118

Ändring av föredragningslista

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna förslag till ändring i ärendelistan.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att följandet tre ärenden läggs till på ärendelistan:;
1. Enkel fråga från Tore Lomgård (C) till kommunstyrelsens ordförande
2. Avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i AB Strömstads Badanstalt
3. Val av ny ledamot i styrelsen för AB Strömstads Badanstalt

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till ändring av ärendelistan antas och finner att så
sker.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0166

KF § 119

Val av nämndemän - information

Kommunfullmäktiges beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Mats Granberg (S) informerar om att mandatperioden för nuvarande nämndemän
går ut den 31 december 2019. Vi har fått beslut från Uddevalla tingsrätt att vi har
att utse 7 nämndemän. Partierna har nu att nominera vilka de vill ska utses.
Nomineringarna ska skickas till kommunsekreteraren Ulrika Haugland senast den
15 maj 2019.

Beslutet skickas till
Gruppledarna
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0244

KF § 120

Fråga till ordförande i Miljö och
byggnämnden Peter Sövig ( S )

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C) har inkommit med en fråga till Miljö- och byggnämndens
ordförande Peter Sövig (S). Frågan gäller vindkraftsplanen i Strömstads kommun.
2010 antog kommunfullmäktige i Strömstad Vindkraftsplan för Strömstads
kommun. I den antagna planen står att läsa att ambitionsnivån är satt att med
enbart hjälp av vindkraft bli självförsörjande på el i Strömstads kommun. För att
producera lika mycket vindkrafts-el som förbrukas i kommunen har fem områden
pekats ut vilka branschen arbetar efter och det har även getts bygglov efter denna
plan.
Nu är det aktuellt för Ellevio att söka tillstånd för att gräva ned aktuella kablar från
parkerna för anslutning till station vid Tolvmanstegen. Vi kan nu läsa uttalande
från Miljö- och byggnämndens ordförande Peter Sövig, socialdemokraterna, att de
nu aktuella vindkraftsparkerna inte borde fått något tillstånd. Alltså ett uttalande
som går stick i stäv mot vad kommunfullmäktige fattat beslut om. Detta uttalande
skapar nya frågeställningar om vilka beslut som gäller och om
kommunfullmäktiges utpekade och beslutade områden för vindkraft fortsatt
gäller. Det är ju speciellt viktigt för de företag som tänker sig göra stora
investeringar i kommunen så därför är ett förtydligande från Miljö- och
byggnämndens ordförande om vad som gäller speciellt viktigt att få.
Fråga: Arbetar du Peter Sövig, som ordförande i miljö och byggnämnden, fortsatt
efter den Vindkraftsplan som antagits av kommunfullmäktige under 2010 -04-15.
Peter Sövig (S) svarar att självklart jobbar de efter den antagna Vindkraftsplanen.
Han har själv varit med och antagit den. Reportern som intervjuade honom
frågade efter hans personliga uppfattning och han uppgav att det inte varit någon
hemlighet att han varit emot byggnation på Tolvmanstegen från dag ett, som han
tycker var ett unikt område som borde bevarats.

Beslutsunderlag

Fråga från Åsa Torstensson, Centerpartiet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0272

KF § 121

Avsägelse som ersättare i Strömstadsbyggen
AB

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Stig Johansson (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i AB
Strömstadsbyggen.

Sammanfattning av ärendet

Stig Johansson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i AB Strömstadsbyggen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Stig Johansson, Liberalerna.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Stig Johansson (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i AB
Strömstadsbyggen.

Beslutet skickas till

AB Strömstadsbyggen
HR-avdelningen
Stig Johansson
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0272

KF § 122

Val av ersättare i Strömstadsbyggen AB

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Mette H Johansson (L) som ny ersättare i AB Strömstadsbyggen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i AB Strömstadsbyggen efter Stig
Johansson (L) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind föreslår att Mette H Johansson (L) utses som ny ersättare i AB
Strömstadsbyggen.

Beslutsgång

Ordförande frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt Lars Tysklinds
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

AB Strömstadsbyggen
HR-avdelningen
Mette H Johansson
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0296

KF § 123

Avsägelse av som styrelseledamot i AB
Strömstadslokaler

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Mette H. Johansson (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i AB
Strömstadslokaler.

Sammanfattning av ärendet

Mette H. Johansson (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i AB
Strömstadslokaler.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Mette H. Johansson, Liberalerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Mette H. Johansson (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i AB
Strömstadslokaler.

Beslutet skickas till

AB Strömstadslokaler
HR-avdelningen
Mette H. Johansson
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0296

KF § 124

Val av som styrelseledamot i AB
Strömstadslokaler

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Therese Grahn (L) som ny styrelseledamot i AB Strömstadslokaler.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i AB Strömstadslokaler efter Mette H.
Johansson (L) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind föreslår att Therese Grahn (L) utses till ny styrelseledamot i AB
Strömstadslokaler.

Beslutsgång

Ordförande frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt Lars Tysklinds
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

AB Strömstadslokaler
HR-avdelningen
Terese Grahn
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11 (34)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2018-0478

KF § 125

Val av gode män enligt
fastighetsbildningslagen

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Rune Sandin, Claes Nabrink och Rose-Marie Fagerberg som gode män vid
lantmäteriförrättningar för såväl tätortsförhållanden som jordbruks- och
skogsbruksfrågor.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska Länsstyrelsen bestämma
antalet gode män vid fastighetsbildningsförrättningar. Enligt samma lagrum utses
gode män genom val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha
erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller
skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år, det vill säga. för tiden den 1 januari
2019 – den 31 december 2022.
Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl
tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor.
Strömstads kommun har att utse 3 gode män för tätortsförhållanden som
jordbruks- och skogsbruksfrågor.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut 2018-10-10 om gode män vid lantmäteriförrättningar

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden uppger att valberedningen föreslår att Rune Sandin (C) och Claes
Nabrink (L) utses som gode män vid lantmäteriförrättningar men lämnar den
tredje platsen vakant.
Mikael Cederbratt (M) föreslår att Rose-Marie Fagerberg (KD) utses som god man
vid lantmäteriförrättningar.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om vi kan utse Rune Sandin (C), Claes Nabrink (L) och RoseMarie Fagerberg (KD) som gode män vid lantmäteriförrättningar både vad gäller
tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen; vastragotaland@lansstyrelsen.se
Lantmäteriet; lantmateriet@lm.se
Rune Sandin
Claes Nabrink
Rose-Marie Fagerberg
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0278

KF § 126

Motion om att miljöcertifiera lokalvården och
minska användandet av plastpåsar inom
kommunens verksamheter

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionen till Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige
att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att minska
användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal förvaltning
att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med miljövänligt
alternativ
att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera Strömstads
Lokalvård.

Beslutsunderlag

Motion 2019-04-08

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera motionen till Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Motionsställarna
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0283

KF § 127

Motion om kompetensförsörjning,
rekrytering av personal i Strömstads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Anders Ekström, Kristdemokraterna, har inkommit med en motion avseende
kompetensförsörjning, rekrytering av personal, där de uppger att Strömstads
kommun enligt egna uppgifter behöver rekrytera/ersätta 485 personer av totalt
1 049 stycken under åren 2019-2023.
Detta är enligt kommunen ett antagande utifrån oförändrad verksamhet samt att
personalomsättningen är densamma som tidigare år. Vidare anges att, för att
kommunen skall klara av detta, att man arbetar strategiskt och sammanhållet
med att attrahera, rekrytera, motivera och utveckla personer med rätt kompetens
till våra verksamheter. De områden och antal som av kommunen anges för
ersättning/rekrytering är administration 98 st av 149 st, kultur turism och fritid
3 st av 15 st, skol- och barnomsorg 151 st av 332 st, socialt och kurativt arbete
37 st av 46 st, teknikarbete 65 st av 180 st samt vård och omsorg 131 st av 327 st.
Detta är den uppgivna situationen för kommunen samtidigt som det historiskt
visat sig att Strömstad kommun har svårt att rekrytera kvalificerade personer via
t.ex annonser. Enligt uppgift ur årsredovisningen för Strömstads kommun för 2018
är andelen niondeklassare som sökt till gymnasium 70 %, för 2017 var andelen
85 %.
Kristdemokraterna föreslår att utifrån förvaltningarnas behov av rekrytering,
behov av ersättningar av personal som slutar, och behovsanalyser av vad det är
för kompetenser som söks
att det görs analys av hur många av dessa 485 st som går i pension respektive
slutar i förtid samt angivande av orsaker till att personal slutar i förtid, säger upp
sig.

Beslutsunderlag

Motion 2019-04-03

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Motionsställaren
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0290

KF § 128

Motion om integrerad verksamhet för barn
och dementa äldre

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Simone Fischer (M) har inkommit med en motion avseende integrerad
verksamhet för barn och dementa äldre.
Hon uppger att undersökningar visar att små barn och dementa äldre kan ha
mycket glädje av att umgås. De äldre tillkännager att livskvalitén ökar när de
umgås barn, personalen känner en positiv skillnad hos de äldre under flera dagar
efter besök av barn och barn stortrivs med äldre som har gott om tid och intresse
för dem.
I Danmark har man därför tänkt om och tänkt nytt vad gäller institutioner för barn
och äldre. Jag vill lyfta fram ett exempel som kan inspirera oss.
I Randers på östra delen av Jylland invigde man i 2018 ett särskilt boende med 60
bostäder för dementa där delar av huset är byggt ihop med en integrerad förskola
med 130 barn i åldern 0-6 år. Bostäderna där man överallt har tänkt in en hemmakänsla i ett-plansarkitektur med t.ex. frisör, kafé och bageri har trevliga
gemensamma lokaler med förskolan på ett sådan sätt att barnen inte stör de
äldre i vardagen. Barnen och de äldre träffas 4 gånger i veckan där man bland
annat sjunger, leker och spelar spel tillsammans och på sommaren har man
utomhusaktiviteter tillsammans. Det särskilda boende delar även kök med
förskolan. Barnen och de äldre äter ibland tillsammans. Personal Som många
andra kommuner har Strömstad problem att attrahera välutbildad personal inom
vård, skola och omsorg och få dem att stanna kvar. Bedriver vi en verksamhet som
ligger i framkant med hög kvalité och en trivsam atmosfär blir Strömstad mer
attraktiv. En bra och trygg miljö för alla.
Hon föreslår:
att Strömstads kommun ser över om det finns möjlighet att bedriva en liknande
verksamhet som beskrivs ovan med fokus på samverkan mellan barn och dementa
äldre
att detta även beaktas i samband med planering av det nya särskilda boende i en
genomtänkt och välplanerad arkitektur/innemiljö.

Beslutsunderlag
Motion

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Motionsställaren
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2017-0122

KF § 129

Svar på - Motion om ett öppet och tryggt
Strömstad från Nya Moderaterna

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå yrkandet om trygghets-jourbil
att anse att resterande yrkanden är besvarade.

Sammanfattning av ärendet

Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska
alla känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt
att kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att
känslan av trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan
eller kommer acceptera.
På många orter i Sverige upplever unga och gamla rädsla att vara ute själva på
kvällarna, även i Strömstad oroas människor för överfall och kriminalitet. Denna
utveckling måste stoppas ! Vi kommer aldrig acceptera att vårt samhälle dräneras
på de goda initiativen och den positiva kraften där ett tryggt samhälle utgör
grunden för välmående och stabilitet. Tillsammans ska vi säkerställa att Strömstad
är, och upplevs, som tryggt och säkert- även på kvällstid, oavsett om man är ung
eller gammal.
Vi behöver fler poliser i vår kommun. Det är inte acceptabelt att så få poliser ska
täcka ett alldeles för stort geografiskt område, en besparing på bekostnad av
Strömstabornas trygghet och säkerhet. Strömstad behöver också säkerställa att
det finns en social verksamhet för våra ungdomar som attraherar och bidrar till en
meningsfull fritid. Idag är det svårt att nämna någon konkret kontinuerlig
ungdomsverksamhet som exempelvis riktar sig till målgruppen ungdomar mellan
12 - 15 år.
Tiden är knapp, vi måste agera kraftfullt och inkludera alla berörda såsom skola,
polis, socialtjänst, föreningsliv och näringsliv, allt för att säkra upp ett tryggt och
öppet lokalsamhälle.”
Moderaterna yrkar att
• En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt
Strömstad.
• Trygghets-jourbil
• En ökad belysning med strategisk placering med utgångspunkt i en
medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet).
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-23 att remittera motionen till
kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden, folkhälsorådet och till brottsförebyggande rådet för
yttrande.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

Ärendet gick upp till Kommunfullmäktige 2017-11-23 med förslag att motionen
skulle anses besvarad, men ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning: Inom ramen för det trygghetsskapande arbetet i Strömstads
kommun genomförs årligen en trygghetsundersökning. I samverkan med polis tas
årliga medborgarlöften fram utifrån resultatet av trygghetsundersökningen samt
en gemensam nulägesbild. Forum för trygghetssamverkan kommer att startas upp
under 2019 där polis, kommun och kommunalt bostadsbolag ingår. Ett annat
forum för trygghetsskapande arbete är även SSPF, där skola, socialtjänst, polis och
fritid samverkar.

Beslutsunderlag

Motion 2017-02-20
Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23
Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24
Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24
Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18
Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23 § 133
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 104
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 73

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå yrkandet om trygghets-jourbil
att anse att resterande yrkanden är besvarade.

Beslutet skickas till

Motionsställaren
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Brottsförebyggande rådet
Diariet
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Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 (34)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0292

KF § 130

Revisionsrapport 2018

Kommunfullmäktiges beslut

att notera Revisionsrapporten avseende granskning av bokslut för räkenskapsår
2018.

Sammanfattning av ärendet

Vi har granskat kommunens årsredovisning med avseende på resultat- och
balansräkningar med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och
investeringsredovisning.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Vår bedömning är att granskat material i huvudsak överensstämmer med lagen
om kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och
årsredovisningen i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande
bild av kommunens resultat och ställning.
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2018 lämnas härmed följande
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av
kommunens bokslut år 2018 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra
väsentligaste iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten
är att uppmärksamma förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till
förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget
framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens
interna kontroll. Observera att vår granskning av den interna kontrollen inte
omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister.
Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen.
Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som
erhållits den 15 mars 2019. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 30,0 mnkr
(32,7) vilket är 15,0 mnkr över budget. Eget kapital om 568,5 mnkr samt
balansomslutning om 1 274,5 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för
koncernen är resultat om 37,2 mnkr (40,1 mnkr), eget kapital om 678,4 samt
balansomslutning om 2 725,8 mnkr. Belopp inom parantes avser föregående år.

Beslutsunderlag

Rapport avseende granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsår 2018

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att notera Revisionsrapporten avseende granskning av bokslut för räkenskapsår
2018.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

Beslutet skickas till

Carsten Sörlie, ekonomichef
Åsa Karlsson, ordförande kommunens revisorer
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0292

KF § 131

Revisionsberättelse 2018

Kommunfullmäktiges beslut

att notera Revisionsberättelse för år 2018.

Sammanfattning av ärendet

Av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten
samt för återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
De bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
De bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna kontroll har varit
tillräcklig.
De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål som fullmäktige uppställt.
De tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöterna i dessa organ.
De tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018.
De åberopar redogörelse för revisionen år 2018.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2018
Bilaga till revisionsberättelsen, Redogörelse för revisionen år 2018

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att notera Revisionsberättelse för år 2018.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

Beslutet skickas till

Carsten Sörlie, ekonomichef
Åsa Karlsson, ordförande i Kommunens revisorer
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2018-0212

KF § 132

Årsredovisning 2018

Kommunfullmäktiges beslut

att årsredovisningen för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2018. Rapporten
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.
Årets resultat för kommunen uppgår till 30,0 mnkr, i jämförelse med budget på
15,0 mnkr. Nämnderna redovisar ett budgetöverskott med 6,4 mnkr och
finansförvaltningen med 9,8 mnkr. Skatter och generella statsbidrag redovisar ett
underskott med 1,2 mnkr.
I årets resultat ingår också ej planerade engångsintäkter på 7,9 mnkr från bland
annat markförsäljning, bidrag för ökat bostadsbyggande och överskottsutdelning
från Kommuninvest.
Kommunkoncernens resultat uppgår till 37,2 mnkr att jämföra med budget på
24,8 mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern,
AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.
Årets investeringar uppgår till 284,4 mnkr att jämföras med budget på 451,7
mnkr. Det är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora
investeringarna skett. Fortsatta investeringar tillhörande taxefinansierad
verksamhet inom VA är Österröd reningsverk. Av skattefinansierade investeringar
är färjeläget och ny bas för Kustbevakningen de största.
De finansiella riktlinjerna efterlevs men alla de finansiella målen uppnås inte.
Beroende på stora investeringar har upplåning varit nödvändigt. Det medför att
soliditeten försämras och kommunen når inte sitt egna mål på 50 %. Soliditeten
landar på 45 % som ändå är en hög siffra bland Sveriges kommuner. Ekonomin är i
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital.
Verksamheterna håller sig inom sina ramar och arbetar löpande med att öka
effektiviteten.
Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av nämndernas och fullmäktiges mål
uppnås, färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga allvarliga brister
konstateras i den interna kontrollen. Av kommunfullmäktiges långsiktiga mål
bedöms 21 procent (3 av målen som uppfyllda och 29 procent (4) som delvis
uppfyllda.
Sammantaget utgör målen som bedömts uppfyllda eller delvis uppfyllda 43
procent. Andelen mål som inte har uppfyllts är 57 procent, vilket är en
nedåtgående trend mot föregående år. Befolkningstillväxten har inte nått upp till
målsättningen och på grund av den vikande konjunkturen och en minskad
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

arbetslöshet kan vi se att färre företag har etablerat sig under år 2018. Vi ser en
positiv trend vad gäller antalet nya bostäder där måluppfyllelsen är god. Av
nämndmålen bedöms 39 procent (11) av målen som uppfyllda och 61 procent (17)
som delvis uppfyllda. I uppföljningen av den interna kontrollen har inga
betydande brister identifierats. Den samlade bedömningen är att kommunen inte
har nått upp till målen för god ekonomisk hushållning under år 2018, då de
finansiella målen delvis har uppfyllts och en större andel än 25 procent av de
verksamhetsmässiga målen inte har uppfyllts.

Strömstads Kommuns bolag

Bolagens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för 2018:
Resultaträkning

Utfall

Budget

Mnkr
AB Strömstadbyggen
AB Strömstadlokaler
AB StrömstaNet
AB Strömstads Badanstalt
Årets resultat

2018
5,0
4,2
0,6
0,2
10,0

2018
5,3
4,0
0,4
0,1
9,8

Budgetavvikelse
-0,3
0,2
0,2
0,1
0,2

Resultaten överstiger ägardirektivens mål för bolagens resultat.
Strömstadsbyggen fortsätter att förbättra sin soliditet och når en soliditet över
10 %.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-20
Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 97
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 67

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att årsredovisningen för 2018 godkänns.

Beslutet skickas till

Carsten Sörlie, ekonomichef
Diana Johansson, redovisningsansvarig
Mats Brocker, kommundirektör
Åsa Karlsson, ordförande Kommunens revisorer
Förvaltningscheferna; mbn.diarie@stromstad,se, tn.diarie@stromstad,se,
sn.diarie@stromstad,se, bun.diarie@stromstad,se
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0292

KF § 133

Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöterna i dessa organ

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa
organ.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har enligt 5 kap 24 § kommunallagen att vid ett
sammanträde före utgången av juni månad efter det år som revisionen avser,
besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa
organ.

Beslutet skickas till

Carsten Sörlie, ekonomichef
Åsa Karlsson, ordförande Kommunens revisorer
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2018-0258

KF § 134

Finansiella rapporter 2018

Kommunfullmäktiges beslut

att Finansiell rapport för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 116 mnkr 2018-12-31. Värdet på aktierna
uppgick till 50 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr.
Totalt sjönk värdet på placeringarna med 1,0 procent och sedan start är
värdeökningen 116,9 procent.
I 2017 gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila
bränslen. Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara
fossiloberoende 2030.
På grund av den höga investeringsnivån har en uthämtning av likvida medel från
Nordeas korträntefond genomförts. Kommunen nyttjar dessutom en kredit på
koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Carsten Sörlie
Finansiell rapport 2018
Öhmans månadsrapport 181231
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 98
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 68

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att Finansiell rapport för 2018 godkänns.

Beslutet skickas till

Carsten Sörlie, ekonomichef
Diana Johansson, redovisningsansvarig
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2018-0491

KF § 135

Årsredovisning 2018 - Strömstads kommuns
förvaltade fonder

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder
för år 2018

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2018 av Strömstads
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning av
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna.
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda
stiftelsefonder, har att godkänna och underteckna sammanställningen av
räkenskaper för 2018 för stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan skickas
vidare till revisorer som kompletterar med revisionsberättelser och
undertecknande av sammanställningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Natalia Larsson
Årsbokslut 2018 Stiftelsefonder
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 115
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 66

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder
för år 2018

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Natalia Larsson
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0128

KF § 136

Överföring investeringsbudget från 2018 till
2019

Kommunfullmäktiges beslut

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 116 566 tkr till 2019, som
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget
att uppdra åt kommundirektören att revidera sammanställningen enligt
ordförandens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutade och hittills onyttjade investeringsmedel om totalt 116 566 tkr
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2019, att läggas som
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget
Nämnd

Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven

45 743

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh

64 431

Barn- och utbildningsnämnden

795

Miljö- och byggnämnden

1 300

Socialnämnden

756

Kommunstyrelse

3 54

Ekonomichefen uppger att det i sammanställningen under Nätsäkerhet rätteligen
ska stå: Införande av säker identifiering på gästnätet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-13 av Carsten Sörlie
Nämndbeslut i varje enskild nämnd.
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 100
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 69

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 116 566 tkr till 2019, som
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden förslår att uppdra åt kommundirektören att revidera
sammanställningen i enlighet med vad ekonomichefen uppgett under rubriken
Nätsäkerhet.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt ordförandens
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Lenita Tengström
Carsten Sörlie
Diariet
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Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0145

KF § 137

Borgensavgift 2019 för AB Strömstadsbyggen

Kommunfullmäktiges beslut

att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,45 procent av nyttjad
borgensram för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska
verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat innebär
att bolaget inte ska ha några särskilda fördelar för att man har en kommun som
ägare. Detta medför att bolaget ska betala en avgift för nyttjad kommunal
borgensram.
Borgensavgiftens nivå ska fastställas årligen. Den metod som tillämpas är att den
årliga borgensavgiften sätts till en nivå motsvarande differensen mellan lån mot
kommunal borgen jämfört med lån mot pantbrev. Enligt besked från Nordea i
uppgår skillnaden till 45 punkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-11 av Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 101
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 70

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,45 procent av nyttjad
borgensram för 2019.

Beslutet skickas till
Carsten A. Sörlie
AB Strömstadbyggen
Diana Johansson
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0242

KF § 138

Bevilja ansvarsfrihet för Sof Väst
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna upprättad årsredovisning för 2018
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse
för 2018.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2018
PM Sakkunnig revisor
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2019-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 116
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 71

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2018
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Väst; Gudrun.emilsdottir@sofvast.se
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0297

KF § 139

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tore Lomgård (C) har inkommit med en fråga till Kommunstyrelsens ordförande.
Tore Lomgård uppger att Polismyndigheten skriver bland annat i sin egen
”Uppdragsbeskrivning för kommunpolis” att det ”för varje kommun ska finnas en
polisiär funktion som driver samverkan med kommunen och lokalsamhället i
övrigt. Denna funktion ska fungera som ett led i att säkra att Polismyndigheten
lokalt kan svara upp mot de åtaganden som gjorts i
samverkansöverenskommelser och i medborgarlöften.”
Som jag kan tolka det är uppdragsbeskrivningen något som verkligen förpliktigar.
uppenbarligen har man från Polismyndighetens sida inte samma uppfattning då
man, under en längre period helt enkelt plockar bort Strömstads kommunpolis för
att fullgöra andra uppgifter. Detta är anmärkningsvärt.
- Hur ser du som Kommunstyrelsens ordförande på Polismyndighetens ansvar för
uppföljning av gällande samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte?
- Avser du att agera genom att ställa krav på Polismyndigheten för en bättre
uppföljning?
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mats Granberg svarar på frågan och
uppger: Han uppger att för en månad sedan träffade kommunstyrelsens
arbetsutskott polisen och då bland annat lokalpolisområdeschefen Stefan
Kristiansson som skulle informera om polisbygget men de kom även att prata om
polisarbetet i Strömstad. De informerade då att kommunpolisen tillfälligt var
placerad i Göteborg på grund av hennes specialistkompetens. De lovade att
upprätthålla medborgarlöftet och tyckte inte vi skulle känna någon oro då
kommunpolisen skulle vara tillbaka i Strömstad igen i juni. Han läser upp ett brev
från Stefan Kristiansson.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0301

KF § 140

Avsägelse från uppdraget som
styrelseledamot i AB Strömstads Badanstalt

Kommunfullmäktiges beslut

att Bengt Wedin (L) beviljas avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen
för AB Strömstads Badanstalt.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Wedin (L) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot och vice
ordförande i AB Strömstads Badanstalt.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Bengt Wedin

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att Bengt Wedin (L) beviljas avsägelse från uppdraget som
styrelseledamot i AB Strömstads Badanstalt.

Beslutsgång

Ordförande frågan om vi kan besluta enligt hans förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Bengt Wedin
HR-avdelningen
AB Strömstads Badanstalt
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0301

KF § 141

Val av ny ledamot och vice ordförande i
styrelsen för AB Strömstads Badanstalt

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Erling Karlsson till ny styrelseledamot och vice ordförande i AB Strömstads
Badanstalt.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse en ny styrelseledamot och vice ordförande för
AB Strömstads Badanstalt efter Bengt Wedin.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind (L) föreslår att Erling Karlsson (L) utses som ny ledamot och vice
ordförande i AB Strömstads Badanstalt.

Beslutsgång

Ordförande frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt Lars Tysklinds
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Erling Karlsson
AB Strömstads badanstalt
HR-avdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-25

KS/2019-0239

KF § 142

Information till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

att notera informationen till protokollet.

Information till kommunfullmäktige
Information från ordföranden

Ordföranden informerar om att det i april 2019 är 100 år sedan det första
stadsfullmäktigemötet hölls i stadshuset.
I protokollet från detta första Stadsfullmäktige finns följande att läsa: På förslag af
ordföranden beslutade Stadsfullmäktige att från detta sitt första sammanträde i
det nya rådhuset genom ordföranden sända rådhusets gifvare, Grosshandlare A.F.
Cavalli-Holmgren sin tacksamma helsning.
Information från polisen
Polis Johan Hilding informerad om planerna om att renovera eller bygga nya
lokaler för polisen. Polishuset är slitet och inte tillgänglighetsanpassat. De har
hållit på i 15 år att försöka få till en renovering, men det har alltid stupat på
pengar. Polisen har sedan 5-6 år en ny arbetsordning när man ska titta på nya
lokaler för renovering eller ombyggnationer och man gör exakt samma var man än
är i Sverige. I höstas prioriterades Strömstad upp till första plats. Man har
identifierat ett problem och att något måste göras med lokalerna. Lokalpolisen
ska göra en verksamhetsbeskrivning om hur verksamheten ska se ut 2024. Sedan
kan det att fattas ett nationellt beslut om att gå igång. Då kommer man även att
utse en projektledare. Då kommer de att kontrollera gamla lokaler och ut efter
det göra en bedömning av vad som måste göras, renovering eller nybyggnation.
Ordföranden tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
Fax: 0526-191 10

