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Kommunfullmäktige
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Övriga närvarande

Övriga deltagare

Justerandes signatur

Mats Brocker, kommundirektör, § 38, 50
Ingemar Nordström, ordförande i Kommunens revisorer, § 41-42
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 43-49
Ulrika Haugland, kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum
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KS/2020-0162

KF § 28

Ändring av föredragningslistan

Kommunfullmäktiges beslut

att lägga till ärendena avsägelser och val av nämndeperson vid Uddevalla tingsrätt
och ta bort ärendena val av ledamot i Kultur- och fritidsutskottet och val av
representant i Strömstads Akademi.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden förslår att lägga till ärendena avsägelser och val av nämndeperson
vid Uddevalla tingsrätt och ta bort ärendena val av ledamot i Kultur- och
fritidsutskottet och val av representant i Strömstads Akademi då dessa val ska ske
i Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hans förslag och finner
att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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KS/2020-0165

KF § 29

Avsägelse som ersättare i
Kommunfullmäktige från Helena L´Estrade (L)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Helena L´Estrades (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Helena L´Estrade (L) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Helena L´Estrade (L)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Helena L´Estrades (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Helena L´Estrade
HR-avdelningen
Diariet
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Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6 (47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0165

KF § 30

Avsägelse som ersättare i Kommunstyrelsen,
som ledamot i Kultur- och fritidsutskottet och
som representant i Strömstad Akademi från
Helena L´Estrade (L)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Helena L´Estrades (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsen, som ledamot i Kultur- och fritidsutskottet och som
representant i Strömstad Akademi.

Sammanfattning av ärendet

Helena L´Estrade (L) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsen, som ledamot i Kultur- och fritidsutskottet och som
representant i Strömstad Akademi.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Helena L´Estrade (L)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Helena L´Estrades (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Kommunstyrelsen, som ledamot i Kultur- och fritidsutskottet och som
representant i Strömstad Akademi.

Beslutet skickas till
Helena L´Estrade
HR-avdelningen
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0165

KF § 31

Val av ersättare i Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Kerstin Karlsson (L) som ny ersättare i Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Helena
L´Estrade som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind (L) föreslår att Kerstin Karlsson (L) utses som ny ersättare i
Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Kommunfullmäktige kan besluta enligt Lars Tysklinds
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Kerstin Karlsson (L)
HR-avdelningen
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0050

KF § 32

Val av ersättare i Socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Päivi Hansson (S) som ny ersättare i Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Socialnämnden efter Johanna
Ekeroth som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ligia Morales Ahlgren (S) föreslår att Päivi Hansson (S) utses som ny ersättare i
Socialnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Kommunfullmäktige kan besluta en Ligia Morales
Ahlgrens förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Päivi Hansson (S)
Socialnämnden
HR-avdelningen
Diariet
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Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0059

KF § 33

Valbarhetshinder för Oscar Russberg (M)

Kommunfullmäktiges beslut

att meddela valbarhetshinder för Oscar Russberg.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige hade att utse ny ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden efter Emmelie Hansen som valts in som ledamot i Barn- och
utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige valde 2020-02-13 in Oscar Russberg
som ny ersättare. Det visade sig sedan att Oscar Russberg ej var folkbokförd i
kommunen. Valbarhetshinder föreligger för Oscar Russberg.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marie Edvinsson Kristiansen (M) uppger att de i dagsläget inte har något nytt
förslag på ersättare och att detta val får flyttas fram till annat
kommunfullmäktigemöte.

Beslutet skickas till

Oscar Russberg
Barn- och utbildningsnämnden
HR-avdelningen
Diariet
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Sammanträdesdatum
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KS/2020-0227

KF § 34

Valbarhetshinder för David Holgersson (KD)

Kommunfullmäktiges beslut

att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har i meddelande 2020-03-11 uppmärksammat kommunen på att
vald ledamot i kommunfullmäktige, David Holgersson (KD), har valbarhetshinder
eftersom han inte längre är folkbokförd i valområdet.

Beslutsunderlag

Meddelande om valbarhetshinder från Länsstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
David Holgersson
HR-avdelningen
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0298

KF § 35

Avsägelse som nämndeperson vid Uddevalla
tingsrätt

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Johanna Löfgren (FI) avsägelse från uppdraget som nämndeperson vid
Uddevalla tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet

Johanna Löfgren (FI) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som
nämndeperson vid Uddevalla tingsrätt.

Beslutsunderlag
Avsägelse

Beslutet skickas till

Uddevalla tingsrätt
Johanna Löfgren
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0298

KF § 36

Val av nämndeperson vid Uddevalla tingsrätt

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Linda Nordin (FI) som ny nämndeperson vid Uddevalla tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny nämndeperson efter Johanna Löfgren (FI) som
har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) föreslår att Linda Nordin (FI) utses som ny nämndeperson vid
Uddevalla tingsrätt.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Uddevalla tingsrätt
Linda Nordin
Diariet
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KS/2020-0233, KS/2020-0140, KS/2020-0211,
KS/2020-0234, KS/2020-0240, KS/2020-0241

KF § 37

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut

1. att remittera motion 1 till kommunfullmäktiges presidium för beredning
2. att remittera motion 2-6 till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av demokrati, förlägga
kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar från Anna-Lena
Carlsson, Centerpartiet, KS/2020-0233
2. Motion om att utreda möjligheten för Strömstadsbyggen att bygga
ägarlägenheter från Anders Ekström, Kristdemokraterna, KS/2020-0140
3. Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i
centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet, KS/2020-0211
4. Motion om att utveckla attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom
Strömstads kommun med fungerande sanitetsanläggningar från Tore Lomgård,
Centerpartiet, KS/2020-0234
5. Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, KS/20200240
6. Motion om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i Strömstad
från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, KS/2020-0241

Beslutsunderlag
Motionerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. att remittera motion 1 till kommunfullmäktiges presidium för beredning
2. att remittera motion 2-6 till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktiges presidie
Kommunstyrelse
Diarie
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Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2019-0336

KF § 38

Svar på - Motion om strategi för Agenda 2030
och FN´s 17 hållbarhetsmål från Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

att anse motionen besvarad då kommunfullmäktige i samband med beslut om
budget 2020 tagit beslut om följande långsiktiga mål:
•

2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling –
AGENDA 2030

Samt följande aktivitet:
•

Ta fram en handlingsplan för Strömstads Kommuns arbete med Agenda
2030 som ska var klar 2020

samt att handlingsplanen presenteras för kommunfullmäktige på novembermötet
2020.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet genom Åsa Torstensson och Elisabet Johansson har inkommit med
en motion där de föreslår
att Strömstads kommunfullmäktige beslutar att en strategi för genomförandet av
Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål skall arbetas fram.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14 att uppdra till
kommundirektören att utreda motionen och återkomma med förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-11 § 30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-29 § 29
Tjänsteskrivelse 2020-01-14 av Terése Lomgård
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 189
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen
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Sammanträdesdatum
2020-04-23

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anse motionen besvarad då kommunfullmäktige i samband med beslut om
budget 2020 tagit beslut om följande långsiktiga mål:
•

2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling –
AGENDA 2030

Samt följande aktivitet:
•

Ta fram en handlingsplan för Strömstads Kommuns arbete med Agenda
2030 som ska var klar 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet

Elisabeth Johansson (C) yrkar på ett tillägg att handlingsplanen ska presenteras för
kommunfullmäktiges vid novembermötet 2020.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att så sker.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Elisabeth
Johanssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
tilläggsyrkandet.

Beslutet skickas till
Åsa Torstensson
Elisabet Johansson
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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KS/2019-0432

KF § 39

Svar på - Motion om utökade öppettider på
återvinningscentralen från Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut

att avslå i de delar av motionen som avser 1. att Återvinningscentralen på
Österröd har öppet alla lördagar förutom midsommardagen samt lördagar då
nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton eller nyårsdagen infaller, då det inte
är genomförbart med dagens personalstyrka.
att avslå i de delar av motionen som avser 2. att Återvinningscentralen på
Österröd har kvällsöppet både måndagar och torsdagar, då det inte är
genomförbart med dagens personalstyrka.
att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt.
att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 4. att
Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en
fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns.
att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 5. att Strömstads
kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare om
Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås, då
information finns på Strömstads kommuns webbplats.
att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla.

Beslutsmotivering

1. Det är enligt miljöbalken (Lag 2016:782, 15 kap) olagligt att transportera
hushållssopor om man inte har ett beviljat transporttillstånd från
Länsstyrelsen. Ansvaret för transport av allt hushållsavfall ligger hos
kommunen. Strömstads kommun planerar för att starta upp insamling av
biologiskt hushållsavfall under senare delen av år 2020.
2. Ett passersystem på åvc infördes redan år 2013. Besökare som inte har sin
hemadress i Strömstads kommun kan mot kortbetalning komma in med
sitt grovavfall. Pris enligt gällande taxa. Miljöfarligt avfall kan lämnas utan
kostnad.
3. Information om öppettider finns idag på kommunens webbsida, på
informationstavla utanför grind samt vid annonsering i STNB och
Bohusläningen vid ett flertal tillfällen per år. Arbete pågår med att
förbättra informationen på webbsidan.
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Sammanträdesdatum
2020-04-23

4. Ser ingen möjlighet att öppna anläggningen utan personal för privata
besök då det blir svårt att upprätthålla anläggningens tillstånd. Exempelvis
ansvarsfrågan vid hantering av farligt avfall.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår
1. att Återvinningscentralen på Österröd har öppet alla lördagar förutom
midsommardagen samt lördagar då nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton
eller nyårsdagen infaller
2. att Återvinningscentralen på Österröd har kvällsöppet både måndagar och
torsdagar
3. att biologiskt avfall för rötning eller andra processer även ska kunna levereras
på Återvinningscentralen från 2020 eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt
4. att Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem
med en fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär
5. att Strömstads kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare
om Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås
6. att utreda möjligheten att med hjälp av passerkort och digital övervakning
lämna avfall på andra tider än normala öppettider.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen som
remitterade motionen till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Motion från Liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 195
Tjänsteskrivelse 2019-10-18
Tekniska nämndens beslut 2019-12-09 § 93
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-12 § 35
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-11 § 31

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att i de delar av motionen som avser 1. och 2. ge tekniska nämnden i uppdrag att
se över möjligheterna till utökade öppettider inom given ekonomisk ram.
att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt.
att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 4. att
Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en
fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns.
att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 5. att Strömstads
kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare om
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Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås, då
information finns på Strömstads kommuns webbplats.
att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mattias Gustafsson (SD) yrkar, med instämmande från Kent Hansson (S), avslag på
1:a och 2:a att-satsen i motionen samt bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut gällande attsats 3-6 i motionen.
Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson och Marie Edvinsson Kristiansen yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag i sin helhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Mattias
Gustafssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för Mattias Gustafssons förslag.

Omröstningsresultat

Med 13 röster för kommunstyrelsens förslag mot 23 röster för Mattias
Gustafssons förslag beslutar kommunfullmäktige enligt Mattias Gustafssons
förslag.
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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Justerandes signatur

Ledamot
Kent Hansson
Mikael Cederbratt
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Åsa Torstensson
Lena Martinsson
Muhyettin Aslan
Marie Edvinsson Kristiansen
Fredrik Eriksson
Lars Åke Karlgren
Marie Rask
Karla Valdivieso
Kerstin Karlsson
Jörgen Molin
Mats Granberg
Ulf Johansson
Marielle Alvdal
Helene Andersson Novela
Dag Wersén
Mette H Johansson
Anna-Lena Carlsson
Anders Ekström
Bengt Simonsson Fröjd
Morgan Gustafsson
Merry Johansson
Bengt-Göran Bergstrand
Mia Öster
Leif Andersson
Hans-Robert Hansson
John Johansson
Bengt Bivrin
Simone Fischer
Ligia Morales Ahlgren
David Holgersson
Sven Nilsson
Lena Sundberg
Elisabeth Johansson
Tore Lomgård
Ronnie Brorsson
Summa

Parti Nr Ersättare
S
M
Ola Persson
SD
L
C
S
Olle Westling
KD
M
SD
V
Stellan Nilsson
S
MP
L
M
S
SD
Sanja Lilli Gohlke
FI
S
M
Vakant
L
C
KD
Andreas Friedemann Hildebrand
S
SD
Eugenia Eriksson
S
M
Vakant
V
S
L
SD
MP
M
Vakant
S
KD
Rose-Marie Fagerberg
SD
S
C
C
S

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Parti Ja Nej
Nej
M
Ja
Nej
Ja
Ja
S
Nej
Nej
Ja
Nej
V
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
SD
Nej
Nej
Nej

KD

Ja
Ja

SD

Ja
Ja

KD

Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
13 23
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Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Liberalerna
Diariet
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KS/2019-0174

KF § 40

Svar på - Medborgarförslag om avgiftsfri
ledsagning för funktionsnedsatta i
Strömstads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

att delvis bifalla medborgarförslaget genom att kontinuerlig ledsagarservice blir
avgiftsfri upp till 12 timmar per månad, därutöver avgift enligt hemtjänsttaxan.

Sammanfattning av ärendet

Jonas Andersson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår
Strömstads kommun att uppdatera riktlinjerna för ledsagning i kommunen så att
det återigen blir avgiftsfritt.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 97 att remittera medborgarförslaget
till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-11 § 32
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 45
Socialnämndens beslut 2020-01-30 § 9
Konsekvensbeskrivning daterad 2019-12-20 signerad av verksamhetschef Anna
Almén.
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-03-28
Medborgarförslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att delvis bifalla medborgarförslaget genom att kontinuerlig ledsagarservice blir
avgiftsfri upp till 12 timmar per månad, därutöver avgift enligt hemtjänsttaxan.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal (FI) yrkar:

1. att den kostnadsfria ledsagningen återinförs enligt socialnämndens förslag, men
att antalet kostnadsfria timmar per månad skrivs upp från 12 timmar till 30
timmar.
2. att den kostnadsfria ledsagningen utöver det kan utvidgas utifrån den enskilda
personens behov, efter att en individuell bedömning gjorts av kommunens
tjänstepersoner.
Ligia Morales Ahlgren (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Marielle
Alvdals förslag nr 1 och finner att Kommunstyrelsens beslutar enligt
Kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för Marielle Alvdals förslag.

Omröstningsresultat

Med 33 röster för kommunstyrelsens förslag mot 3 röster för Marielle Alvdals
förslag beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Justerandes signatur

Ledamot
Kent Hansson
Mikael Cederbratt
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Åsa Torstensson
Lena Martinsson
Muhyettin Aslan
Marie Edvinsson Kristiansen
Fredrik Eriksson
Lars Åke Karlgren
Marie Rask
Karla Valdivieso
Kerstin Karlsson
Jörgen Molin
Mats Granberg
Ulf Johansson
Marielle Alvdal
Helene Andersson Novela
Dag Wersén
Mette H Johansson
Anna-Lena Carlsson
Anders Ekström
Bengt Simonsson Fröjd
Morgan Gustafsson
Merry Johansson
Bengt-Göran Bergstrand
Mia Öster
Leif Andersson
Hans-Robert Hansson
John Johansson
Bengt Bivrin
Simone Fischer
Ligia Morales Ahlgren
David Holgersson
Sven Nilsson

Parti Nr Ersättare
S
M
Ola Persson
SD
L
C
S
Olle Westling
KD
M
SD
V
Stellan Nilsson
S
MP
L
M
S
SD
Sanja Lilli Gohlke
FI
S
M
Vakant
L
C
KD
Andreas Friedemann Hildebrand
S
SD
Eugenia Eriksson
S
M
Vakant
V
S
L
SD
MP
M
Vakant
S
KD
Rose-Marie Fagerberg
SD
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Parti Ja Nej
Ja
M
Ja
Ja
Ja
Ja
S
Ja
Ja
Ja
Ja
V
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
SD
Ja
Nej
Ja

KD
SD

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

KD

Ja
Ja
Ja
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36
37
38
39

Lena Sundberg
Elisabeth Johansson
Tore Lomgård
Ronnie Brorsson
Summa

S
C
C
S

Ja
Ja
Ja
Ja
33

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Marielle Alvdals
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden
Jonas Andersson
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24 (47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0222

KF § 41

Revisionsrapport 2019

Kommunfullmäktiges beslut

att notera revisionsrapport avseende granskning av bokslut för räkenskapsår
2019.

Sammanfattning av ärendet

EY har granskat kommunens årsredovisning inklusive den sammanställda
redovisningen med avseende på resultat- och balansräkning med nothänvisning,
kassaflödesanalys, driftsredovisning och investeringsredovisning.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Deras bedömning är att granskat material i allt väsentligt 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. Kommunen har från 2019-01-01 börjat
tillämpa Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LBKR), vilken
ersätter tidigare Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL). I
årsredovisningen framgår i avsnittet Redovisningsprinciper vilka anpassningar av
redovisningen som gjorts med hänsyn till LBKR och dess påverkan på bokslutet.
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2019 lämnar de följande
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av
kommunens bokslut år 2019 kommenteras. I denna rapport sammanfattas deras
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 deras 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 13 mars 2020. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 71,9 mnkr
(30,0) vilket är 38,9 mnkr över budget. Eget kapital om 661,4 (589,5 mnkr
justerad) samt balansomslutning om 1 422,7 mnkr (1 279,3 mnkr justerad) för
kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är resultat om 84,8 mnkr (37,2
mnkr), eget kapital om 786,9 (700,4 mnkr) samt balansomslutning om 2 863 mnkr
(2 730,6 mnkr).
Belopp inom parantes avser föregående år.

Beslutsunderlag

Rapport avseende granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsår 2019
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Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att notera revisionsrapport avseende granskning av bokslut för räkenskapsår
2019.

Beslutet skickas till

Carsten Sörlie, ekonomichef
Ingemar Nordström, ordförande kommunens revisorer
Diariet
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KS/2020-0222

KF § 42

Revisionsberättelse 2019

Kommunfullmäktiges beslut

att notera Revisionsberättelsen för år 2019.

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.
Ur redogörelsen vill de särskilt lyfta fram den fördjupade granskningen avseende
kommunens inköp och upphandlingsverksamhet. Granskningen visade på flera
utvecklingsområden för kommunstyrelsen avseende bland annat följsamhet till
kommunfullmäktiges riktlinjer i form av dokumentation av direktupphandlingar
men även följsamhet till aktuella gränsvärden för direktupphandling utifrån lagen
om offentlig upphandling. Därtill visade granskningen på brister i teknisk nämnds
inköp och upphandlingsverksamhet. De anser att de uppmärksammade bristerna
är av sådan art att teknisk nämnd bör tillse att dessa åtgärdas skyndsamt.
Ur redogörelsen vill de även lyfta fram den fördjupade granskningen avseende
kommunens lokalförsörjningsprocess. Granskningen visade att kommunstyrelsen
inte har säkerställt en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess.
Kommunstyrelsen bör stärka sin ledning, styrning, uppföljning och kontroll inom
detta område.
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.
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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 2019.
De åberopar Redogörelse för revisionen år 2019.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2019
Redogörelse för revisionen år 2019

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att notera Revisionsberättelsen för år 2019.

Beslutet skickas till

Carsten Sörlie, ekonomichef
Ingemar Nordström, ordförande i Kommunens revisorer
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28 (47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2019-0326

KF § 43

Årsredovisning 2019

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna årsredovisningen för 2019 reviderad 2020-04-01.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2019. Rapporten
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.
Strömstads kommun redovisar ett resultat för 2019 på 60,4 miljoner kronor.
Resultatet är högre än tidigare prognoser. Positiva poster som högre reavinster
för finansiella tillgångar, överskott i nämnderna liksom fler passagerare inom
färjetrafiken ger högre intäkter vilket påverkar resultatet positivt. Dessutom
gynnas resultatet av fortsatt låga räntekostnader.
Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat före dispositioner och skatt
om 19 miljoner kronor.
Det förbättrade resultatet kommer i sin helhet att användas för att finansiera
investeringar och minskar behovet av låneupptagning.
Det goda resultatet 2019 behövs för att klara investeringstakten då kommunen
växer. Kommunen når inte alla sina ekonomiska mål, andelen av investeringarna
som finansieras av eget kapital behöver öka för att uppnå en långsiktigt hållbar
ekonomi. Budgeterat resultat för året var 33 miljoner kronor.
Nämnderna totalt redovisar positiva resultat med ett överskott mot budget på
10,9 mnkr. Nästan alla nämnder gör ett positivt ekonomiskt resultat.
Socialförvaltningen tangerar ett noll-resultat med ett marginellt underskott. Det
goda resultatet har genererats genom god budgetdisciplin, effektiviseringar och
god hushållning med gemensamma resurser. I kommunens totala resultat ingår
också realisationsvinster på 3,5 mnkr, ej planerade utdelningar på 2,7 mnkr och
en engångsintäkt på 6,5 mnkr för en lagakraftvunnen detaljplan. Det gynnsamma
ränteläget ger ett överskott för räntekostnader på lån med 2,1 mnkr.
Vid sidan av god efterlevnad av budgetramar redovisar många verksamheter goda
resultat i kvalitetsmätningar. Hemtjänsten topprankades i Socialstyrelsens
brukarenkät där Strömstad delar förstaplatsen. Även brukarundersökningar för
äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omvårdnad enligt LSS visar att
Strömstad ligger i nivå med eller över genomsnittskommunen i Sverige. Inom
skolan ligger kunskapsresultaten i årskurs sex över genomsnittet för Sverige.
Bokslut 2019 inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska
redovisas till marknadsvärde, tidigare redovisades de till anskaffningsvärde. I den
balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav på
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ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör från
den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post.
Investeringar
Årets investeringar uppgår till 175,3 mnkr att jämföras med en totalbudget på
240,9 mnkr, varav 116,6 mnkr avser överföringar från tidigare år. Större
investeringar har varit ombyggnation av strandpromenaden och anpassning av
färjeläget till nya miljövänligare fartyg i färjetrafiken.
Av den totala investeringsvolymen avser 56 mnkr ombyggnation av färjeläget.
Denna investering är kopplad till avtal med rederierna och innebär en
återbetalning av investeringen till kommunen över en 20-års period.
Årets större investeringsprojekt inom de taxefinansierade verksamheterna är
utbyggnaden av Österröds avloppsreningsverk. Andra investeringsprojekt är
dubbla råvattenledningar Blomsholm-Färingen, avloppsledningar till och från
avloppsreningsverket Österröd, dagvatten Seläter, vattenverket på Koster samt
om- och nybyggnad av tvätt- och sorteringshall på Österröd.
Måluppfyllelse av finansiella mål
Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och
soliditeteten exklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 50 procent.
Resultatmålet uppfylls men inte soliditetsmålet som uppgår till 47 procent.
Strömstads Kommuns bolag
Bolagens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för 2019:
Budget

Resultaträkning
Mnkr

Utfall
2019

AB Strömstadbyggen, koncern

9,5

7,6

1,9

AB Strömstadlokaler

10,2

3,7

6,5

AB Strömstads Badanstalt

-0,7

0,1

-0,8

Årets resultat

19,0

11,4

7,6

2019

Budgetavvikelse

Resultaten överstiger marginellt ägardirektivens mål för bolagens resultat.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01 § 56
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-25 § 84
Tjänsteskrivelsen
Årsredovisningen 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna årsredovisningen för 2019 reviderad 2020-04-01.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S), Lars Tysklind (L), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Ligia Morales
Ahlgren (S), Åsa Torstensson (C) och Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens beslut.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefer
Kommundirektör
Kommunikationschef
Ekonomichef
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0222

KF § 44

Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ

Kommunfullmäktiges beslut

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

Jäv

Berörda ledamöter och ersättare deltar inte i beslut om ansvarsfrihet vad avser
det egna uppdraget.

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 som beviljas eller vägras.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att berörda ledamöter och ersättare inte deltar i beslut om ansvarsfrihet vad
avser det egna uppdraget.
att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa
organ.

Beslutet skickas till

Carsten Sörlie, ekonomichef
Ingemar Nordström, ordförande i Kommunens revisorer
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2019-0340

KF § 45

Finansiella rapporter 2019

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Finansiell rapport för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 132 mnkr 2019-12-31. Värdet på aktierna
uppgick till 56 mnkr och på räntebärande värdepapper 76 mnkr.
Totalt ökade värdet på placeringarna med 14,1 procent och sedan start är
värdeökningen 147,5 procent.
Kommunen nyttjar en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50
mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01 § 57
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-25 § 85
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 av ekonomichef Carsten Sörlie
Finansiell rapport 2019
Öhmans månadsrapport 191231

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna Finansiell rapport för 2019.

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Redovisningsansvarige Diana Johansson
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0058

KF § 46

Styrdokument för fastställelse av
borgensavgift

Kommunfullmäktiges beslut

att anta förslag till Styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter för
kommunala bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad
att delegera till ekonomichefen att fastställa löpande nya avgifter vid tecknande
av borgen inom borgensram och enligt modellen i detta styrdokument.

Sammanfattning av ärendet

Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt bostadsaktiebolag i allmännyttigt
syfte ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska
de kommunala bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga
principer. Detta förutsätter att kommunen ställer marknadsmässiga
avkastningskrav på sitt bostadsaktiebolag. Därför undantas bolagen från reglerna i
kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva
företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat
ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på affärsmässighet
ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på övriga företag på
bostadsmarknaden. Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna
mellan kommunen och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras
respektive ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller
värdeöverföring i endera riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för
kommunens bolag i konkurrensutsatt marknad måste vara affärsmässigt bestämd.
EU:S STATSSTÖDSREGLER
Reglerna om att en kommuns borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste
vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd
avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller
viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk
fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om den
marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en
ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på
samma villkor.
Bestämmelserna i EU-fördraget innebär att avgiften måste vara marknadsmässig
för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Lag om allmännyttiga kommunala
bostadsbolag sätter en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra
värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen. Lagen sätter även en
gräns för hur låg avgiften kan vara för att förhindra att kommunen subventionerar
bostadsbolaget.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

För att det motsvarande marknadspriset för garantin ska kunna fastställas bör
hänsyn tas till garantins och det underliggande lånets egenskaper såsom
transaktionsbeloppet, transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av
låntagaren och andra erfarenheter som påverkar återbetalningsgraden,
sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på grund av sin ekonomiska
ställning, verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra ekonomiska villkor. I
praktiken innebär detta:
• Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska utgöra underlag
för hur borgensavgiften beräknas.
• Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens
storlek beror på när i tiden borgen tecknas och underliggande kredits löptid och
belopp.
Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget kunnat
finansiera sig till utan kommunal borgen. Det innebär att kommunen vid
borgenstecknandet måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget
skulle ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna skillnaden mellan
denna kreditmarginal och den kreditmarginal som faktiskt erhölls med kommunal
borgen.
• Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget lånar upp med
pantbrev som säkerhet ska i den mån bostadsbolaget de facto inte har uttagna
pantbrev även borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte
betala stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.
PROCESS
Processen vid fastställande av borgensavgiften bör utformas så att beslutet om
borgensavgiftens storlek kan fattas i anslutning till den enskilda upplåningen.
Kommunfullmäktige fattar principiella beslut om borgensramar, maximal löptid på
borgen och att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Ekonomichefen
fastställer löpande nya avgifter vid tecknande av borgen inom borgensram och
enligt modellen i detta styrdokument.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-11 § 35
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-26 § 52
Tjänsteskrivelse 2020-02-14
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 24
Förslag till Styrdokument för Riktlinjer och regler för beräkning av borgensavgift

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anta förslag till Styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter för
kommunala bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad
att delegera till ekonomichefen att fastställa löpande nya avgifter vid tecknande
av borgen inom borgensram och enligt modellen i detta styrdokument.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Webbansvarige
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0118

KF § 47

Överföring investeringsbudget från 2019 till
2020

Kommunfullmäktiges beslut

att investeringsmedel för pågående projekt om 87 382 tkr förs över till 2020, som
tilläggsbudget till 2020 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Det finns några projekt som är beslutade i 2019s investeringsbudget fortfarande
var pågående vid årsskiftet. Dessa är försenade av olika orsaker till exempel utsatt
leveranstid, krävande upphandling eller avvaktande av andra beslut. Varje nämnd
har genomgått sina projekt och utifrån detta beslutat och begärt medel överförda
från 2019 till 2020 års investeringsbudget.
På denna bakgrund har nämnderna begärt överförd totalt 87 382 tkr med
fördelning enligt nedan till 2020 investeringsbudget.
Nämnd

Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven

56 839

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh

27 900

Miljö- och byggnämnden

450

Socialnämnden

1 040

Kommunstyrelse

1 153

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-11 § 36
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-26 § 53
Tjänsteskrivelse 2020-02-12 av ekonomichefen
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att investeringsmedel för pågående projekt om 87 382 tkr förs över till 2020, som
tilläggsbudget till 2020 års investeringsbudget.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Diana Johansson, redovisningsansvarig
Lenita Tengström, ekonom
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2019-0152

KF § 48

Redovisning av lokalt partistöd 2018

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna redovisningen enligt beskrivit i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 30 § KL. Till
redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen med
granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året
efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och granskningsrapport
enligt 4 kap 31 § KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år (KF beslut §52 KS2014-0327 (KS20180056)).
Belopp

Utbetal
t

Redovis
at

Granska
t

Moderaterna

41 949,00

X

X

X

Redovisat 190514 och
190626

Liberalerna

58 443,00

X

X

X

Redovisat 190219

Centerpartiet

83 185,00

X

X

X

Redovisat 190301 och
190612

Socialdemokraterna

91 432,00

X

X

X

Redovisat 190304

Vänsterpartiet

25 454,00

X

X

Miljöpartiet

41 949,00

X

X

X

Sverigedemokratern
a

33 702,00

X

X

X

Kristdemokraterna

17 207,00

X

X

X

Redovisat 190627
Redovisat 190521
Redovisat 190629
Redovisat 190306

393 321,00
Vänsterpartiets granskning inkom till kommunen 2020-02-25.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-11 § 37
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 42
Tjänsteskrivelsen 2020-02-06 av redovisningsekonom Ewa Löfgren

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna redovisningen enligt beskrivit i ärendet.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

38 (47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0144

KF § 49

Utbetalning partistöd 2020

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2018
att utbetala partistöd till samtliga partierna i fullmäktige enligt gällande regler.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av partistöd utbetalat 2018 har inkommit från samtliga åtta partier
före 2017-06-30. Vänsterpartiet har inte bifogat granskningsrapport till trots för
påminnelser 2019-06-12, 2020-01-16 och 2020-01-30.
Beslut fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt KF beslut §52 KS2014-0327
(KS2018-0056). Partistödet 2020 grundas på prisbasbeloppet 2019; 46 500kr.
Stödet betalas enligt följande:
-

Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp

-

Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp

-

Utbildningsstöd med 900 kr/mandat

Beräkning av partistöd 2019
Mandat

Grund

Partistöd

Utbildning

Totalt

Moderaterna

6

9300

45756

5400

60 456

Liberalerna

4

9300

30504

3600

43 404

Centerpartiet

4

9300

30504

3600

43 404

Socialdemokraterna

11

9300

83886

9900

103 086

Vänsterpartiet

2

9300

15252

1800

26 352

Miljöpartiet

2

9300

15252

1800

26 352

Sverigedemokraterna

6

9300

45756

5400

60 456

Kristdemokraterna

3

9300

22878

2700

34 878

Feministiskt initiativ

1

9300

7626

900

17 826

Summa

39

83 700

297 414

35 100

416 214

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-11 § 38
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 43
Tjänsteskrivelsen 2020-02-06 av ekonomichef Carsten Sörlie
Strömstads Kommuns styrdokument; Lokala regler för partistöd

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2018
att utbetala partistöd till samtliga partierna i fullmäktige enligt gällande regler.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och sitt eget förslag
och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutet skickas till

Gruppledare partier i KF
Ekonomiavdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0135

KF § 50

Utvecklad och förenklad målstyrning

Kommunfullmäktiges beslut

att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den.
att komplettera Vision 2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta
fokusområdena med etappmål för år 2021 och 2022
att genom en politisk förankringsprocess i kommunfullmäktige med utgångspunkt
i Strömstad kommuns Vision 2030 identifiera etappmål för perioden 2021 -2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektörens analys är att kommunens målstyrningsarbete bör utvecklas.
Nämnder och förvaltningar upplever att målstyrningsarbetet tar mycket tid och
upplevs som en betungande process som inte skapar tillräckligt med engagemang.
Det finns även ett begränsat intresse och ägarskap för målstyrningen så som den
ser ut idag.
Kommunens nämnder och förvaltningar arbetar inte på samma sätt och man
upplever att kommunens gemensamma styrning inte hänger ihop från långsiktiga
mål, till nämndmål och mätetal och aktiviteter. Målstrukturen upplevs även som
komplex och svår att överblicka.
Kommundirektören ser därför ett behov av att förenkla och förtydliga nuvarande
målstyrning. Den politisk förankrade Vision 2030 med övergripande och
långsiktiga mål bör utgöra grunden i arbetet och för att förtydliga och förenkla
målstyrningen är förslaget att kortsiktiga mål för perioden 2021-2022 arbetas
fram. De kortsiktiga målen ska således sträva mot att vision 2030 uppnås.
Kommundirektören föreslår därför kommunstyrelsen att ge kommundirektören i
uppdrag att utveckla målstyrningen och komplettera Vision 2030 med kortsiktiga
mål samt att genom en politisk förankringsprocess identifiera kortsiktiga mål för
perioden 2021-2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-11 § 34
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 47
Tjänsteskrivelse 2020-02-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den.
att komplettera Vision 2030 och de långsiktiga målen med etappmål för år 2021
och 2022
att genom en politisk förankringsprocess i kommunfullmäktige med utgångspunkt
i Strömstad kommuns Vision 2030 identifiera etappmål för perioden 2021 -2022.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

Förslag till beslut under sammanträdet

Anna-Lena Carlsson (C) yrkar att andra att-satsen ändras till att komplettera Vision
2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med etappmål
för år 2021 och 2022.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anna-Lena
Carlssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna-Lena
Carlssons förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0142

KF § 51

Egenavgifter för färdtjänstresor till och från
gymnasieskolan

Kommunfullmäktiges beslut

att fastställa egenavgiften för resor till- och från Strömstads gymnasium för
gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom Strömstads kommun till 1/30 av
prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och framåt, som täcks utav Barnoch utbildningsnämnden via interndebitering från Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Enligt lagen om elevresor 1991:1110 har elevens hemkommun skyldighet att ge
ekonomisk ersättning för resor mellan skolan och hemmet för elever som har
resväg längre än 6 km.
Gymnasieresor med färdtjänst är en särskild form av resor som är till för elever
som studerar på gymnasienivå och som på grund av funktionshinder är
berättigade till färdtjänst.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-11 § 33
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 46
Socialnämndens beslut 2020-01-20 § 8
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 signerad av verksamhetschef Anna Almén.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att fastställa egenavgiften för resor till- och från Strömstads gymnasium för
gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom Strömstads kommun till 1/30 av
prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och framåt, som täcks utav Barnoch utbildningsnämnden via interndebitering från Socialnämnden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Helene Andersson Novela (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
SN Diarie
KS Diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0080

KF § 52

Brottsförebyggande arbete - förslag till
trygghetssamverkan i Strömstad

Kommunfullmäktiges beslut

att anta förslag till trygghetssamverkan i Strömstad

Protokollsanteckning

Elisabeth Johansson (C) inkommer med skrivelse som ska delges folkhälsostrateg
Terése Lomgård.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till Trygghetssamverkan i Strömstad har tagits fram. Syftet är att
effektivisera det trygghetsskapande arbetet för polis, kommun och bostadsbolag.
Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga
rummet, motverka brott samt öka den upplevda tryggheten i Strömstads
kommun.
Förslaget innebär en lokal anpassning av arbetssättet EST - Effektiv samordning
för trygghet. Effektiv samordning för trygghet är ett systematiskt arbetssätt som
bygger på kunskapsbaserad brottsprevention.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-11 § 28
Tjänsteskrivelse 2020-02-18 av folkhälsosamordnare Terése Lomgård
Trygghetssamverkan i Strömstad

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anta förslag till trygghetssamverkan i Strömstad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Elisabeth Johansson (C) och Tore Lomgård (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag. Elisabeth Johansson (C) vill även göra ett medskick till de som jobbar med
det här; polis, tjänsteman i kommunen, våra bolag och då främst
Strömstadsbyggen.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0170

KF § 53

Informationssäkerhetspolicy

Kommunfullmäktiges beslut

att anta förslag till informationssäkerhetspolicy för Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och hanteringen av den är
en viktig och naturlig del i alla verksamheters dagliga arbete, samt en
förutsättning för exempelvis digitalisering och för att verksamheterna ska nå sina
mål. Att information som kommunen hanterar i relationer med kommuninvånare,
företag och organisationer såväl som inom vår egen organisation är korrekt, utgör
en grund för tillit och förtroende. Det är även viktigt att information är tillgänglig
när det behövs och att känslig information skyddas för att vi skall kunna fullgöra
vårt uppdrag i samhället. Arbetet med informationssäkerhet ska vara långsiktigt
och kontinuerligt, omfatta alla delar av kommunens verksamheter och alla de
informationstillgångar som vi äger eller hanterar.
Informationssäkerhetspolicyn har koppling till Strömstads kommuns
Säkerhetspolicy.
Policyn fastställer Strömstads kommuns viljeinriktning och övergripande mål för
arbetet med informationssäkerhet i kommunen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-01 § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 48
Tjänsteskrivelse 2020-02-18 av informationssäkerhetssamordnare Helena
Magnusson
Förslag till Informationssäkerhetspolicy 2020-02-17

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anta förslag till informationssäkerhetspolicy för Strömstads kommun med
Marie Edvinssons Kristiansens ändringsyrkande.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att anta förslag till
informationssäkerhetspolicy för Strömstads kommun

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie
Edvinsson Kristiansens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Marie Edvinsson Kristiansens förslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

Beslutet skickas till
Webbansvarige
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-04-23

KS/2020-0169

KF § 54

Anmälningsärende

Kommunfullmäktiges beslut

att notera anmälningsärendet till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärende:

Svar på - Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på landet, KS/2019-0342

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att notera anmälningsärendet till protokollet.

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

