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Sammanträdesdatum
2017-04-27

KF § 53

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr KS/2017-0211

Allmänhetens fråga om folkhälsorådet
Kommunfullmäktiges beslut

att allmänhetens fråga anses besvarad

Sammanfattning av ärendet

Barbro Nilsson har inkommit med en fråga till allmänhetetens frågestund där hon undrar
vad Folkhälsorådets uppgift är?
Andreas Nikkinen (MP) anger att Folkhälsorådets uppgift är att arbeta för att få in
folkhälsoarbetet i samtliga nämnder.
Ordförande Peter Heie (C) tar till sig frågan till kommunfullmäktiges presidium för
att ser över möjligheten att kalla folkhälsostrateg /folkhälsorådet till kommande
kommunfullmäktige för att informerar om Folkhälsorådet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om allmänhetens fråga anses besvarad och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Folkhälsostrateg Terése Lomgård
Barbro Nilsson

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

Diarienummer

KS/2017-0177

KF § 54

Dnr: KS/2017-0201

Enkel fråga till socialnämndens ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
att fråga till socialnämndens ordförande anses besvarad

Sammanfattning av ärendet

Katharina Meyer (V) och Lars Åke Karlgren (V) har inkommit med en enkel fråga
till ansvarig politiker om ensamkommande flyktingbarn som är kommunens ansvar
Hur långt sträcker sig ansvaret för barn som skrivits upp i ålder?
Kommer Strömstads kommun att följa JO:s praxis att låta ungdomarna bo
kvar i kommunen med stöd av Socialtjänsten tills asylprocessen är avgjord?
Socialnämndens ordförande Anna-Lena Carlsson (C) anger i sitt svar att Socialförvaltningen
i Strömstads kommun har, när det gäller ensamkommande barn som fyller 18 år innan
Migrationsverket har fattat beslut om hans eller hennes uppehållstillstånd, haft utgångspunkten att ansvaret för mottagandet då övergår till Migrationsverket eftersom den unge
inte längre betraktas som ensamkommande barn utan som en vuxen i asylprocessen.
En planering inför utslussning från en placering i kommunen ska vara individuellt anpassad
och påbörjas i så god tid som möjligt.
Motivet för detta är att kommunen inte ska fortsätta att ta på sig ett ansvar som tydligt
och klart är Migrationsverkets/regeringens för unga vuxna som blir 18 år och den unge ska
därmed inte riskera att hamna i ett ingenmansland under tiden som asylprocessen fortgår
fram till att beslut är fattat.
Det är också möjligt för den unge att ansöka om fortsatt vård i kommunen efter sin 18årsdag i form av en placering enligt Socialtjänstlagen. I en sådan situation ska nämnden
fatta ett formellt beslut där ställning tas till om den unge har ett fortsatt vårdbehov enligt
socialtjänstlagen eller om den unge uppnår skälig levnadsnivå genom de insatser i form av
boende och bistånd som kan erhållas enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande).
Den bedömning som ska göras bör ske utifrån samma förutsättningar som gäller för andra
unga vuxna. Nämndens beslut går att överklaga.
Socialförvaltningens utgångspunkt är därför att avvakta med andra till beslut tills klarhet
bringas i frågan och ny lagstiftning förhoppningsvis träder i kraft 1/5.
Lars- Åke Karlgren (V) tackar för svaret

Beslutsgång

Ordförande frågar om fråga till socialnämndens ordförande anses besvarad
och finner att så sker.
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium samt Lars-Åke Karlgren

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

KF § 55

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2017-0274

Interpellation till Kommunstyrelsens andre vice ordf.
Ronnie Brorsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut

att interpellationen anses besvarad

Sammanfattning av ärendet

Anders Olsson (L) anger i interpellationen följande;
Socialdemokratiska kongressen lär ha antagit en motion gällande totalt trålförbud
för fisket i Sverige. I fortsättningen skall också partiet verka för att förbudet även
skall gälla EU.
Min fråga till socialdemokraterna Strömstad är hur de ställer sig till motion.
Jag önskar också få information om s ställningstagande till Turismen i samspel med
motionen. Kosterhavet/Samförvaltningen har långsiktigt arbetat för att få till stånd
ett samspel mellan myndigheter, region, näringsliv och turism och forskning. Detta
arbete har positivt påverkat arbetet med regelverk utbildningar och forskning.
Varumärket Bohuslän har stor betydelse för kustkommunerna. Det är också av
största vikt att bibehålla ett kustnära fungerande fiske i annat fall riskerar just
varumärket att få svårt att hävda sin unika prägel.
Min andra fråga blir då hur motionen skall kunna införlivas i detta arbete om den
vinner gehör i riksdagen.
Ronnie Brorsson(S) anger i sitt svar att på frågan om hur socialdemokraterna i
Strömstad ställer sig till motionen är svaret negativt. Bohuslän röstade för avslag på
Socialdemokraternas partikongress. Socialdemokraterna i Strömstad har inte ändrat
sin tidigare ståndpunkt i denna fråga, nämligen att det kustnära fisket skall värnas.
På frågan; hur skall motionen kunna införlivas i detta arbete om den vinner gehör i
riksdagen? Svarar Ronnie Brorsson att den inte lär vinna gehör i riksdagen då det
enligt uppgift är en myndighetsfråga och hanteras av Hav & Vattenmyndigheten.
Anders Olsson (L) Det är ett viktigt arbete som pågår och dessa signaler skapar oro ute i
kåren som redan har en ansträngd och tuff situation när man ska värna om småskalighet,
kustnära fiska arbetstillfälle och varumärket Bohuslän.
Ronnie Brorsson (S)
Svaret på interpellanten undran hur detta ställer sig till det kustnära fungerande
fisket som är av största vikt att bibehålla är att Socialdemokraterna och Miljöpartiet
har i sin regeringsöverenskommelse skrivit: Att: Livskraftigt kustfiske skall värnas.
-Tror inte det finns någon majoritet för denna motions genomförande.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Lars-Åke Karlgren (V) anger att frågan om trålförbud har tagits upp vid ett flertal gånger
som motioner i riksdagen där man inte heller då tog någon hänsyn till Koster-Väderöarna
överenskommelsen.
Anders Olsson (L) En stor fördel för kommunen är att Sven Lovén centrum för marin
infrastruktur - Tjärnö marinbiologiska, kan ta fram forskningsmaterial vad som sker i dessa
bottnar.
Peter Dafteryd (C) anger att det är glädjande att det är så stor samstämmighet i frågan. Blå
översiktsplan som är gemensamt med Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad är ute på
samråd.

Beslutsgång

Ordförande frågar om interpellationen anses besvarad och finner att så sker.

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Anders Olsson
Ronnie Brorsson

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

KF § 56

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2016- 0344

Svar på medborgarförslag - Simhall på Strömsvallen
Kommunfullmäktiges beslut
att avslå medborgarförslag angående nybyggnation av simhall på Strömsvallen

Beslutsmotivering

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-12 att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att starta
projektering och ta fram en investeringskostnad för att kunna genomföra renovering av
befintlig simhall.

Sammanfattning av ärendet

2016-06-14 inkom ett medborgarförslag avseende nybyggnation av simhall från Johan
Hilding där han föreslår att Strömstad kommun, via sitt kommunala bostadsbolag, bygger
en ny simhall uppe på Strömsvallen, intill den nya aktivitetshallen.
Att samlokalisera flera idrottsanläggningar skulle vara god ekonomi för Strömstad
kommun. Det skulle även innebära samordningsfördelar vad gäller personal.
Simhallen skulle även bli tillgänglig för fler strömstadbor, i och med att
simhallen skulle hamna mer centralt i Strömstad tätort. Betydligt lättare att
parkera, än vad det är vid dagens simhall.
Dagens 4 banor, begränsar simföreningens möjlighet att bedriva simundervisning och
simträning. 6 banor hade underlättat betydligt, och ökat möjligheten till ett mycket större
nyttjande av simhallen.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll KS 2017-04-12 §52
Sammanträdesprotokoll KF 2016-09-15
Medborgarförslag 2016-06-14

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att avslå medborgarförslag angående nybyggnation av simhall på Strömsvallen, med
motivering att kommunstyrelsen beslutade 2017-04-12 att ge AB Strömstadslokaler i
uppdrag att starta projektering och ta fram en investeringskostnad för att kunna genomföra
renovering av befintlig simhall.

Förslag till beslut under sammanträdet

Peter Dafteryd (S) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut

Protokollsanteckning

Johan Hilding tackar för svaret men har synpunkter på beräkning som har gjort på vad en ny
simhall skulle kosta. Johan anger också att det nu är viktigt att se på möjligheten att nyttja
hela våningsplanen vid kommande renovering.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens
diarium Johan Hilding

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
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KF § 57

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2017-0241

Avsägelse som ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
att bevilja Patricia Ekeroth (S) entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Patricia Ekeroth (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Patricia Ekeroth (S) entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner
att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Socialnämnden
Patricia Ekeroth
HR avdelningen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2017-0281

Val av ny ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
att utse Thomas Kjerulf (S) till ny ersättare i socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i socialnämnden efter Patricia Ekeroth (S)
som avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ronnie Brorsson(S) föreslår Thomas Kjerulf (S) till ny ersättare i socialnämnden

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner
att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Socialnämnden
Thomas Kjerulf
HR avdelningen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
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KF § 59

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2017-0238

Avsägelse som ersättare i styrelsen för AB Strömstadsbyggen
Kommunfullmäktiges beslut
att bevilja Jan Vidar Seljegren (S) entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen
för AB Strömstadsbyggen

Sammanfattning av ärendet

Jan Vidar Seljegren (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för
AB Strömstadsbyggen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Jan Vidar Seljegren (S) entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen
för AB Strömstadsbyggen

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner
att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
HR avdelningen
Jan Vidar Seljegren
AB Strömstadsbyggen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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KS/2017-0177

Dnr: KS/2017-0282

Val av ny ersättare i styrelsen för AB Strömstadsbyggen
Kommunfullmäktiges beslut
att utse Kristoffer Ekerot (S) till ny ersättare i styrelsen för AB Strömstadsbyggen

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i AB Strömstadsbyggen efter Jan Vidar
Seljegren (S) som avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) föreslår Kristoffer Ekerot (S) till ny ersättare i styrelsen för
AB Strömstadsbyggen

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner
att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Barn- och utbildningsnämnden
Kristoffer Ekerot
HR avdelningen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
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KF § 61

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2017-0275

Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
att bevilja Thomas Kjerulf (S) entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Thomas Kjerulf (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
HR avdelningen
Thomas Kjerulf
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2017-0283

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
att utse Uno Nilsson (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter
Thomas Kjerulf (S) som avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) föreslår Uno Nilsson (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner
att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
HR avdelningen
Uno Nilsson; uno.r.nilsson@gmail.com
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
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KF § 63

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2016-0524

Avfallsplan Strömstad 2025
Kommunfullmäktiges beslut
att anta avfallsplan 2025

Sammanfattning av ärendet

Den nuvarande Kretsloppsplanen (Avfallsplanen) antogs i Kommunfullmäktige 2009-10-29.
Planen skulle gälla för perioden 2009-2013. Ett beslut togs i Tekniska nämnden 2013-03-05
att ta fram en ny Avfallsplan.
Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna kommunens
renhållningsordning som ska styra arbetet med avfallsfrågor. Arbetet med den nya
Avfallsplanen Strömstad 2025 har pågått sedan 2013 och arbetet har utförts av Ramböll
Sverige AB i nära samarbete med tjänstemän och politiker från olika förvaltningar och
nämnder.
Avfallsplanen syftar till att uppnå nationella, regionala och lokala mål gällande
avfallshantering och resurshushållning. Under arbetet har fyra huvudmål identifierats och
dessa följer den så kallade avfallshierarkin (avfallstrappan) som i första hand syftar till att
undvika att avfall uppkommer.
När planen slutligen är fastställd måste det även göras en uppgradering av renhållningsföreskrifterna för att renhållningsordningen ska bli komplett.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 §46
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 §50
Tekniska nämnden protokoll 2016-10-04
Tjänsteskrivelse Eiton Ohlsson 2016-09-27
Samrådsredogörelse 2016-09-20
Avfallsplan Strömstad 2025, granskningshandling 2016-04-25
Avfallsplan Strömstad 2025, Bilagor, granskningshandling 2016-04-25

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att anta avfallsplan 2025

Förslag till beslut under sammanträdet

Ingemar Nordström (L) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
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KF § 64

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2016-0270

Revisionsrapport 2016
Kommunfullmäktiges beslut
att notera rapport avseende granskning bokslut för räkenskapsår 2016
Sammanfattning av ärendet

Ernst & Young AB har granskat kommunens årsredovisning med avseende på resultatoch balansräkningar med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och
investeringsredovisning.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår bedömning är att granskat material i huvudsak överensstämmer med lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen
i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning.
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2016 lämnas härmed följande
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens
bokslut år 2016 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste
iakttagelser från granskningen i avvikelseform.
Syftet med rapporten är att uppmärksamma förhållanden som bör åtgärdas samt att ge
förslag till förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget
framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens interna
kontroll. Observera att vår granskning av den interna kontrollen inte omfattat en fullständig
genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister.
Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport från Ernst & Young AB

Kommunfullmäktiges presidium förslag till kommunfullmäktiges beslut
att notera rapport avseende granskning bokslut för räkenskapsår 2016

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och
finner att så sker.
Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
Kommunens revisorer; Åsa Karlsson ordf.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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KF § 65

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2016-0204

Årsredovisning 2016
Kommunfullmäktiges beslut
att Årsredovisningen för 2016 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2016. Rapporten omfattar
måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt resultat och ställning
för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning för styrelse, nämnder och bolag
samt personalredovisning.
Kommunens resultat uppgår till 37,6 mnkr att jämföra med budget på 13,5 mnkr.
Nämnderna redovisar budgetöverskott på 8,4 mnkr. Större poster som har påverkat årets
resultat är
Statsbidrag flyktingverksamhet 10,5 mnkr
Realisationsvinst kapitalplaceringar 15,2 mnkr
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 3,4 mnkr
Nedskrivning anläggningstillgångar -1,6 mnkr
Kommunkoncernens resultat uppgår till 42,1 mnkr att jämföra med budget på 20,8 mnkr. I
koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB Strömstadslokaler
och AB Strömstads Badanstalt.
Årets investeringar uppgår till 83,2 Mnkr att jämföras med budget på 265 Mnkr. Det är
främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora investeringarna skett.
Som exempel kan nämnas trossbrygga/fender och tryckbank i färjelägen. Större projekt
tillhörande taxefinansierad verksamhet inom VA är Österröd reningsverk, VA Lilla Åseröd,
dagvatten Seläter samt reinvesteringar i avloppsledningar.
Uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål visar att inom många av
fokusområden är målen delvis uppfyllda. Fokusområde där målen inte uppfyllts är Bygga,
Bo och Miljö, Medarbetare. Fokusområde där målen är helt uppfyllda är ekonomi och
processer. Att målen inte är uppfyllda betyder inte att verksamheterna inte arbetat för att
uppfylla målet utan det kan bero på yttre omständigheter som inte kan påverkas eller att
indikatorn för måluppfyllelsen är en stor utmaning.
De finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i balans
över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. Investeringarna har
finansierats utan externa lån och särskilda medel har avsatts för att möta stigande
pensionskostnader. Verksamheterna håller sig inom sina ramar, med ett fåtal undantag,
och arbetar löpande med att öka effektiviteten.
Fortfarande kvarstår behov av att förbättra verksamhetsstyrningen och att arbeta mer
systematiskt med uppföljning och analys.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
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Diarienummer

KS/2017-0177

Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. Ett
kommunövergripande förändringsarbete har genomförts under året, för att med förstärkt
ledning och styrning säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi i balans över tiden.
Kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 §47
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 §51
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-03-22
Årsredovisning 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att Årsredovisningen för 2016 godkänns

Förslag till beslut under sammanträdet

Peter Dafteryd (C) bifaller Kommunstyrelsens förslag till beslut

Protokollsanteckning

Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
Kommunens revisorer; Åsa Karlsson ordf.
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefer
Kommunchef

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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KF § 66

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2016-0270

Revisionsberättelse för år 2016 - ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Kommunfullmäktiges beslut
att notera Revisionsberättelse för år 2016
att beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Sammanfattning av ärendet

Vi, 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.
Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att det i årsredovisningen finns en uppföljning av
samtliga av fullmäktiges 15 prioriterade verksamhetsmål och nio fokusområden.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt väsentligt
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda
ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016.
Vi åberopar bifogad redogörelse.

Justerandes sign
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KS/2017-0177

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2016 med bilaga

Kommunfullmäktiges presidium förslag till kommunfullmäktiges beslut

att notera Revisionsberättelse för år 2016
att beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa
organ.

Protokollsanteckning

Åsa Karlsson ordförande för kommunens revisorer föredrar ärendet

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas
och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
Kommunens revisorer; Åsa Karlsson ordf.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

KF § 67

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2017-0124

Årsredovisning 2016 Strömstads kommuns förvaltade fonder
Kommunfullmäktiges beslut
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för
år 2016 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar av Strömstads kommuns
förvaltade stiftelsefonder för år 2016. Dessa har varit föremål för granskning och
godkänts av revisor Anders Bergman på A0-revision och kommunens revisor Lars Flodin.
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda stiftelse-fonder, har
att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för år 2016 för
stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan av ekonomiavdelningen skickas till
revisorerna som kompletterar med revisionsberättelser och sitt undertecknande av
sammanställningen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 §48
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 §52
Tjänsteskrivelse av redovisningsekonom Bengt Andersson, 2017-03-07
PM från revisor till Kommunstyrelsen
Årsredovisning 2016 – stiftelsefonder

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för
år 2016 enligt bilaga.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
Natalia Larsson, ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

KS/2017-0177

KF § 68

Dnr: KS/2016-0250

Finansiell rapport 2016
Kommunfullmäktiges beslut
att finansiell rapport för 2016 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 111 mnkr 2016-12-31. Värdet på aktierna uppgick
till 42 mnkr och på räntebärande värdepapper 69 mnkr.
Totalt ökade värdet på placeringarna med 4,9% och sedan start är värdeökningen 108%.
Under året gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila bränslen.
Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara fossiloberoende 2030.
På grund av det låga ränteläget med minusränta har en ny modell för att hantera
överlikviditet införts. Den går ut på att kommunen erhåller en kostnadsfri kredit samt
att överlikviditeten placeras i en korträntefond. Genom detta ökar
avkastningsmöjligheterna på de likvida medlen samt att kommunen inte belastas med
kostnader för innestående likviditet.
20 mnkr är sedan år 2013 placerad i fond vars syfte är att användas till framtida
investeringar.
Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning. Upplåningsbehov kommer
att uppstå under 2017.
Avsaknaden av lån i egen balansräkning innebär vare sig ränterisk eller annan risk som
följer med extern finansiering. Däremot kan upplåning bli aktuellt inom snar framtid då
en omfattande utbyggnad av reningsverket ska genomföras.
De kommunala bolagens upplåning har ökat med 35 mnkr under året och uppgår nu till
1 219,7 mnkr fördelat på 895,7 Mnkr i koncernen Strömstadsbyggen och 324 Mnkr i
Strömstadslokaler. Strömstadsbyggen har under året upplånat 15 mnkr och
StrömstaNet 20 mnkr. Kommunen har utbetalat aktieägartillskott till bolagen på totalt
3,7 mnkr. Den höga belåningen i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen
innebär att det föreligger en viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 §49
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 §56
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-21
Månadsrapport Öhmans 161231

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att finansiell rapport för 2016 godkänns
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Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef

Justerandes sign

Strömstads Kommun
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

KS/2017-0177

KF § 69

Dnr: KS/2017-0178

Ansökan om driftbidrag - AB Strömstads Badanstalt
Kommunfullmäktiges beslut
att bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr och att kostnaden ska belasta
finansförvaltningen
att beakta behovet av driftbidrag i kommande budgetarbete 2018

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Badanstalten AB har inkommit med en ansökan om driftsbidrag för 2017
med 500 tkr. Badanstalten har genomgått en omställning av verksamheten under
senaste året då spaverksamheten avvecklats vilket påverkat ekonomin för bolaget.
Budgeten för 2017 som lämnats till kommunen visar på ett negativt nettoresultat. Med
utgångspunkt i den och bolagets egna kapital är det en förutsättning av bolagets
ekonomi stärks genom ett driftbidrag. Den genomförda revisionen 2016 lyfte upp
problematiken med att låta anknytningsverksamhet finansiera verksamheten i
simhallen. I den rapporten lyftes möjligheten med driftsbidrag till bolaget för att
beaktas av kommunstyrelsen i kommande budgetarbete.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12§50
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 §67
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-29
Ansökan om driftsbidrag 2017 02 28
Budget 2017 AB Strömstads Badanstalt

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr samt att kostnaden ska belasta
finansförvaltningen samt att beakta behovet av driftbidrag i kommande budgetarbete 2018

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
AB Strömstads Badanstalt; Erland Lundqvist
Diana Johansson, redovisningsansvarig
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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KF § 70

Dnr: KS/2016-0483

Utredning av driftsorganisation kultur & fritidsanläggningar
Kommunfullmäktiges beslut
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- och
fritidsstrategi att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen 2017-09-30
att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation för
verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler lokaler, utifrån
framtagande av underlag från kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Driften av kultur- och fritidslokaler behöver organiseras i enhetlig form för att skapa hög
tillgänglighet, transparens samt effektivt nyttjande oavsett om det handlar om
regelbunden verksamhet eller arrangemang av mer tillfällig karaktär.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 §51
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 §66
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-03
Organisering av kultur och fritid

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- och
fritidsstrategi att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen 2017-09-30
att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation för
verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler lokaler, utifrån
framtagande av underlag från kommunledningsförvaltningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Ordförande AB Strömstads badanstalt Erland Lundqvist
Kommunchef Maria Reinholdsson
Fritidsansvarig Kurt Dahlberg

Justerandes sign

Strömstads Kommun
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KF § 71

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2016-0670

Kommunikationspolicy för Strömstads kommun
Kommunfullmäktiges beslut
att anta Kommunikationspolicy för Strömstads kommun enligt förslag daterat
2016-12-25
att låta Kommunikationspolicyn ersätta de tidigare styrdokumenten ”Policy för
kommunens webbsida” (2007) och ”Informationspolicy” (1995)

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun saknar en övergripande och aktuell kommunikationspolicy.
Nuvarande förslag till styrdokument anger grundläggande principer för intern och
extern kommunikation och tydliggör ansvar och roller i organisationen. Den beskriver
kommunikationens basfunktioner och lägger fast kriterier för kontakt med media.
Policyn utgår från kommunens värdegrund och verksamhetsidé, och följs upp via mått i
årsredovisning samt i kommunikationsavdelningens verksamhetsplan.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12 §65
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 §60
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-03-15
Kommunikationspolicy

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

att anta Kommunikationspolicy för Strömstads kommun enligt förslag daterat
2016-12-25 samt att låta Kommunikationspolicyn ersätta de tidigare styrdokumenten
”Policy för kommunens webbsida” (2007) och ”Informationspolicy” (1995)

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Kommunikationschef Maria Kvarnbäck

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

26 (27)

Sammanträdesdatum
2017-04-27

KF § 72

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2016-0113

Revidering av Kommunfullmäktiges övergripande mål 2030
Kommunfullmäktiges beslut
att anta reviderade mål

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål kopplade till Vision 2030 föreslås justeras.

I april 2016 antog Kommunfullmäktige Vision 2030 samt långsiktiga övergripande mål. Till
målen finns kopplade styrtal som över tid mäter om kommunen närmar sig måluppfyllelse.
De långsiktiga målen ska brytas ned i nämnderna till mätbara mål och styrtal.
Då Visionen och målen är nya finns behov av vissa förtydliganden för att göra målen
tillgängliga och begripliga. Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft dialog kring justeringar
och handlingen har varit utskickad till de partier som inte ingår i Kommunstyrelsens
arbetsutskott för synpunkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Maria Reinholdson, kommunchef 2017-04-19
Justeringar av KFs inriktningsmål

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att anta reviderade mål

Förslag till beslut under sammanträdet

Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Kommunikationschef Maria Kvarnbäck
Alla nämnder

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2017-04-27

KF § 73

Diarienummer

KS/2017-0177

Dnr: KS/2017-0108

Anmälningsärende
Kommunfullmäktiges beslut
att notera anmälningsärende

Sammanfattning av ärendet

Ej verkställda beslut kvartal 4, 2016 Socialnämnden
Länsstyrelsen – ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att notera anmälningsärende

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas
och finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

