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Övriga närvarande  
Ersättare Pia Tysklind (S), § 138-143 

Lena Martinsson (S), § 141-150 
Lars Åke Karlgren (V) 
Anders Ekström (KD) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Helena  L´Estrade (L) 

  
Övriga deltagare Mats Brocker, kommundirektör 

Annika Unger, enhetschef Hemtjänst City, § 138 
Lisbeth Torgalsböen, bemanningsspecialist, § 138 
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Carina Dalenius, controller, § 145-149 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare 
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 KS/2019-0031 

KS § 138 Information - En välfärdshitstoria - en 
framgångssaga från hemtjänsten 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetscheferna för Hemtjänsten Annika Unger och Lisbeth Torgalsböen 
informerar om resan mot att bli Sveriges bästa hemtjänst. De berättar om 
bakgrunden och utmaningarna samt hur de har jobbat med att bemanna med rätt 
person, rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tid. De började att jobba med 
sjukfrånvaron och då blev följden att ekonomin blev mycket bättre. I 
brukarundersökningar får de högsta betyg. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0030 

KS § 139 Information - digitalisering av Strömstads 
kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Digitaliseringssamordnare Björn Kläth informerar om vad hans jobb innebär. Han 
redogör för utmaningar och vikten av att samarbeta med andra. Digitaliseringen 
är inget mål i sig utan vi digitaliserar för att nå våra mål. Han redovisar vad som 
håller på att digitaliseras i Strömstads kommun. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0030 

KS § 140 Information om Leader Bohuskust och 
gränsbygd 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande i Leader Bohuskust och gränsbygd Lars Björneld och 
verksamhetsledare Krister Olsson informerar om Leaderprojekt i Strömstad: 
- Hållbart fiske- och vattenbruk – samt marina livsmedel; Scary Seafood 
- Hållbara gröna näringar – öppna landskap och local mat; Förstudie Mat och folk 
samt Mat och folk 
- Miljösmarta jobb – fokus på turism, miljö & energi; Bohuslän Berättar, 
Vandringsleder kring Daftö Resort, Biking Strömstad, Kulturväxthuset och Cykel 
och Salt 
- Social Innovation – förnyelse, inflyttning, service och ökad attraktivitet; Kosters 
nya boende, förstudie 
- TNC - projekt; Added Value from local food och Havsöring från hav till hav 

Han redogör även för projekt som sträcker sig över alla 4 kommunerna 
(Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil): 
- Bohuslän åt Bohuslänningarna och Bohuslän i Sverige 
- En digital funktionell region 
- Uppstart av förvaltningsorganisationen Västfiber 
- Guideutbildning – avslutat 
- En matväg genom Bohuslän – avslutat 
- Ostronfisketurism 
- Havsöringsvägen 
- Förutsättningar för Blåa näringar – avslutat 
- Andelsjordbruk 
- Lärande och Innovation 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0135 

KS § 141 Mällby 1:16 m.fl. (Mällby gård) 
exploateringsprojekt för bostäder – 
erbjudande om köp av del av Mällby 1:44 
samt avgränsning av detaljplaneområde 

Kommunstyrelsens beslut 
att avböja erbjudande om köp av en andel (1/2) av fastigheten Mällby 1:44. 

att fastigheterna Mällby 1:37, 1:40, 1:43-1:44 utgår ur det fortsatta 
detaljplanearbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för bostäder 
berörande fastigheterna Mällby 1:16 med flera. Mällby gård, 2017-04-12, § 69, i 
ärende KS/2017-0065. 

I samband med uppstarten av detaljplanarbetet kontaktades de privata 
fastighetsägarna i norra delen av planområdet för delaktighet i detaljplanen. 

Ägaren av fastigheterna Mällby 1:43 och 1:37 har i en skrivelse till kommunen 
meddelat att denne inte vill medverka i detaljplanen. 

Ägaren av fastigheten Mällby 1:40 har inte framfört något önskemål om 
detaljplan. 

Fastigheten Mällby 1:44 ägs av två privatpersoner, varav endast den ena vill 
medverka i detaljplanen. Den andra delägaren, har i en skrivelse erbjudit 
kommunen att köpa hennes andel (1/2) av fastigheten för 

2,9 miljoner kronor. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan. Förvaltningen 
bedömer inte att det är ett rimligt råmarkspris för det bedömda antalet tomter 
som skulle kunna tillfalla kommunen vid en planläggning. Därtill föreligger 
förutom planrisk även osäkerhet avseende en fornlämning berörande fastigheten 
samt de geotekniska förhållandena. Förvaltningen föreslår därför att kommunen 
ska avböja erbjudandet om köp. 

Med anledning av de privata markägarnas samlade inställning till deltagande i 
detaljplanen föreslår miljö- och byggförvaltningen att Mällby 1:37, 1:40, 1:43-1:44 
utgår ur fortsatta planarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-09-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-09 § 227 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att avböja erbjudande om köp av en andel (1/2) av fastigheten Mällby 1:44. 

att fastigheterna Mällby 1:37, 1:40, 1:43-1:44 utgår ur det fortsatta 
detaljplanearbetet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Akten, KS/2017-0065 
Britt Johansson, Petter-Jons Gränd 1 LGH 1301, 436 57 Hovås 
Victoria Morén, c/o Anderbjörk, Rörläggarvägen 21 A LGH 1102, 168 33 Bromma 
Anneli Jönsson, Mällby 1, 452 38 Strömstad 
Mats Olov Gamby, 18/99 Melbourne Road, Williarnstown, Vic 3016, AUSTRALIEN 
Diariet  
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 KS/2019-0554 

KS § 142 Fortsatt stöd för att ensamkommande 
ungdomar i asylprocessen ska kunna bo kvar i 
hemkommunen 

Kommunstyrelsens beslut 
att förlänga beslut om Strömstads pastorats nyttjande av Crusellska, avseende 
boende för asylsökande ungdomar, till och med 2020-12-31. 

att förlänga beslut om ersättning för Strömstads Pastorats verksamhet avseende 
fadderhem för ensamkommande ungdomar i asylprocessen till och med  
2020-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Förlängning av Strömstads Pastorats verksamhet avseende boende på Crusellska 
samt fadderhem för ensamkommande ungdomar i asylprocessen. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2019-09-12 § 134 
Tjänsteskrivelse 2019-08-05 av verksamhetschef Joakim Möller 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 228 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att förlänga beslut om Strömstads pastorats nyttjande av Crusellska, avseende 
boende för asylsökande ungdomar, till och med 2020-12-31. 

att förlänga beslut om ersättning för Strömstads Pastorats verksamhet avseende 
fadderhem för ensamkommande ungdomar i asylprocessen till och med  
2020-12-31. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Strömstads Pastorat 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (27) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2019-10-30  
   
    

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

 

 

 KS/2019-0587 

KS § 143 Kaveldunet 1, del av Strömstad 3:13 och del 
av Tången 3 - ansökan om planbesked 

Kommunstyrelsens beslut 
att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen, med 
beaktande av de synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2019-10-07 

att påbörja planarbetet omgående 

att planen bedöms kunna antas senast 2020-12-31 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked:                                                              13 950:- 
Summa:                                                                     13 950:- 

Beslutsmotivering 
Ansökan handlar om utveckling av ett befintligt företag i kommunen som har 
behov av ytterligare lokaler. Att bifalla ansökan är en del i att främja det lokala 
näringslivet. 

Förvaltningens bedömning är att då det finns utrymme för ytterligare ett 
planarbete att påbörjas under hösten kan planarbetet påbörjas omgående. 

Sammanfattning av ärendet 
I ansökan redovisas en önskan om att kunna bygga till befintligt kontorshus 
västerut på den yta som idag är parkering. Sökanden önskar också förvärva det 
roddhus som ligger väster om Kaveldunet 1 och i detta hus eller i en 
ersättningsbyggnad kunna inrymma ytterligare kontorslokaler. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked, inkom 2019-09-16 
Start PM daterat 2019-10-07 
Tjänsteskrivelse 2019-10-07 av plan- och byggchef Elin Solvang 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-16 § 238 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen, med 
beaktande av de synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2019-10-07 

att påbörja planarbetet omgående 

att planen bedöms kunna antas senast 2020-12-31 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked:                                                              13 950:- 
Summa:                                                                     13 950:- 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Centralen Lilla Edet AB, att Kenneth Myrvold, Klockaregatan 2, 452 30 Strömstad 
Miljö- och byggförvaltningen 
Diariet  
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 KS/2019-0469 

KS § 144 Avsiktsförklaring gällande fastigheten 
Strömstads sjukhus 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta avsiktsförklaringen och påbörja utredning om ett övertagande av 
sjukhusfastigheten 

att betona sin intention att fokus ska ligga på att utreda möjligheten till 
övertagande, men att avsikten till köp ska vara avhängigt att kommunens 
ekonomi inte äventyras. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot 
förslaget, se bilaga. 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet avstår från att delta i 
besluten gällande tilläggsyrkandena. 

Protokollsanteckning 
Marielle Alvdal (FI) begär och beviljas en protokollsanteckning: 

Vi i Feministiskt initiativ röstar för detta förslag eftersom att vi är för att utreda 
möjligheten att överta gamla sjukhuset; och därmed se över ekonomiska och 
praktiska för- och nackdelar. Vi är också öppna för den reella möjligheten att 
avbryta processen om ett eventuellt köp som helhet inte ter sig fördelaktigt för 
kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad Kommun har per 2019-06-27 gjort en framställan till Västra 
Götalandsregionen (Regionen) om dialog avseende övertagande av 
sjukhusfastigheten Strömstad Sjukhus. Regionen har per 2019-08-14 återkopplat 
via sitt fastighetsbolag Västfastigheter, som förvaltar sjukhusfastigheten. Beslut 
fattades att på tjänstemannanivå ta fram en gemensam inriktning i skriftlig form, 
en så kallad avsiktsförklaring. 2019-09-24 skickades från Strömstad den sista 
versionen av detta arbetsdokument till Västfastigheter. Slutlig justering gjordes 
mellan parterna per telefon 26 september 2019. Västfastigheter har därefter lyft 
upp den framtagna avsiktsförklaringen till Regionstyrelsen och 2018-10-07 skriver 
Regionstyrelsen ´Förslag till beslut´; Regionstyrelsen godkänner 
avsiktsförklaringen med Strömstad Kommun avseende fastigheten Strömstad 
Sjukhus. Avsiktsförklaringen är härmed godkänd av Regionen och nu återstår att 
politiskt behandla ärendet i Strömstad Kommun. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-21 
Regionstyrelsens beslut 2019-10-15 § 272 
Förslag till avsiktsförklaring 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-23 § 245 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta avsiktsförklaringen och påbörja utredning om ett övertagande av 
sjukhusfastigheten.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S), med instämmande från Rose-Marie Fagerberg (KD), Mattias 
Gustavsson (SD) och Leif Andersson (S), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Lars Tysklind (L), med instämmande från Mikael Cederbratt (M), Bengt Bivrin 
(MP) och Åsa Torstensson (C) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag då det inte 
anser att kommunen ska vara fastighetsägare till denna fastighet. 

Marielle Alvdal yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med två tillägg: 
att Kommunstyrelsen till protokollet betonar sin intention att fokus ska ligga på 
att utreda möjligheten till övertagande, men att avsikten till köp ska vara 
avhängigt att kommunens ekonomi inte äventyras 
att utredningen, när den är utförd, kommer åter till Kommunstyrelsen för 
granskning och godkännande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 5 nej-röster för att 
avslå arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-30 
Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

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

9 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M         Nej   

10 Åsa Torstensson C         Nej   
11 Bengt Bivrin MP         Nej   
  Summa 6 5   

  

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
första tilläggsattsats och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
andra tilläggsattsats och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen; regionstyrelsen@vgregion.se 
Västfastigheterr; vastfastigheter@vgregion.se 
Diariet  
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Bilaga 
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 KS/2019-0326 

KS § 145 Delårsrapport augusti 2019 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna delårsrapporten för augusti 2019. 

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

Det justerade resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 66,0 mnkr, att 
jämföra med budget på 24,6 mnkr. Kommunens justerade prognos för året 
bedöms till 47,4 mnkr, att jämföra med budget på 33,0 mnkr. 

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 81,6 mnkr och 
årsprognosen till 77,9 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 44,4 mnkr. 

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 240,9 mnkr har hittills använts 
114,0 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 183,6 mnkr, 
varav 74,7 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 

Helårsprognosen redovisar en budgetavvikelse inom hela nämndverksamheten på 
plus 4,1 mnkr mot budget vilket har förbättrats sedan mars som då var minus 7,0 
mnkr. Dock beräknar Socialnämnden ett underskott på minus 4,3 mnkr. 

Tekniska nämnden visar ett betydligt överskott på 5,4 mnkr som i huvudsak beror 
på lägre kapitalkostnader inom hamnverksamheten. 

Övriga nämnder små avvikelser som visas härrör sig från effektiviseringar. 

Kommunens befolkning sjönk betydligt i första tertial. Dock har vi sett en påbörjat 
återhämtning i sommar och invånarantalet uppgick till 13 237 individer per sista 
augusti 2018. Det är en nedgång på 16 personer sedan årets start. 

Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket. 

Uppföljningen av fullmäktiges mål visar att 57% (8 av 14) av de långsiktiga målen 
bedöms bli helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att 21% (3) av målen inte blir 
uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 21% (3) av målen. 
Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits 
till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje 
långsiktigt mål. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport augusti 2019 
Tjänsteskrivelse 2019-10-09 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-16 § 236 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna delårsrapporten för augusti 2019. 

Beslutet skickas till 
Redovisningsansvarig 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Diariet  
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 KS/2019-0340 

KS § 146 Finansiella rapporter 2019 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna Finansiell rapport för augusti 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 129 mnkr 2019-08-31. Värdet på aktierna 
uppgick till 52 mnkr och på räntebärande värdepapper 77 mnkr. 

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 11,2 % sedan årsskiftet och sedan 
start är värdeökningen 141.1%. 

Bästa utvecklingen står svenska aktier för med en ökning på 240,4 % mot 
jämförelseindex 252,5 %. Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder. 
Så länge det låga ränteläget varar kommer avkastningen på ränteplaceringar vara 
mycket låga. 

Likviditetsrisken bedöms som låg. 

Beslutsunderlag 
Finansiell rapport augusti 2019 
Öhmans månadsrapport 190831 
Tjänsteskrivelse 2019-10-09 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-16 § 237 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna Finansiell rapport för augusti 2019. 

Beslutet skickas till 
Mats Brocker, Kommundirektör 
Carsten Sörlie, Ekonomichef 
Diana Johansson, Redovisningsansvarig 
Diariet  
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 KS/2019-0580 

KS § 147 Årsplan 2020 för sammanträden  och 
ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020: 13 
februari, 26 mars, 23 april, 16 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 
december 

Kommunstyrelsens beslut 
att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt Årsplan 2020 daterad 2019-10-30 för 
sammanträden och ekonomiprocesser 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020: 29 januari, 
11 mars, 1 april, 29 april, 27 maj, 26 augusti, 30 september, 4 november, 2 
december 

att fastställa tider för samråd enligt Årsplan 2020 daterad 2019-10-30 

att fastställa sammanträdestider och rapporteringstider för ekonomiprocessens 
delar, årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget samt internkontrollplan, 
med rapportering från nämnderna enligt Årsplan 2020 daterad 2019-10-30 

Sammanfattning av ärendet 
Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden 
bör fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina 
sammanträdestider därefter. Ärenden som hör till de kommunövergripande 
ekonomiprocesserna bör vara styrande för kommunfullmäktiges 
sammanträdestider, i syfte att möjliggöra förvaltningarnas och nämndernas 
beredning till kommunstyrelsen. Det är angeläget att allt underlag från 
förvaltningarna, som innehåller resultatprognoser och budgetberedning, är 
nämndbehandlat innan det inkommer till kommunstyrelsen för fortsatt beredning 
och sammanställning.  

Årsplanen för 2020 följer samma struktur som årsplanen för 2019 med några få 
justeringar.  

Från år 2020 inkluderas även rapportering av internkontrollplan i årsplanen.   

För att möjliggöra för kommunstyrelsen att kunna fatta beslut om 
kommunstyrelsens delårsrapport mars behöver ett extra möte hållas i april. 
Kommunstyrelsen kommer då att ha fem möten på våren och fyra på hösten.  

Budgetdialogen tidigareläggas från maj till slutet av april för att möjliggöra beslut 
om preliminära drifts- och investeringsramar innan juni. 
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Beslut om preliminära drifts- och investeringsramar fattas av kommunstyrelsen. 
Mål och budget för 2021 kommer att beslutas av kommunfullmäktige i 
november.  

Boksluts- och budgetsamråd kommer att hållas vår och höst som tidigare. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer inte längre att ha enskilda samråd med 
kommunstyrelsen. Avrapportering av ekonomi och verksamhet inom 
kommunledningsförvaltningen kommer istället att ske på ordinarie möten.  

I samband med boksluts- och budgetsamråd kommer ägardialoger hållas med AB 
Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.  

• Tidigare har även övriga samråd ingått i årsplanen vid fyra gånger per år. 
De övriga samråden kommer att ersättas av dialogmöten som 
kommunstyrelsens arbetsutskott kallar till vid behov. Även nämnder och 
styrelser har möjlighet att vid behov ta initiativ till dialogmöten med 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 
Årsplan 2020 för Sammanträden och ekonomiprocesser daterad 2019-10-30 
Tjänsteskrivelse 2019-10-30 av controller Carina Dalenius 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-23 § 243 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt bifogad Årsplan 2020 för sammanträden 
och ekonomiprocesser  

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020: 29 januari, 
11 mars, 1 april, 29 april, 27 maj, 26 augusti, 23 september, 28 oktober, 25 
november 

att fastställa tider för samråd enligt Årsplan 2020 daterad 2019-10-17 

att fastställa sammanträdestider och rapporteringstider för ekonomiprocessens 
delar, årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget samt internkontrollplan, 
med rapportering från nämnderna enligt bifogad Årsplan 2020 

att föreslå kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020: 13 
februari, 26 mars, 23 april, 18 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 
december 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt årsplan 2019-10-30 
med den ändringen att sammanträdestiden för kommunfullmäktige 18 juni ändras 
till 16 juni. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta 

att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt Årsplan 2020 daterad 2019-10-30 för 
sammanträden och ekonomiprocesser 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020: 29 januari, 
11 mars, 1 april, 29 april, 27 maj, 26 augusti, 30 september, 4 november, 2 
december 

att fastställa tider för samråd enligt Årsplan 2020 daterad 2019-10-30 

att fastställa sammanträdestider och rapporteringstider för ekonomiprocessens 
delar, årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget samt internkontrollplan, 
med rapportering från nämnderna enligt Årsplan 2020 daterad 2019-10-30 

att föreslå kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020: 
13 februari, 26 mars, 23 april, 16 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november, 
17 december 

och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Nämnder 
Dotterbolag 
Diana Johansson, redovisningsansvarig 
Carsten Sörlie, ekonomichef 
Diariet  
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 KS/2019-0190 

KS § 148 Skattesatsen för år 2020 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att skattesatsen för år 2020 är oförändrad, 21,91.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har att besluta om skattesats för år 2020. 

Beslutsunderlag 
Mål & Budget för år 2020 och plan 2021-2023 
Bilaga 1 Förslag till arvodesbilaga 
Bilaga 2 Sammanställning av förslag ändringar i nämndernas taxebilagor 2020 
Bilaga 3 Förslag till taxebilaga 2020 
Tjänsteskrivelse 2019-10-16 av Carina Dalenius 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-23 § 244 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta;  

att skattesatsen för år 2020 är oförändrad, 21,91.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) föreslår att kommunstyrelsen tar skattesatsen som en egen 
paragraf. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att besluta om skattesatsen i 
en egen paragraf och finner att sker. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta om skattesatsen i enlighet 
med arbetsutskottets förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0190 

KS § 149 Mål  Budget 2020 samt plan 2021-2023 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta förslag till Mål & Budget 2020 samt plan 2021-2023 enligt underlag: 

    1. förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

    2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2020 samt plan för 
åren 2021- 2023, 

    3. nämndernas driftbudgetramar 2020 enligt sammandrag driftbudget,  

    4. nämndernas investeringsramar 2020 enligt sammandrag investeringsbudget,  

    5. internränta för år 2020 

• Skattefinansierad verksamhet 1,5 %  
• Taxefinansierad verksamhet 1,4 % för investeringar till och med 2016 

samt 0,75 % för investeringar från och med 2017 

    6. politiska arvoden att gälla från och med 2020-01-01 i enlighet med 
arvodesbilaga, 

    7. taxor att gälla från och med 2020-01-01 i enlighet med taxe- och 
avgiftsbilaga, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2020 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 2020 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 2020 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. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna 
avstår från att delta i beslutet. 
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Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2020 och plan med 
prognoser för åren 2021-2023. Kommunens budgeterade resultat för 2020 uppgår 
till 32,0 mnkr vilket utgör 4,0 procent av skatter och bidrag. 

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin 
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från augusti år 
2019 använts. Prognosen kan dock ändras då regeringen har föreslagit riksdagen 
ändringar i kostnadsutjämningssystemet som enligt förslaget ska träda i kraft från 
1 januari 2020. Riksdagen kommer att behandla propositionen den 20 november 
2019. Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag kommer 
förändringarna i kostnadsutjämningssystemet innebära en intäktsökning för 
Strömstads kommun. Enligt Sveriges kommuner och landstings senaste prognos 
från oktober 2019 kommer det nya kostnadsutjämningssystemet och reviderad 
skatteprognos att innebära en intäktsökning för Strömstads kommun på cirka 25,6 
mnkr. 

Ökade intäkter i och med ett nytt kostnadsutjämningssystem kommer för 
Strömstads kommuns del innebära att kommunen får ett ökat handlingsutrymme 
och bättre förutsättningar att möta de demografiska utmaningar som kommunen 
står inför de närmaste åren. Ett högre resultat innebär att kommunen kan 
finansiera en större del av investeringarna utan att ta upp lån. Det kommer även 
att möjliggöra verksamhetsutveckling och kommungemensamma satsningar för 
att öka verksamhetens kvalité. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 758,6 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt: 

Kommunstyrelsen 71,5 mnkr, socialnämnden 254,2 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 352,7 mnkr, miljö- och byggnämnden 31,3 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 12,6 mnkr samt finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 36,2 mnkr. 

I de här siffrorna ingår 3,8 mnkr som ska destineras till att: 

1. utöka socialnämndens preliminära ram med 2,25 mnkr för att genomföra en 
förbättring av hemtjänst på Koster (1,7 mnkr) och upprätthålla dagverksamhet 
inom demensvården (0,55 mnkr), 

2 utöka barn och utbildningsnämndens preliminära ram med 1,15 mnkr för 
hyresökningar till följd av öppning av nya skol- och förskolelokaler, 

3. utöka kommunstyrelsens preliminära ram med 0,4 mnkr för att dra i gång en ny 
gemensam e-tjänsteplattform och jobba vidare internt i hela kommunen med e-
arkiv, 

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, va-kollektivet, avfallskollektivet samt 
fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter avsättning till investeringsfond. 

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 115,0 mnkr, varav 64,2 mnkr inom tekniska 
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: kommunstyrelsen 
4,8 mnkr, socialnämnden 3,6 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 4,9 mnkr, 
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miljö- och byggnämnden 3,1 mnkr, tekniska nämnden, skattefinansierad 
verksamhet 34,5 mnkr, va-verksamheten 59,0 mnkr samt avfallsverksamheten 5,2 
mnkr. 

Beslutsunderlag 
Mål & Budget för år 2020 och plan 2021-2023 
Bilaga 1 Förslag till arvodesbilaga 
Bilaga 2 Sammanställning av förslag ändringar i nämndernas taxebilagor 2020 
Bilaga 3 Förslag till taxebilaga 2020 
Tjänsteskrivelse 2019-10-16 av Carina Dalenius 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-23 § 244 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta;  

att anta förslag till Mål & Budget 2020 samt plan 2021-2023 enligt underlag: 

    1. förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

    2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2020 samt plan för 
åren 2021- 2023, 

    3. nämndernas driftbudgetramar 2020 enligt sammandrag driftbudget,  

    4. nämndernas investeringsramar 2020 enligt sammandrag investeringsbudget,  

    5. internränta för år 2020 

• Skattefinansierad verksamhet 1,5 %  
• Taxefinansierad verksamhet 1,4 % för investeringar till och med 2016 

samt 0,75 % för investeringar från och med 2017 

    6. politiska arvoden att gälla från och med 2020-01-01 i enlighet med 
arvodesbilaga, 

    7. taxor att gälla från och med 2020-01-01 i enlighet med taxe- och 
avgiftsbilaga, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2020 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 2020 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 2020 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.  
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att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI), med instämmande från Mats Granberg (S), Leif Andersson (S) 
och Rose-Marie Fagerberg (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0036 

KS § 150 Anmälningsärenden - Förfrågan från 
Västtrafik, planeringsunderlag inför framtida 
upphandling av färjetrafik och 
Miljödirektoratets beslut om att tillåta 
muddring, sprängning och deponering i 
samband med förbättringen av ingången till 
Borg hamn  

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendet om Förfrågan från Västtrafik, planeringsunderlag 
inför framtida upphandling av färjetrafik till protokollet. 

att återremittera ärendet om Borgs havn till ordföranden för handläggning och 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärende: 

Tekniska nämndens beslut - Förfrågan från Västtrafik, planeringsunderlag inför 
framtida upphandling av färjetrafik - KS/2018-0198 

Miljödirektoratets beslut om att tillåta muddring, sprängning och deponering i 
samband med förbättringen av ingången till Borg hamn - KS/2018-0504 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin yrkar att ärendet återremitteras till ordföranden för handläggning 
och beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Bengt Bivirins förslag 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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