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Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

Övriga närvarande

Ersättare
Övriga deltagare

Justerandes signatur

Ingemar Nordström, revisor
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef
Ulrika Haugland, kommunsekreterare

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
2021-11-18

KS/2021-0548

KF § 114

Avsägelse som revisor från Martin Gustafsson
(SD)

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Martin Gustafssons avsägelse från uppdraget som revisor vid
Strömstads kommun
att utse Karin Lindeqvist (SD) som ny revisor vid Strömstads kommun

Sammanfattning av ärendet

Martin Gustafsson (SD) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som revisor vid
Strömstads kommun.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Martin Gustafsson

Förslag till beslut under sammanträdet

Fredrik Eriksson (SD) förslår att Karin Lindeqvist (SD) utses till ny revisor för
Strömstads kommun

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Martin Gustafsson
avsägelse samt besluta enligt Mattias Gustafssons förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Martin Gustafsson
Karin Lindeqvist
HR-avdelningen
Revisorernas ordförande Ingemar Nordström
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

KS/2021-0514

KF § 115

Val av arvodesberedning

Kommunfullmäktiges beslut

att till arvodesberedningen välja Ola Persson (M), Hans-Inge Sältenberg (C), Sven
Moosberg (KD), Kerstin Karlsson (L), Ronnie Brorsson (S), Marlene Esbjörnsdotter
Midtvedt (MP), Kerstin Eriksson (V) och Sonia Kamrani (FI)
att utse Ola Persson (M) till ordförande i arvodesberedningen
att utse Ronnie Brorsson (S) till vice ordförande i arvodesberedningen
att förslag till arvodesreglementet, arvodesbilagan och eventuellt tillkommande
frågor ska tillställas kommunfullmäktige senast 2022-04-30.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-14 § 105 att tillsätta en arvodesberedning
för att göra en översyn av arvodesreglementet, arvodesbilagan och eventuellt
tillkommande frågor samt att varje parti nominerar var sin person till
kommunsekreteraren senast den 29 oktober 2021.
Nomineringar som inkommit: Ola Persson (M), Hans-Inge Sältenberg (C), Sven
Moosberg (KD), Kerstin Karlsson (L), Ronnie Brorsson (S), Marlene Esbjörnsdotter
Midtvedt (MP), Kerstin Eriksson (V) och Sonia Kamrani (FI). Sverigedemokraterna
avser inte att nominera någon.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att till arvodesberedningen välja Ola Persson (M), Hans-Inge Sältenberg (C), Sven
Moosberg (KD), Kerstin Karlsson (L), Ronnie Brorsson (S), Marlene Esbjörnsdotter
Midtvedt (MP), Kerstin Eriksson (V) och Sonia Kamrani (FI).
att förslag till arvodesregler 2023 ska tillställas kommunfullmäktige senast 202204-30.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att ändra andra attsatsen till: att förslag till
arvodesreglementet, arvodesbilagan och eventuellt tillkommande frågor ska
tillställas kommunfullmäktige senast 2022-04-30.
Marie Edvinsson Kristiansen föreslår att Ola Persson (M) utses som ordförande i
arvodesberedningen,
Kent Hansson (S) föreslår Ronnie Brorsson (S) till vice ordförande.
Marielle Alvdal (FI) föreslår Kerstin Eriksson (V) till vice ordförande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan välja nominerad personer och
besluta enligt hans förslag och finner att så sker.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan välja Ola Persson till ordförande i
arvodesberedningen och finner att så sker.
Ordföranden ställer proposition på Kent Hanssons och Marielle Alvdals förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kent Hanssons förslag.

Beslutet skickas till

Ola Persson (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Sven Moosberg (KD)
Kerstin Karlsson (L)
Ronnie Brorsson (S)
Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP)
Kerstin Eriksson (V)
Sonia Kamrani (FI)
HR-avdelning
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
2021-11-18

KS/2021-0544

KF § 116

Medborgarförslag om att byta ut ordet
brukare i socialförvaltningens verksamhet

Kommunfullmäktiges beslut

att överlämna medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till Socialnämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Hélène Lorentzon har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att
kommunen inte ska använda ordet brukare utan istället använda orden deltagare,
klient eller omsorgstagare.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att överlämna medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till Socialnämnden att besluta i ärendet.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Socialnämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

KS/2021-0545

KF § 117

Medborgarförslag om att återinföra tjänsten
Hemvaktmästaren

Kommunfullmäktiges beslut

att överlämna medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till Socialnämnden att besluta i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att
tjänsten som hemvaktmästare återinförs.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att överlämna medborgarförslaget till Socialnämnden för beredning och beslut.
Delegation ges till Socialnämnden att besluta i ärendet.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Socialnämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad
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Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

KS/2021-0494

KF § 118

Motion om eget team till varje
hemtjänsttagare samt anställningsvillkor från
Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionen till Socialnämnden för yttrande och förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna har inkommit med en motion där de föreslår:
•
•
•
•
•

att varje hemtjänsttagare får ett eget fast team
att varje hemtjänsttagare får en fast vårdkontakt
att språktest ska genomföras både vid fast anställning och provanställning
att ny personal kan tillgodogöra sig språkutbildning under provanställning
att varje nyanställd ska vara vaccinerad och vaccineras årligen enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, förutom i de fall där
medicinska skäl förhindrar detta

Beslutsunderlag
Motionen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera motionen till Socialnämnden för yttrande och förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Liberalerna
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

KS/2019-0290

KF § 119

Svar på - Motion om integrerad verksamhet
för barn och dementa äldre

Kommunfullmäktiges beslut

att bifalla motionen på den punkten att vid planering av nytt särskilt boende ska
möjligheterna för integrerad verksamhet för barn och äldre tas hänsyn till.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna har inkommit med en motion i vilken det föreslås att Strömstads
kommun ser över om det finns möjlighet att bedriva integrerad verksamhet för
barn och dementa äldre, det föreslås även att detta beaktas i samband med
planering av nytt särskilt boende i en genomtänkt och välplanerad
arkitektur/innemiljö.
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har remitterats för yttrande.
Socialnämnden ställer sig positiv till fortsatt utredning av möjligheten att
kombinera verksamheterna äldreboende och förskola. Dock med hänsyn till att
dementa i många hänseenden inte är mest lämpade för kombinerad verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden anser att det bör finnas goda förutsättningar för
att undersöka möjligheter kring fördjupad samverkan mellan verksamheter för
barn och för äldre.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 142
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20 § 197
Tjänsteskrivelse 2021-10-08
Socialnämndens yttrande - motion integrerad verksamhet för barn och dementa
(SN 2021-09-23 § 131)
Barn- och utbildningsnämndens remissvar - Motion om integrerad verksamhet för
barn och dementa äldre från Moderaterna (BUN 2021-05-25 § 74)
Motion om integrerad verksamhet för barn och dementa äldre från Moderaterna

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att bifalla motionen på den punkten att vid planering av nytt särskilt boende ska
möjligheterna för integrerad verksamhet för barn och äldre tas hänsyn till.

Beslutet skickas till
Motionären
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

KS/2020-0240

KF § 120

Svar på - Motion om att skapa rättvisa
förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen från feministiskt
initiativ

Kommunfullmäktiges beslut
att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt initiativ (FI) inkom i kommunfullmäktige 2020-03-11 med en motion
om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstads kommun som
omfattas av gymnasielagen. Feministiskt initiativ yrkar att de ska få rättvisa
förutsättningar enligt;
1. att ge Socialförvaltningen i uppdrag att optimera stödet för de personer i
kommunen som omfattas av gymnasielagen, med fokus på utbildning, boende och
arbete.
2. att utreda möjligheten att ge även dessa Strömstadsbor kötid i
Strömstadsbyggen från deras ankomst till Strömstad
3. att utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa
dessa unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 att
remittera motionen till socialnämnden för beredning och yttrande.
Socialnämnden ansåg motionens första yrkande besvarat med hänvisning till
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 167.
Socialnämnden hänvisade motionens andra yrkande om kötid i Strömstadsbyggen
till Strömstadsbyggens styrelse, då den inte ligger innanför socialnämndens
ansvarsområde.
Socialnämnden avstod från att yttra sig om motionens tredje yrkande om att
utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa dessa
unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete med hänvisning till att
arbetet med stöd och yrkesvägledning ligger inom barn- och utbildningsnämndens
ordinarie uppdrag.
Efter socialnämndens yttrande beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
remittera motionens andra attsats till Strömstadbyggens styrelse samt att
remittera motionens tredje attsats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 149
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 192
Tjänsteskrivelse 2021-09-28
Remissvar Strömstadbyggen - Motionssvar om köpoäng för personer som
omfattas av gymnasielagen
Remissvar (BUN 2021-03-30 § 25)
Beslut att remittera motionen till Strömstadsbyggen och Barn- och
utbildningsnämnden för yttrande senast 2021-04-13 (Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2021-01-13 (2021-01-13 KSau §6)
Socialnämndens yttrande - Motion gymnasielagen (SN 2020-12-17 § 176)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13 (2020-05-13 KSau §132)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 (2020-04-23 KF §37)
Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som
omfattas av gymnasielagen, FI

Kommunstyrelsens förslag till beslut
att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Motionären
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

KS/2020-0518

KF § 121

Svar på - Motion om att skapa alternativa
undervisningsgrupper från Feministiskt
Initiativ

Kommunfullmäktiges beslut

att anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens
yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där de uppger att i vårt samhälle
finns människor med många olika behov. Detsamma gäller för alla barn som vid
sex års ålder börjar grundskolan. Trots skolans i många fall goda förmåga och
stora ansträngningar att göra anpassningar för att kunna inkludera alla elever, är
detta i enstaka fall svårt eller ogörligt. Dessa elever som inte tillhör
grundsärskolan och därför måste gå kvar i den vanliga grundskolan hamnar i en
mycket svår situation. Såväl deras kunskapsutveckling, som sociala utveckling,
riskerar att försenas eller till och med avstanna.
Det är förödande för en individ att varje dag vara i ett sammanhang där det mesta
inte fungerar. Detta kan i förlängningen lätt leda till ett bestående utanförskap.
Utöver ett enormt personligt lidande för individen så är kostnaden för ett enda
barn som hamnar utanför samhället mycket stor; svårigheter av detta slag går
dessutom att förebygga.
Med hänvisning till ovanstående föreslås
1. att det upprättas en eller flera alternativa utbildningsgrupper som kan
tillgodose behoven hos elever som behöver en annan skolsituation.
2. att dessa grupper bemannas med behörig och kompetent personal.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-29 § 137 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-09 § 316 att remittera
motionen till Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har uppgivit följande:
Rektor beslutar om elevens behov av särskilt stöd utifrån Skollagens 3 kapitel 712§§. Det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som eleven
behöver för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om det finns särskilda
skäl kan det särskilda stödet ges enskilt eller i grupp.
Barn- och utbildningsförvaltningen har idag en kommungemensam särskild
undervisningsgrupp för elever i årskurs 1-6 på Odelsbergsskolan. Den särskilda
undervisningsgruppens elever undervisas av legitimerade lärare. Gruppen är
avsedd för elever med komplexa stödbehov där skolan har svårt att tillmötesgå
elevens stödbehov i den ordinarie undervisningen med hjälp av särskilt stöd.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 150
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-28 § 89
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-30 § 26
Tjänsteskrivelse 2021-03-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 316
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 150
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-29 § 137
Motionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens
yttrande.

Beslutet skickas till
Motionären
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

KS/2020-0621

KF § 122

Svar på - Motion om personalpaviljong vid
Lokstallet från Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut

att anse motionen besvarad då det pågår ett arbete för att ta fram ett underlag
för beslut i frågan.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna har inkommit med en motion där de föreslår att beslut om föreslagen
personalpaviljong vid Lokstallet tas snarast med målet om genomförande under
första halvåret 2021.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 9
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-21 § 81
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 148

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anse motionen besvarad då det pågår ett arbete för att ta fram ett underlag
för beslut i frågan.

Beslutet skickas till
Motionären
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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KS/2021-0108

KF § 123

Utökning av Samordningsförbundet Väst med
Melleruds kommun

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som
har stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från
Melleruds kommun.
att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och
med den 1 januari 2022
att godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och
upplösning: "I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman
med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande
tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte
följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt
medlemsbidrag till medlemmarna".

Sammanfattning av ärendet

Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och
beslut har fattats tidigare i år att det förbundet ska upplösas och likvideras vid
årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds
kommun har fattat beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Väst.
Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om
utökning av Samordningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem
i förbundet.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till
Melleruds kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20 § 198
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-27 § 143

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som
har stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från
Melleruds kommun.
att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och
med den 1 januari 2022
att godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och
upplösning: "I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman
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med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande
tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte
följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt
medlemsbidrag till medlemmarna".

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Väst; gudrun.emilsdottir@sofvast.se
Diariet
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KS/2021-0063

KF § 124

Revisorernas bedömning av delårsrapporten
augusti 2020

Kommunfullmäktiges beslut

att notera revisionens bedömning av delårsrapport augusti 2020 och föra det till
protokollet samt att revisionsrapporten ska utgöra bilaga till delårsrapporten.

Sammanfattning av ärendet

Revisionsnämnden i Strömstads kommun har tillsammans med EY fått genomgång
av delårsbokslutet per augusti 2021.
Revisorsnämndens bedömning:
Revisorernas bedömning är att delårsrapporten är förenlig med de finansiella och
verksamhetsmässiga mål som kommunfullmäktige beslutat och ger beaktat vår
översiktliga granskning i allt väsentligt en rättvisande bild av kommunens resultat
och ställning. Det finns en strukturerad avrapportering av de enskilda
fullmäktigemålen, styrtalen och nämndmålen. Vi delar kommunstyrelsens
bedömning att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås vid årets slut.

Beslutsunderlag

Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2021

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Revisionen
Diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19 (37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-11-18

KS/2021-0063

KF § 125

Delårsrapport augusti 2021

Kommunfullmäktiges beslut

1. att delårsrapport för augusti 2021 godkänns.
2. att allokerade medel till placeringar, 5 mnkr., i finansförvaltningen överförs till
Socialnämndens budget ram för 2021.
3. att notera Socialnämndens prognos för året uppgår till ett prognostiserat
underskott på 9,2 mnkr. Då socialnämndens prognostiserade underskott hänförs
till kostnader som inte kunnat förutses är kommunstyrelsen medveten om att en
budget i balans inte kommer att kunna uppnås vid årets slut.
4. att ge Socialnämnden i uppdrag att fortsätta arbeta för att reducera
underskottet.

Sammanfattning av ärendet

Starkt resultat för perioden samt i helårsprognosen förväntas då främst
skatteprognosen visar på fler arbetade timmar, fler invånare än budgeterat samt
högre beskattningsbara inkomster än budgeterat. Reavinster, låga räntekostnader
samt ersättningar för sjuklöner bättrar på resultatet ytterligare.
Resultat januari-augusti
Kommunen redovisar ett resultat per siste augusti på 70,1 mnkr. När de poster
som frånräknas för att beräkna kommunens balanskravsresultat så som
marknadsvärdering av finansiella anläggningstillgångar samt reavinst vid
försäljning av mark så uppgår resultatet till 58,4 mnkr. Kommunens budget för
perioden är 9,5 mnkr. Avvikelsen mot budget är 48,9 mnkr.
Koncernens redovisar ett resultat per siste augusti på 89,6 mnkr. Koncernens
balanskravsresultat uppgår till 77,9 mnkr. Koncernens budget för perioden är 20,0
mnkr. Avvikelsen mot budget är 57,9 mnkr.
Den stora avvikelsen för kommunen beror främst på överskott för skatter,
statsbidrag samt utjämning med 19,8 mnkr som påverkar periodresultatet
positivt. I det generella statsbidraget inräknas bidrag till skola och omsorg som
inte har krav på återbetalning, dessa uppgår till 4,2 mnkr. I budget 2021 finns en
lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner (SKR)
utgår ifrån. Orealiserade vinster för finansiella omsättningstillgångar ingår med
10,1 mnkr på grund av marknadsvärdering. I resultatet finns även realiserade
vinster för försäljning av mark med 1,6 mnkr samt reavinster för finansiella
omsättningstillgångar med 6,1 mnkr. Kommunen har fått ersättning från
Försäkringskassan för sjuklöner under januari-augusti motsvarande 3,5 mnkr.
Denna ersättning kommer upphöra efter september månad. Under juli månad så
började färjetrafiken åter komma igång efter lättade restriktioner. Verksamhetens
kostnader understiger budgeterad nivå främst på grund
semesterlöneskuldsförändringen på 16,3 mnkr, denna post beror på att de
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anställda tagit ut stor del av sin semester under sommaren men använder hela
året för intjänande av semesterdagarna. Verksamhetens kostnader påverkas även
av lägre driftskostnader för exploatering samt lägre utfall i lönerevisionen.
Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett överskott för perioden med 5,0 mnkr.
Överskottet inom koncernen beror till stor del på ovan nämnda orsaker samt
positiva avvikelser mot budget inom samtliga koncernbolag.
Helårsprognos
Kommunens helårsprognos förväntas uppgå till 56,4 mnkr. Det prognosticerade
balanskravsresultatet förväntas uppgå till 44,7 mnkr. Kommunens årsbudget är
15,0 mnkr. Överskottet mot budget prognosticeras till 29,7 mnkr.
Koncernens helårsprognos efter skatt är 68,4 mnkr. Koncernbudget för helåret är
25,6 mnkr. Avvikelse mot budget prognosticeras till 42,8 mnkr.
Kommunens överskott i prognos mot helårsbudget beror främst på att skatter,
statsbidrag samt utjämning överstiger budget med 25,6 mnkr beroende på lägre
antagen befolkningsprognos samt positiv slutavräkning för 2020 och positiv
preliminär slutavräkning för 2021. Slutavräkning 2020 samt 2021 ger ett överskott
med 16,3 mnkr som beror på högre BNP-tillväxt samt en förväntan om större
ökning av arbetade timmar. En tydlig förstärkning av konjunkturen i år bedöms ge
en fortsatt stark uppgång för de beskattningsbara inkomsterna. Nämnderna
förväntas göra ett underskott mot budget på 3,3 mnkr.
Semesterskuldförändringen förväntas bli ett underskott på 1,0 mnkr. I prognosen
finns även en lägre kostnad för exploateringsprojekt drift medräknad mot den
budgeterade, samt realiserad vinst för finansiella omsättningstillgångar på 6,1
mnkr. Kommunen har under året fått överskottsutdelning från Kommuninvest
med 0,4 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge ett överskott på
räntekostnaderna med 1,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter förväntas
kvarstå på en låg nivå resterande del av året.
Koncernens prognostiserade överskott beror till största delen av ovan angiva
orsaker samt att bolagen förväntas ha lägre underhålls- och
reparationskostnader.
Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 240,1 mnkr har hittills använts
154,0 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 203,4 mnkr,
varav 98,1 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.
Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun kommer att nå upp
till målen om god ekonomisk hushållning för år 2021.
Enligt prognosen kommer kommunens resultat att överstiga det uppsatta
finansiella målet på 4 procent och soliditetmålet på 27 procent inklusive
pensionsförpliktelser väntas nås.
AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler kommer enligt prognosen även
de att nå målen för god ekonomisk hushållning.
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Ur ett verksamhetsperspektiv så är bedömningen att samtliga etappmål delvis
kommer att nås under 2021.
Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för
Strömstads kommun, de helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt AB Strömstadsbyggens
dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen.
I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Den nya
redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta
exploateringsprojekt utan ska resultatföras på driften har beaktats. Till
årsredovisning 2021 så kommer de rekommendationer som gäller för finansielloch operationell leasing att beaktas.
Socialnämnden prognostiserar ett underskott för året. En mängd åtgärder är
redan igångsatta för att reducera underskottet till ett minimum. Dessa omfattar
bland annat:
•
•
•
•
•
•
•

Återhållsamhet i hela förvaltningen
Använda statsbidrag
Begränsat nyttjande av egna utbildningsmedel – statsbidrag/externa
medel nyttjas
Digitala satsningar finansieras via statsbidrag
Fortsatt arbete med optimerad bemanning och samplanering
Översyn av insatsplanering samt genomgång av beslut gällande
Boendestöd
Arbeta utifrån framtagen åtgärdsplan inom Boende LSS

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2021
Tjänsteskrivelse 2021-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 190
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 152

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. att delårsrapport för augusti 2021 godkänns.
2. att allokerade medel till placeringar, 5 mnkr., i finansförvaltningen överförs till
Socialnämndens budget ram för 2021.
3. att notera Socialnämndens prognos för året uppgår till ett prognostiserat
underskott på 9,2 mnkr. Då socialnämndens prognostiserade underskott hänförs
till kostnader som inte kunnat förutses är kommunstyrelsen medveten om att en
budget i balans inte kommer att kunna uppnås vid årets slut.
4. att ge Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att reducera
underskottet i enlighet med Socialnämndens beslutade åtgärder.
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Förslag till beslut under sammanträdet

Fredrik Eriksson (SD) yrkar, med instämmande från Mats Granberg (S), att ändra
punkt 4 till att ge Socialnämnden i uppdrag att fortsätta arbeta för att reducera
underskottet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Fredrik Erikssons
förslag vad gäller punkt 4 och finner att så sker
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag vad gäller punkterna 1-3 och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Redovisningsansvarig
Ekonomichef
Kommundirektör
Socialnämndens diarie
KS diariet
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KS/2021-0066

KF § 126

Finansiella rapporter 2021

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Finansiell rapport för augusti 2021.

Sammanfattning av ärendet
Tertial 2, 2021

Tillgångsförvaltning
Världens börser och i synnerlighet Stockholmsbörsen visade stark värdetillväxt
under årets andra tertial. Drivande faktorer bakom värdetillväxten var starka årsoch tertials rapporter från bolagen och positiva förväntningar över den ekonomisk
återhämtning som väntar nu världens ekonomier långsamt börjar öppna upp efter
pandemin. Enligt index OMX Stockholm PI hade Stockholmsbörsen en avkastning
på 27,62 procent under årets åtta första månader. Även USA-marknaden
utvecklades positivt under samma period, dock inte lika starkt som
Stockholmsbörsen. Enligt index DJ USA var utvecklingen på USA-marknaden 21,67
procent.
Aktiemarknadens positiva utveckling syns i Strömstads kommuns
placeringsportföljer. Totalt hade portföljerna en viktad avkastning på 12, 4
procent under de två första tertialen 2021. Portföljen investerar till stor del (minst
50%) i räntebärande fonder. Dessa har lägre avkastning än aktiefonder men i
gengäld också mindre risk. I absoluta tal har portföljen genererat nästan 17,5
miljoner kronor i avkastning sedan årsskiftet.
Tabell 1: Nyckeltal tillgångsförvaltning Strömstads kommun
Vid periodens slut

T2 2021

T1 2021

T3 2020

T2 2020

Marknadsvärde (mnkr)

158,8

150,3

141,4

133,6

Avkastning i år (%)

12,4

6,4

6,8

0,9

181,0

164,4

149,9

Avkastning från start (%) 197,1

Skuldförvaltning

Under de två första tertialen 2021 refinansierades lån för 130 miljoner kronor,
amorterades 10 miljoner kronor, samt ny finansiering upptogs för 50 miljoner
kronor. I slutet av tertialet var nettoskulden för Strömstads kommunkoncern
därför 1 650 miljoner kronor – alltså 40 miljoner mer än i slutet av 2020. En
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amortering på 40 miljoner kronor är planerad i slutet av 2021, varefter skuldnivån
kommer att ligga på 1 610 miljoner.
Kommunkoncernens externa räntekostnader för tertialet uppgick till ungefär 8,8
miljoner kronor.
Snitträntan har sjunkit under perioden till följd av refinansiering i bolagen.
Vid periodens slut
Skuld kommun (mnkr)
Skuld Strömstadsbyggen (mnkr)
Skuld Strömstadslokaler (mnkr)
Skuld Strömstanät (mnkr)
Skuld (mnkr)
Räntekostnad (mnkr)
Snittränta (% - sista 12 mnd)
Räntebindningstid (år)
Kapitalbindningstid (år)

T2 2021

T1 2021

T3 2020

T2 2020

340
796
414
100
1 650
8,73
1,35
0,54
1,65

340
796
414
100
1 650
8,93
1,36
0,54
1,9

290
796
424
100
1 610
8,21
1,36
0,45
2,06

230
816
424
100
1 570
8,83
1,38
0,15
1,75

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 153
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 131
Tjänsteskrivelse 2021-10-06
Finansiell rapport augusti 2021
Öhmans månadsrapport 2021-08-31

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna Finansiell rapport för augusti 2021.

Beslutet skickas till

Mats Brocker, Kommundirektör
Carsten Sörlie, Ekonomichef
Diana Johansson, Redovisningsansvarig
KS diarie
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KS/2021-0327

KF § 127

Revisionens mål och budget 2022

Kommunfullmäktiges beslut

att budgetram för revisionen 2022 fastställs till 974 000 kronor, som föregående
år, samt att vänortsbudgeten 2022 fastställs till 50 000 kr.
att i budget för 2022 ska tillkommande kostnader för Valnämnden 2022 samt
utbildningskostnader för fullmäktige beaktas.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen har inkommit med ett budgetäskande för år 2022 på 1130 Tkr.

Beslutsunderlag

Budgetäskande från revisionen
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2021-11-02 § 4

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att budgetram för revisionen 2022 fastställs till 974 000 kronor, som föregående
år, samt att vänortsbudgeten 2022 fastställs till 50 000 kr.
att i budget för 2022 ska tillkommande kostnader för Valnämnden 2022 samt
utbildningskostnader för fullmäktige beaktas.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen
Diariet
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KS/2021-0189

KF § 128

Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025

Kommunfullmäktiges beslut

1. att anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025, enligt underlag:
a) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
b) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt plan för åren
2023-2025,
c) nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget,
d) nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt sammandrag
investeringsbudget,
e) etappmål 2021-2022,
f) internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet och till 0,6
procent för taxekollektivet,
g) politiska arvoden enligt arvodesreglementet,
h) taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
i) skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91
j) exploateringsbudgeten 2022 enligt sammandrag exploateringsbudget
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt högst
50 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning
av upplånat belopp ska upprättas.
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt högst
50 mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning
av upplånat belopp ska upprättas.
4. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2022 till
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 %
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5
procentenheter per år.
5. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2022 till
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 %
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5
procentenheter per år.
6. att besluta bolagens borgensramar vara; AB Strömstadsbyggen 800 mnkr, AB
Strömstadslokaler 500 mnkr. och AB Strömstanet 100 mnkr.
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad
budget för investeringsprojekt, inom nämnd
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8. att investera i Slipen (2,8 miljoner enligt tidigare beräkning) – driftskostnad
250 000 kronor
9. att planering av ny gymnastiksal i Skee påbörjas under året.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2022 och plan för åren
2023-2025. Kommunens budgeterade resultat för 2022 uppgår till 31,5 mnkr
vilket utgör cirka 3,5 procent av skatter och bidrag.
I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från september år
2021 använts.
Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 857,5 mnkr. Budgetanslagen till
nämnderna fördelas enligt:
Kommunfullmäktige 3,5 mnkr, kommunstyrelsen 83,4 mnkr, socialnämnden 277,7
mnkr, barn- och utbildningsnämnden 379,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 33,7
mnkr, tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 47,8 mnkr samt
finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 32,2 mnkr.
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om
resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, vatten- och avloppskollektivet,
avfallshanteringskollektivet samt fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter
avsättning till investeringsfond.
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 338,8 mnkr, varav 197,8 mnkr inom
bolagen och 64,8 mnkr inom taxekollektiven, tekniska nämnden. Budgeten
fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 4,0 mnkr, socialnämnden 1,9 mnkr, barn- och
utbildningsnämnden 4,1 mnkr, miljö- och byggnämnden 5,1 mnkr, tekniska
nämnden, skattefinansierad verksamhet 61,1 mnkr, va-verksamheten 61,4 mnkr
samt avfallsverksamheten 3,4 mnkr.
Exploateringsbudgeten till 15,3 mnkr.
Etappmål antagna i förbindelse med Mål & Budget 2021 är beslutade av
kommunfullmäktige att även gälla för 2022.
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Beslutsunderlag

Mål & Budget för år 2022 och plan 2023-2025
Bilaga 1-6 Förslag till taxebilaga 2022
Arvodesreglementet
Tjänsteskrivelse 2021-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-20 § 199
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 155
Centerpartiet budgetförslag
Miljöpartiets budgetförslag
Moderaternas budgetförslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. att anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025, enligt underlag:
a) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
b) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt plan för
åren 2023-2025,
c) nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget,
d) nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt sammandrag
investeringsbudget,
e) etappmål 2021-2022,
f) internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet och till 0,6
procent för taxekollektivet,
g) politiska arvoden enligt arvodesreglementet,
h) taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
i) skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt högst
50 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning
av upplånat belopp ska upprättas.
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt högst
50 mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för återbetalning
av upplånat belopp ska upprättas.
4. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2022 till
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 %
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5
procentenheter per år.
5. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2022 till
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 %
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5
procentenheter per år.
6. att besluta bolagens borgensramar vara; AB Strömstadsbyggen 800 mnkr, AB
Strömstadslokaler 500 mnkr. och AB Strömstanet 100 mnkr.
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad
budget för investeringsprojekt, inom nämnd.
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Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar, med instämmande från Mia Öster (V), Marielle Alvdal (FI)
och Rose-Marie Fagerberg (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Hansson (S) yrkar, med instämmande från Mia Öster (V), Marielle Alvdal (FI)
och Rose-Marie Fagerberg (KD), på ett tillägg under första attsatsen till
underlaget: exploateringsbudgeten 2022 enligt sammandrag exploateringsbudget.
Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Anna-Lena Carlsson (C), Tore
Lomgård (C) och Elisabeth Johansson (C), bifall till Centerpartiets budgetförslag.
Bengt Bivrin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag.
Mattias Gustafsson (SD) yrkar:
1. att fritidgårdsverksamheten tillförs 100 000 kr i investeringar av material.
2. att utreda behovet och möjligheten för barnomsorg på obekväma tider.
3. att förskolans öppettider anpassas efter behovet. Inte som idag en
standardisering över hela kommunen.
4. att i budgetarbetet för 2022 påbörja 0-basbudgetering på en utvald
nämnd.
5. att under året avveckla systemet med centraliserade scheman.
6. att resurspass i sin nuvarande form avvecklas.
7. att bemanningscentralen under året avvecklas.
8. att en vårdtyngdsutredning utföres under året för att ligga till grund för
bemanning inom omsorgen
9. att Beatebergsgårdens servicehems renovering fortsätter under året.
10. att i tidigt skede av året rekrytera utbildade fältassistenter.
11. att planering av ny gymnastiksal i Skee påbörjas under året.
12. att utredningen av kommunens koncernstruktur färdigställs och lägger
grunden för kommunens framtida struktur
13. att under året skapa en risk- och åtgärdsplan som identifierar
säkerhetsproblem inom våra verksamheter.
Lars Tysklind (L) yrkar, med instämmande från Hans-Robert Hansson (L):
1. Trygghet i skolan. En årlig satsning för ökad studiero och minskad
mobbing samt satsning på aktuella läromedel – 1,5 miljoner kronor
2. Påbörja arbetet med att sanera marken på Canning, räta upp kajen,
uppdatera kostnadskalkylen för bro över Bojarkilen – 350 000 kronor
3. Investera i Slipen (2,8 miljoner enligt tidigare beräkning) – driftskostnad
250 000 kronor
4. Satsa på ekologisk/närproducerad mat. Minst 35 procent ekologisk mat.
Undersök möjligheterna till lagring av närodlat – 200 000 kronor
5. Gör en engångssatsning på miljö- och byggnämnden under 2022 för att
beta av tillsynsskulden – 150 000 kronor
6. Öka miljöstrategens tjänst från 25 till 50 procent – 150 000 kronor
Ramförändringar:
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KS +150 000 kronor
BUN +1 700 000 kronor
TN +600 000 kronor (Tidigare ramjustering på +600 000 stryks)
MBN +150 000 kronor
Finansen +2 000 000kr (ökade färjeintäkter)

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att de 4 budgeterna ställs mot varandra och att därefter
behandla tilläggsyrkandena med om de ska bifallas eller avslås.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen
och finner att så sker.

Beslutsgång i huvudomröstningen

Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens, Centerpartiets,
Miljöpartiets och Moderaternas budgetförslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
1. Centerpartiets, Miljöpartiets och Moderaternas förslag till budget ställs mot
varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser
till motförslag. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för det förslag
som kommunfullmäktige utser till motförslag i huvudomröstningen.

Beslutsgång i omröstning om motförslag i huvudomröstningen

Ordföranden ställer Centerpartiets, Miljöpartiets och Moderaternas budgetförslag
mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget i huvudomröstningen och
finner att kommunfullmäktige utser Centerpartiets förslag utses till motförslag i
huvudomröstningen.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
1. Moderaternas och Miljöpartiets förslag ställs mot varandra för att utse
motförslag till Centerpartiets förslag som ska vara huvudförslag i denna
förberedande omröstning.
2. Centerpartiets förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser som
motförslag.
Ja-röst för att Centerpartiets budget utses till motförslag och nej-röst för det
förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag i denna förberedande
omröstning.
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Beslutsgång i omröstning om motförslag i förberedande omröstning

Ordföranden ställer Moderaternas och Miljöpartiets budgetförslag mot varandra
och finner att kommunfullmäktige bifaller att Moderaternas förslag utses till
motförslag i den förberedande omröstningen.

Omröstningsresultat i omröstningen om motförslag i huvudomröstningen

Med 4 ja-röster för Centerpartiets budget, 6 röster för Moderaternas budget och
29 som avstår att rösta så beslutar kommunfullmäktige att utse Moderaternas
budgetförslag till motförslag i denna förberedande omröstning.
Ledamot

Parti Nr Ersättare

Kent Hansson
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

S
SD
L
C
S
KD
M
SD
V
S
MP
L
M
S
SD
FI
S
M
L
C
KD
S
SD
S
M
V
S
L
SD
MP
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Parti Ja Nej Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Avstår
Avstår
Nej

Kerstin Eriksson

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår

V

Nej
Eugenia Eriksson

SD

Olle Westling

S

Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej

Claes Nabrink

L

Avstår
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej

Petra Hedström
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Simone Fischer Cederbratt
Ligia Morales Ahlgren
Sven Nilsson
Lena Sundberg
Elisabeth Johansson
Tore Lomgård
Rose-Marie Fagerberg
Lars Erik Kristiansen
Ronnie Brorsson
Summa

M
S
SD
S
C
C
KD
M
S

Ola Persson

M

Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Avstår

Mikael Nabrink

M

Nej
4

6

Avstår
29

Omröstningsresultat i huvudomröstningen

Med 17 ja-röster för Kommunstyrelsens budget, 6 röster för Moderaternas
budget och 16 som avstår att rösta så beslutar kommunfullmäktige att bifalla
Kommunstyrelsens budgetförslag.
Ledamot

Parti Nr Ersättare

Kent Hansson
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

S
SD
L
C
S
KD
M
SD
V
S
MP
L
M
S
SD
FI
S
M
L
C
KD
S
SD
S
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Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Nej
Avstår

Kerstin Eriksson

V

Ja
Ja
Avstår
Avstår
Nej
Ja

Eugenia Eriksson
Olle Westling

SD
S

Avstår
Ja
Ja
Nej

Claes Nabrink
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Bengt-Göran Bergstrand
Mia Öster
Leif Andersson
Hans-Robert Hansson
John Johansson
Bengt Bivrin
Simone Fischer Cederbratt
Ligia Morales Ahlgren
Sven Nilsson
Lena Sundberg
Elisabeth Johansson
Tore Lomgård
Rose-Marie Fagerberg
Lars Erik Kristiansen
Ronnie Brorsson
Summa

M
V
S
L
SD
MP
M
S
SD
S
C
C
KD
M
S

Nej
Petra Hedström

S

Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår

Ola Persson

M

Nej
Ja
Avstår
Ja
Avstår
Avstår
Ja

Mikael Nabrink

M

Nej
Ja
17

6

16

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kent Hanssons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lars Tysklinds
första tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lars Tysklinds
andra tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lars Tysklinds
tredje tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst
för bifall och Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Med 22 ja-röster för bifall och 17 nej-röster för avslag beslutar
kommunfullmäktige att bifalla Lars Tysklinds tredje yrkande.
Ledamot

Parti Nr Ersättare

Kent Hansson
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Åsa Torstensson
Lena Martinsson
Muhyettin Aslan
Marie Edvinsson Kristiansen

S
SD
L
C
S
KD
M
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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 Cederbratt
Ligia Morales Ahlgren
Sven Nilsson
Lena Sundberg
Elisabeth Johansson
Tore Lomgård
Rose-Marie Fagerberg
Lars Erik Kristiansen
Ronnie Brorsson
Summa

SD
V
S
MP
L
M
S
SD
FI
S
M
L
C
KD
S
SD
S
M
V
S
L
SD
MP
M
S
SD
S
C
C
KD
M
S

Ja
Kerstin Eriksson

V

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Eugenia Eriksson
Olle Westling
Claes Nabrink

SD

Ja
Nej
Nej

S
L

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja

Petra Hedström

Ola Persson

Nej
Nej

S

M

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej

Mikael Nabrink

M

Ja
Nej
22 17

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lars Tysklinds
fjärde tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lars Tysklinds
femte tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lars Tysklinds
sjätte tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons första tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons andra tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons tredje tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons fjärde tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons femte tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons sjätte tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons åttonde tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons nionde tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons tionde tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons elfte tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons tolfte tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons trettonde tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet
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Beslutet skickas till
Kommuninvest
KS Diarie
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KS/2021-0220

KF § 129

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktiges beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling
Väst, KS/2021-0506
2. Barn- och utbildningsnämndens svar 2021-09-20 § 107 på
Medborgarförslag om att förbättra kvaliteten på skol- och
ålderdomshemsmaten, KS/2020-0567
3. Delårsrapport 2021 Tolkförmedling Väst, KS/2021-0506
4. Kommunstyrelsens svar 2021-10-27 § 145 på Medborgarförslag om
utveckling av Kärleksudden, KS/2020-0602
5. Kommunstyrelsens svar 2021-10-27 § 144 på Medborgarförslag att
kommunen till sina fordon införskaffar "nummerskyltshållar-reklam" med
kommunens varumärke - Havet i centrum - Livet i fokus, KS/2020-0635
6. Minskad borgensram för AB Strömstadslokaler, KS/2021-0552
7. Minskad borgensram för AB Strömstadsbyggen, KS/2021-0553

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet
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