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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
 
Datum: Tisdag 2021-06-22 
Tid: 18.00 
Plats: Aulan, Strömstads gymnasium 

Program 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering: tisdagen den 29 juni kl 11.00. 
Uppmärksammande av rådigt ingripande 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande 

1 Inkomna medborgarförslag   

2 Inkomna motioner   

3 Politiska arvoden 2021 KS/2020-0135  

4 Årsrapport försäkringar 2020 KS/2021-0292  

5 Årsrapport 2020 för Tolkförmedling Väst KS/2020-0288  

6 Redovisning av lokalt partistöd 2019 KS/2020-0070  

7 Utbetalning partistöd 2021 KS/2021-0113  

8 Delårsrapport april 2021 KS/2021-0063  

9 Finansiella rapporter 2021 KS/2021-0066  

10 Information om utvecklingsarenan  Richard Holm och 
Sara Arvenberg 

11 Aktieägartillskott till AB Strömstads Badanstalt KS/2021-0318  

12 Reducering samt förändring av avgift för 
kulturskolans verksamhet 

KS/2021-0274  

13 Reglemente för inköp av fastigheter för hela 
koncernen. 

KS/2020-0364  

14 Översyn av valdistrikt i Strömstads kommun KS/2020-0072  

15 Granskning av verkställighet och redovisning av 
kommunfullmäktiges beslut 2021 

KS/2021-0277  

16 Redovisning av medborgarförslagen 2021 KS/2021-0276  

17 Redovisning av motioner 2021 KS/2021-0164  

18 Anmälningsärenden   
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Ronnie Brorsson 
ordförande 

 
Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 

 
Ledamöter Ersättare 
Kent Hansson (S) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Lars Tysklind (L) 
Åsa Torstensson (C) 
Lena Martinsson (S) 
Muhyettin Aslan (KD) 
Ronnie Brorsson (S), Ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Marie Rask (S) 
Karla Valdivieso (MP) 
Kerstin Karlsson (L) 
Jörgen Molin (M) 
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande 
Ulf Johansson (SD) 
Marielle Alvdal (FI) 
Helene Andersson Novela (S) 
Dag Wersén (M) 
Mette H Johansson (L) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anders Ekström (KD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Morgan Gustafsson (SD) 
Merry Johansson (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Mia Öster (V) 
Leif Andersson (S) 
Hans-Robert Hansson (L) 
John Johansson (SD) 
Bengt Bivrin (MP) 
Simone Fischer Cederbratt (M), 2:e vice 
ordförande 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Sven Nilsson (SD) 
Lena Sundberg (S) 
Elisabeth Johansson (C) 
Tore Lomgård (C) 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Lars Erik Kristiansen (M) 

Eva Borg (M) 
Ola Persson (M) 
Mikael Nabrink (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Elin Douglasson (C) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Hanne Bråthen Hjemgård (KD) 
Johanna Ekeroth (S) 
Olle Westling (S) 
Petra Hedström (S) 
Besnik Obertinca (S) 
Lena Almèn (S) 
Pia Tysklind (S) 
Stellan Nilsson (V) 
Kerstin Eriksson (V) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Anders Karlsson (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Gunnel Nordberg Carlsson (SD) 
Linda Nordin (FI) 
Joar Alvdal (FI) 
Sandra Andersson (L) 
Claes Nabrink (L) 
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KS/2021-0180 

KF § Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktigespresidiums förslag till kommunfullmäktige 
att remittera medborgarförslagen till Tekniska för beredning och beslut. 

Delegation ges till Tekniska nämnden att besluta i ärendena. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna medborgarförslag: 

Medborgarförslag om kontinuitetsskogsbruk, KS 2021-0180 

Medborgarförslag om badbryggor, KS/2021-0407

ärende 

1



Medborgarförslag om att införa hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk i 
kommunens nya skogsbruksplan   
 
Strömstads kommun är en betydelsefull markägare med 2 100 hektar skog, varav 882 hektar 
är produktiv skogsmark. Skogen sköts idag enligt en traditionell skogsbruksplan som idag 
kallas för Grön skogsbruksplan. Den är dock ingalunda så miljövänlig som namnet antyder.  
Huvudinriktningen sedan 1950-talet är s k trakthyggesbruk (=kalhyggen) med återplantering. 
Det får många negativa följder för den biologiska mångfalden, folkhälsan och turismen. 
Marken utarmas och landskapsbilden förfulas. Detta har under det gångna pandemiåret 
uppmärksammats på ett helt annat sätt än tidigare. Skogen har kommit i fokus för stora 
grupper av människor, som tidigare ägnat värdet av att kunna vandra i naturreservat och 
naturligt uppvuxen skog, enbart förstrött intresse. Åtskilliga kommuner i Sverige har redan 
insett värdet av att ändra inriktningen på sin egen skogsförvaltning och övergår nu succesivt 
till ett betydligt skonsammare sätt att sköta sina skogsområden, genom så kallat 
kontinuitetsskogsbruk. Det innebär i korthet att man avstår från att kalhugga stora områden 
och i stället gallrar skogen på ett rationellt sätt som ger samma ekonomiska utbyte men 
också en naturlig återväxt och mer varierade skogsbestånd. Det är samtidigt ett oerhört 
viktigt sätt att bidra till att hindra den pågående klimatförändringen. Vi förfasar oss över 
skogsskövlingen i Amazonas och den följd som denna bevisligen har för planetens 
uppvärmning. Vad vi gör idag med våra egna skogar är i princip samma sak om än på ett 
oändligt mycket mindre plan. Detta bör vi sluta med.  
 
Skogen har en stor potential att fungera som kolsänka. Den kan ta upp betydligt mer 
koldioxid än vad som avges när den avverkas och i näringens produktionsprocesser. Då kol 
lagras in både i träden och i marken är skötseln av skogen av stor betydelse för hur stor 
kolsänka den blir. Skogen är Sveriges mest betydelsefulla ekosystem för biologisk mångfald. 
 
Grundtanken med kontinuitetsskogsbruk är att marken ständigt är beklädd av ett 
skogsbildande trädskikt och att virkesuttag sker genom selektiv avverkning. Rent praktiskt 
sker avverkningen från permanenta stickvägar med ca 20 meters avstånd. En skördare med 
10-11 meter lång arm kan kompletteras med motorsåg. Genom att plockhugga från 
stickvägarna är det möjligt att gynna de trädslag som man önskar, till exempel löv- och 
blandskogar. Klimatförändringarna innebär att skogen kommer att utsättas för allt större 
påfrestningar på grund av värme, insektsangrepp, bränder och stormar. En hyggesfri skog 
med olikåldriga träd och stor inblandning av lövträd kommer att klara påfrestningarna 
bättre.  
 
Från stickvägarna är det enkelt att komma åt de trädslag som vid varje tidpunkt ger bäst 
betalt. Kontinuitetsskogsbruk är mera flexibelt än traditionellt trakthyggesbruk, där man vid 
avverkning låser upp sig i ett enda trädslag i taget. Vart 7-15 år är det aktuellt med 
genomhuggning av beståndet beroende av tillväxttakten. I huvudsak baseras metoden på 
självföryngring.  
 
 
 



Biologisk mångfald och ett levande och vackert landskap är viktigt, även i utkantsområdena. 
Detta är särskilt viktigt i en kommun som Strömstad där besöksnäringen har stor betydelse 
och där rekreation och naturturismen kan utvecklas i framtiden.  

Kontinuitetsskogsbruk ska därför inte bara gälla i tätortsnära skogar utan även utanför.  I de 
delar av kommunens skogar som har särskilt höga naturvärden bör man dock inte avverka 
alls. 

Miljö- och klimatforskning vid Lunds Universitet visar att hyggesfritt skogsbruk ger den 
största samhällsnyttan. I studien tittade man förutom på mängd biomassa och ekonomi även 
på sådant som biologisk mångfald, utsläpp av koldioxid, vattenkvalitet och sociala aspekter. 
Man jämförde fyra olika slags skogsbruk och det visade sig att det hyggesfria skogsbruket 
gav störst samhällsnytta genom betydligt lägre utsläpp av koldioxid och kväveläckage vid 
avverkning samt låg eller ingen påverkan på biologisk mångfald och vattenkvalitet.  

Strömstads kommun kan genom ett framsynt agerande nu även visa vägen för andra 
markägare genom att sköta våra gemensamma skogsområden så att höga ekologiska, sociala 
och ekonomiska värden långsiktigt kan bevaras. Kommunen bör ha ambitionen att ta tillvara 
alla de ekosystemfördelar som skogen ger. Med tanke på klimatfrågan bör det i Strömstad 
finnas en uttalad strävan att minska alla former av utsläpp av växthusgaser och att optimera 
kolinlagringen utifrån modern skogsforskning.  

Sammanfattningsvis syftar dessa förslag till: 

- att öka den biologiska mångfalden i kommunens skogar
- att ge skogen större motståndskraft mot torka, insektsangrepp, brand och storm
- att minska utsläppet av växthusgaser från skog och mark
- att öka inlagringen av kol i skog och mark
- att minska näringsläckaget från skogsbruket (främst hyggen)
- att öka skogens rekreationsvärden för lokalbefolkning och för turister
- att öka avverkningsnettot på längre sikt genom ökad avverkning av sågtimmer

Mot denna bakgrund föreslår jag: 

- att Strömstads kommun beställer en skogsbruksplan baserad på hyggesfritt
kontinuitetsskogsbruk för hela sitt skogsinnehav, även utanför tätorten i skogar utan
höga naturvärden

- att detta arbete inleds omgående eftersom kommunens nuvarande femårskontrakt
för skogsförvaltning går ut vid årsskiftet 2021-2022. Det finns alltså goda möjligheter
att i den kommande nya upphandlingen lägga särskild vikt vid att förvaltningen skall
ske enligt principerna för hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk. Strömstads kommun bör
på detta område vara en av de framsynta kommunerna.

Krokstrand 2021-03-02 
Sten Brodén



Från:            
Skickat:        
Till:          
Ämne:  

      
        Fri, 12 Jun 2020 14:28:23 +0100

              "Kommun" <kommun@stromstad.se>   
Medborgarförslag

Medborgarförslag

Mitt namn är Inger Utgård och jag bor på tångenvägen 32 , helt intill kommunens badbrygga, 
och det är det saken gäller.

Jag föreslår att det byggs minst en brygga till längs Strömsvattnet eftersom denna brygga är 
överfull av badande skrikande barn och ungdomar hela dagarna och kvällarna. 

Vi som bor här kan inte njuta på våra balkonger eftersom ljudet förstärks av intilliggande 
tegelfasader och når en nivå som kräver hörselskydd.

Tror en bra lösning kunde vara att bygga en brygga till, nära parkeringen bredvid gymnasiet där 
det idag är en skatepark. Dels finns inga boende nära som behöver gå med hörselskydd på 
somrarna, och där finns det bättre plats till alla cyklar och mopeder. Fler skulle få bada för här är 
det kö i dag.

Inger Utgård.



Från:            
Skickat:        
Till:          
Ämne:  

        " 
        Mon, 15 Jun 2020 18:11:36 +0100

              "Kommun" <kommun@stromstad.se>
  Brygga/Tångenvägen

”Medborgarförslag”. Vill att bryggan tas bort,då den inuläget missbrukas.Kan istället sätta en 
brygga nedåt vid skateboarde-rampen. Inuläget används inte denna brygga som en 
badbrygga,som avsikten va från början,utan detta har blivit ett”party/hopptorn/hålligång-ställe för 
tonåringar som slänger sej i från räcken,tjuter och vrålar!.Detta är ett bostadsområde,ej en 
badplats.Vi har många badplatser utom räckhåll av bostäder som denna ljudnivå som utförs här 
passar bättre till,men inte i ett bostadsområde!.Mopeder åker här,det slängs grejer,Fula 
ord,vulgära uttryck!.Det bor små barn här,en del djur.Snart blir nån överkörd av en av dessa 
mopeder!.Det finns ingen respekt att vi bor här!.Vi jobbar,ska upp tidigt,vill kunna fungera i ens 
egna hem.Somsagt eliminera denna brygga,så att vi kan leva normalt!Låt ungdomarna ta del av 
de badplatser som tillåter allt de vill göra som ungdom,men inte i ett bostadsområde!Mvh:Maria 
Hugosson/MortenMarthinsen,



Från:            
Skickat:        
Till:          
Ämne:  

        "
        Tue, 16 Jun 2020 19:32:53 +0100

              "Kommun" <kommun@stromstad.se>   
Medborgarförslag

Hej
Detta gäller bryggan på Tången. 
Det har blivit ett riktigt tillhåll här för stadens barn och ungdomar. De har tagit över helt. 
Mopeder parkeras kors och tvärs, cyklar överallt. Hopp, vrål och skrik hela dagarna till sent. 
Skräp slängs där de står. Säger man till, blir man nonchalerad, eller får en massa könsord efter 
sig. Ingen släpps ut på bryggan när vissa gäng är där, och de drar sig inte för att hoppa på folk i 
vattnet som pressat sig förbi, som att visa makt. De brer ut sig på våra gräsmattor, spelar hög 
musik och lever rövare. Lämnar skräp.
Det är ingen badplats det här. Det är ett bostadsområde, där vuxna, barn och djur bor.
Vi går upp kl 5.00, lagom kul att ha blivit väckt av vrålande ungdomar som ska nattbada.
Vi kan inte sitta ute på vår balkong och njuta sommarkvällen efter jobbet. Hörselskydd är INTE 
en överdrift. Ska man se på tv, ja då får dörrar och fönster stängas. Och ändå får man höja 
volymen.
Man har ringt Safeekeper som kommer och säger till, men det hjälper inte. Dagen efter är de 
tillbaks, och bär sig ännu värre åt, ungefär som att hämnas. 
Det måste bli ett slut på detta. 
Flytta bryggan till ett annat ställe, där de kan hålla på med sitt. För det e ju inte det att man inte 
förstår att de roar sig på sitt sätt. Men helt fel att det sker i ett bostadsområde.
Borta vid skatebordparken hade kanske varit bra. 
Där stör de ingen, och det finns parkering och soptunnor.
Mvh
Eva Karlsson och Benny Berntsson 
.
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KS/2021-0265 

KF § Inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktige 
att remittera motionerna till Kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

Motion om att etablera återbruk av byggmaterial i Strömstad från Miljöpartiet, 
KS/2021-0265 

Motion om tillsättande av en demokratigrupp för kvalitetssäkring av demokratin 
från Vänsterpartiet, KS/2021-0272 

Motion om Strömstad - besöksmål med en spännande Hällristningsresa genom 
kommunen från Centerpartiet, KS/2021-0337

ärende

2



MOTION
  Per Midtvedt 2021-04-27

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÖMSTAD 

ETABLERA ÅTERBRUK AV BYGGMATERIAL I STRÖMSTAD
Vid varje byggprojekt, stora som små, uppstår rivnings- och restmaterial. En stor 
del av detta lämnas idag in till återvinningscentralen och bränns eller läggs på 
deponi. En mycket liten del återanvänds trots att det är fullt möjligt. 

Årligen genereras 9 miljoner ton icke-farligt avfall från byggbranschen i Sverige, 
endast ett tiotals ton återanvänds på återvinningscentraler (IVL Svenska 
miljöinstitutet). En stor del avfallet (13% enl. en forskningsrapport) består av helt 
oanvänt material. Här finns med andra ord en stor outnyttjad potential. 

Det är idag mycket svårt för den enskilde och för mindre byggföretag i Strömstad att 
bedriva cirkulärt byggande – det vill säga att använda sig av återvunnet eller 
begagnat material. Följden blir att mycket slängs eller förvaras så att det förstörs. 

Vi tror att många - både privatpersoner och byggföretag - kan tänka sig att lämna in 
överblivet användbart byggmaterial så som idag görs till Återbruket av möbler, kläder 
osv. Vi tror också att många kan tänka sig att återanvända byggmaterial till egna små 
eller stora projekt. Gamla takpannor, tegel, dörrar, fönster, lister och toaletter för att 
nämna några exempel. 

Återbrukscentraler finns etablerat i flera kommuner i Sverige - Göteborg, Karlstad, 
Örebro, Malmö för att nämna några. Byggåtervinningen i Halmstad är ett bra 
exempel. Vi tror att ett återbruk av byggmaterial kan bidra till hållbar ekologisk, 
ekonomisk och social utveckling i Strömstad. Det skulle minska klimatpåverkan 
samtidigt som det skulle hjälpa personer att ta ett steg närmare arbetsmarknaden 
samt även bidra till att bevara kulturella och materiella värden.

Miljöpartiet de gröna yrkar

att Strömstad kommun etablerar ett återbruk för byggmaterial.

Strömstad den 28 april 2021

Bengt Bivrin

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD Sidan 1 av 1



                                                                                                                                                                          
                  Motion från Vänsterpartiet 
                  1 maj 2021 
 
 
 
 
 
 
 
KOM UT. KOM UT. 

 
   I år firar vi 100 år med demokrati. Den här motionen handlar om att hålla demokratin levande de 
kommande hundra åren också. När vi nu tar steget in i kommande hundra år är det vår plikt att 
stanna upp och fråga oss: Hur mår demokratin i dag? Lyssnar vi på folkets röster? Känner de sig 
sedda som medborgare? 
Många gör säkert det. Tycker att demokratin fungerar. Men det finns också ett sipprande missnöje 
mot systemet. Det susar omkring en massa hat, hot och falska nyheter som aldrig blir bemötta utan 
som kanaliseras i de mest underliga särintressen. Det får inte bli ett avstånd  mellan vi och dom. Det 
hotar demokratin. Om vi inte möts eller bemöter varandra längre, vad händer då? 
    Vi som står i demokratins tjänst borde kommma ut och möta HELA kommunen – det är inte alla 
kommundelar som har ”havet i fokus”. Kom ut och se, till Hogdal, Näsinge, Krokstrand, Skee, 
Rossö, Tjärnö, Koster och Strömstad. Gör ett ”hemma hos-besök” i bygdegårdar, skolor, Folkets 
hus, kyrkor, nationalparksentréer, universitetsfilialer, fiskargårdar och fritidsgårdar. 
   Exempel på metod: En demokratigrupp bestående av politiker och tjänstemän som representerar 
olika grenar av kommunens verksamheter gör en plan för regelbundna hemma hos-besök ute i de 
olika kommundelarna och lyssnar på vad folk har att säga. Mötena förbereds med en dagordning för 
platsens egna frågor och för information om kommunens aktuella ärenden på orten. Bjud gärna på 
fika. 
Demokratigruppen rapporterar om hemma hos-besöken i kommunens årliga verksamhetsberättelse 
och under flikar på hemsidan. 
Med hänvisning till ovanstående föreslås: 
 
att kommunen tillsätter en demokratigrupp för kvalitetssäkring av demokratin genom att göra 
hemma hos-besök i de olika kommundelarna och lyssna på folks tankar. 
 
För Vänsterpartiet 
Mia Öster 
Lars-Åke Karlgren 
Kerstin Eriksson 
Stellan Nilsson 
 
 
    
        



 

Strömstad 

20210609 

Motion 

Till Kommunfullmäktige 

Strömstad - besöksmål med en spännande Hällristningsresa genom kommunen. 

I Strömstads kommun genomförs nu en uppdaterad dokumentation av kommunens hällristningar av Stiftelsen 
för dokumentation av Bohusläns Hällristningar! Viktig uppdaterad dokumentation för eftervärlden men även 
för oss här och nu att så småningom i bokform kunna ta del av alla de fantastiska hällristningarna som finns 
inom kommunen.  
Det finns hällristningar som inte tidigare varit kända, andra som är unika i sina motiv, de som är ovanligt stora 
eller rika i sin utformning på annat sätt. Strömstad har fantastiska hällristningar som borde vara mer synliga 
och tillgängliga för allmänheten. Det finns naturligtvis stora begränsningar just i tillgängligheten då flera 
hällristningar ligger i direkt anslutning till privata hus, gårdar och trädgårdar där det inte går att öppna upp dem 
för allmänheten. Men det finns andra hällar vars läge inte borde upplevas som störande för markägare och 
med möjlighet att ordna tex parkeringsytor. För att kunna synliggöra och lyfta fram Strömstads kommuns 
hällristningar måste detta ske i samverkan med och beslut av Länsstyrelsen men också naturligtvis i nära 
samverkan med aktuella markägare. 
Strömstadskommun har stora möjligheter att med sina intressanta hällristningar utveckla kommunen som en 
intressant ”Hällristningskommun ” med möjlighet att göra en hällristningsresa inom kommunen som nytt 
besöksmål där spännande dåtid knyts ihop med nutida intresse för vår egen historia och naturupplevelser.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 
-att Strömstads kommun tar initiativ till samtal med Länsstyrelsen Västra Götaland i syfte att överlägga om 
vilka möjligheter det finns att lyfta fram och synliggöra fler hällristningar inom kommunen än vad som gjorts 
hitintills och därmed bidra med ökad kunskap om och tillgänglighet av hällristningarna för en bredare 
allmänhet samt  
 
-att analysera vilka konsekvenser och ansvar som kan komma åläggas kommunen om Länsstyrelsen ser 
positivt på att tillgängliggöra ökat antal hällristningar i Strömstads kommun   
 
 
Åsa Torstensson ( C )  
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KS/2020-0135 

KS § 72 Politiska arvoden 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna arvodesbilagan för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt av kommunfullmäktige beslutat arvodesreglemente för förtroendevalda 
(Ärendenummer KS/2018-0515) ska riksdagsledamöters arvode ligga till grund för 
beräkning av arvoden till ledamöter i styrelser och nämnder. År 2021 beslutade 
riksdagen om arvodesnivåer för år 2021 i februari på grund av coronapandemin. 
Arvodesbilagan där samtliga arvoden framgår har därefter tagits fram och 
arvoden har utbetalats i enlighet med gällande nivåer för 2021 i enlighet med 
reglementet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-26 § 104 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
Arvodesbilaga 
Arvodesreglemente för förtroendevalda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna arvodesbilagan för 2021. 

Beslutet skickas till 
Diariet

ärende 

3
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 KS/2020-0135 

KSau § 104 Politiska arvoden 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna arvodesbilagan för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt av kommunfullmäktige beslutat arvodesreglemente för förtroendevalda 
(Ärendenummer KS/2018-0515) ska riksdagsledamöters arvode ligga till grund för 
beräkning av arvoden till ledamöter i styrelser och nämnder. År 2021 beslutade 
riksdagen om arvodesnivåer för år 2021 i februari på grund av coronapandemin. 
Arvodesbilagan där samtliga arvoden framgår har därefter tagits fram och 
arvoden har utbetalats i enlighet med gällande nivåer för 2021 i enlighet med 
reglementet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
Arvodesbilaga 
Arvodesreglemente för förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna arvodesbilagan för 2021. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-05-25 Ärende: KS/2020-0135 
KS - Ekonomiavdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Arvodesbilaga 2021 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna arvodesbilagan för 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt av kommunfullmäktige beslutat arvodesreglemente för förtroendevalda 
(dnr. ks 2018-0515) ska riksdagsledamöters arvode ligga till grund för beräkning av 
arvoden till ledamöter i styrelser och nämnder. År 2021 beslutade riksdagen om 
arvodesnivåer för år 2021 i februari på grund av coronapandemin. Arvodesbilagan 
där samtliga arvoden framgår har därefter tagits fram och arvoden har utbetalats i 
enlighet med gällande nivåer för 2021 i enlighet med reglementet.  

 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv, Miljöperspektiv 
 

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-25 
Arvodesbilaga 
Arvodesreglemente för förtroendevalda 
  

Martin Axelsson 
Personaladministratör 
0526-191 26 
martin.axelsson@stromstad.se 

Karin Mellberg Jansson 
Hr-chef 
0526-194 82 
karin.mellbergjansson@stromstad.se 
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Beslutet skickas till 
Diariet



  

 

HR-avdelningen 
ver. 201910 

   

 

 

 

 
Arvode – Politiker 

 

Tillämpning av gällande Arvodesreglemente 

 

2021 



Arvodesbilaga 2021 

Tillämpning av styrdokumentet Arvodesreglemente för förtroendevalda antaget 2019-09  
 

Riksdagsledamöters arvode  2019    66 900 kr 2020    68 400 kr 2021  69 900 kr 
Prisbasbelopp (PBB)  2019    46 500 kr 2020    47 300 kr 2021  47 600 kr 

 

Årsarvode, begränsat årsarvode och sammanträdesarvoden mm är beräknade på riksdagsledamöters arvode. 
 

§ 3 (a-b) Förlorad arbetsinkomst 

Förlorad arbetsinkomst - styrkt  Maximal ersättning 2020  Maximal ersättning 2021 
     
Prisbasbelopp = X 
       165 

 287kr/tim  289kr/tim 

     
Förlorad arbetsinkomst – EJ styrkt  Lägsta ersättning 2020  Lägsta ersättning 2021 
     
50% av Prisbasbelopp = X  
                      165 

 143kr/tim  145kr/tim 

 
 

§ 3a Anställda 
Med Styrkt menas att den förtroendevalde har inkommit med inkomstuppgifter samt ett intyg om styrkt förlorad arbetsinkomst till HR-avdelningen. 

§ 3b Egen företagare 
Med EJ Styrkt menas att den förtroendevalde har inkommit med inkomstuppgifter men visar inte ett intyg om styrkt förlorad arbetsinkomst. 

Blankett för att lämna inkomstuppgifter finns i ”Politikerportalen” på kommunens intranät. 

§ 4 Förlorad pensionsförmån 
Ersätts genom en schablonersättning av en pensionsavgift på 4,5% av den förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad 
semesterförmån. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 
12% av styrkt förlorad inkomst upp till 289 per dag. 

  Maximal ersättning 2020  Maximal ersättning 2021 
Prisbasbelopp x 0,12 =  
       165 

 35  35 

     
Egna företagare med Ej styrkt löneavdrag    
50% av Prisbasbelopp x 0,12 =  
                     165 

 17  17 

 

§ 6 Förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning 
Verifierat belopp från erkänd arbetslöshetskassa och försäkringskassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Årsarvode  Tidsåtgång av heltid Procent av riksdagsarvode Månadsbelopp 2020 Månadsbelopp 2021 
Nämnd/Uppdrag      
Kommunstyrelsen      
Ordförande  100% 90% 61 560 62 910 
1:e vice Ordförande  50% 40% 27 360 27 960 
2:e vice Ordförande  50% 40% 27 360 27 960 
      
Barn- och utbildningsnämnden      
Ordförande  50% 33% 22 572 23 067 
      
Socialnämnden      
Ordförande  50% 33% 22 572 23 067 
      
Miljö- och byggnadsnämnden      
Ordförande  50% 33% 22 572 23 067 
      
Tekniska nämnden      
      
Ordförande  50% 33% 22 752 23 067 
      
Begränsat årsarvode      
      
Kommunfullmäktige      
Ordförande  12% 9% 6 156 6 291 
1:e vice Ordförande   4,5% 3 078 3 146 
2:e vice Ordförande   4,5% 3 078 3 146 
      
      
Gruppledare  Antal mandat i kommunfullmäktige   
Utsedda gruppledare för 
respektive parti, som är 
företrädda i kommunfullmäktige 

 1-3 mandat 1% 669 699 
 4-7 mandat 1,5% 1 004 1049 
 8-   mandat 2% 1 338 1398 

      
      
  Tidsåtgång av heltid Procent av riksdagsarvode Månadsbelopp 2020 Månadsbelopp 2021 
Revision      
Ordförande   4,5% 3 078 3 146 
Ordinarie ledamöter   3% 2 052 2 097 
      
Kommunstyrelsen      
4:e ledamoten i Arbetsutskottet  20% 15% 10 260 10 485 
Kultur- och fritidsutskottets 
ordf. 

  3% 2 052 2 097 

      
Barn- och utbildningsnämnden      
1:e vice Ordförande  15% 9% 6 156 6 291 
2:e vice Ordförande  15% 9% 6 156 6 291 
      
Socialnämnden      
1:e vice Ordförande  15% 9% 6 156 6 291 
2:e vice Ordförande  15% 9% 6 156 6 291 
      
Miljö- och byggnämnden      
1:e vice Ordförande  15% 9% 6 156 6 291 
2:e vice Ordförande  15% 9% 6 156 6 291 
      
Tekniska nämnden      
1:e vice Ordförande  15% 9% 6 156 6 291 
2:e vice Ordförande  15% 9% 6 156 6 291 
      
Valnämnden      
Ordförande   2% 1 368 1 398 
Vice Ordförande   1%    684    699 
Arvode utgår från 1/7 året före valår till 31/12 valåret.  
Vid val till EU utgår arvode under valåret från 1/1 till 2 månader efter valdagen. Övriga val beslutar personalutskottet om hur rätt till ersättning ska regleras. 
      
Överförmyndare  15% 9% 6 156 6 291 
      
Folkhälsorådet      
Ordförande   1,5% 1 026 1 049 
      
      
      
      
      
      



Beredningar 
Ordförande  Sammanträdesarvode + dubbelt tjänstgöringsarvode   
Övriga ledamöter  Sammanträdesarvode + tjänstgöringsarvode   
Presidiemöten  Sammanträdesarvode + tjänstgöringsarvode   
      
Ombud på stämma  Sammanträdesarvode    
      
Sammanträdesarvode    Procent av riksdagsarvode Belopp 2020 Belopp 2021 
Upp till 4 timmar   0,825% 564 581 
Mellan 4 och 6 timmar   1,24% 848 867 
Över 6 timmar   1,65% 1 129 1 154 
Maximalt sammanträdesarvode per dag 1,65% 1104 1 154 
      
Närvaro Kommunfullmäktige   0,825% 564 581 
      
Tjänstgöringsarvode   1% 684 699 
      
Justeringsarvode   0,26% 178 182 
      
Vigselarvode – Stadshus    150   
Vigselarvode – Annan plats   300   
      

 

 

Övrigt 

- Barntillsynskostnader,  
- Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk samt  
- Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader gäller följande: 
-  

Ersättningen utgår för styrkt kostnad enligt följande   
   2020 2021 
Prisbasbelopp x 2,4%  = 
         8 

 Maximal ersättning per timma   142kr 143kr 

Prisbasbelopp x 3% =  Maximal ersättning per dygn 1419kr 1428kr 
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 KS/2020-0135 

KF § 157 Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024  

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag: 

förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan för åren 
2022-2024,  

nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget, 

nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag investeringsbudget, 

exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget, 

förslag till etappmål för 2021-2022 som beslutades vid dagens möte, 

internränta för år 2021 fastställs till 1 procent, 

politiska arvoden enligt arvodesreglementet, 

taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 

skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91 (omedelbart justerad 2020-11-26 § 
145) 

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 
mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar.  

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 100 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas. 

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % 
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år. 

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % 
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år. 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd.  

att en låglönesatsning görs under 2021 på totalt 550 tkr, som efter förhandling 
mellan parterna skall fördelas på tillsvidareanställd personal i kommunen med 
lägst lön. Träffas ingen överenskommelse skall löneutrymmet fördelas på de med 
en lön understigande 25 tkr/månad beräknat på heltid. Denna låglönesatsning är 
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utöver ordinarie lönerevision. Medel för satsningen föreslås omdisponeras inom 
Finansförvaltningens anslag för tänkta volymökningar avseende 
placeringskostnader inom socialtjänstens socialpsykiatri, som inte blir aktuella. 

att utöka kommunstyrelsens investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta 
investeringsbehovet för Pilen 5. 

att med anledning av effekterna av covid-19 finns en risk att Tekniska nämndens 
driftbudgetram för 2021 kan vara underfinansierad när det gäller intäkterna i 
gästhamnen och i parkeringsverksamheten. Utfallet på dessa båda verksamheter 
ska följas nogsamt under året och behandlas i särskild ordning i dialogmöten 
mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och teknisk nämnd/förvaltning. 

att eventuella överskott inom måltidsverksamheten under 2021 ska gå till att öka 
andelen ekologisk mat och att andelen ekologisk mat i budgeten 2022 ska uppgå 
till minst 35 %. 

att beslutet om gratistimme i centrum enligt Kf:s beslut ska framgå av taxebilaga i 
budget för 2021. 

att investeringsramen för kommunstyrelsen utökas med 55 Mnkr, vilket avser 
förvärvet av fastigheten Pilen 5 enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-06-16 § 
55, samt att detta införlivas i budgetdokumentet. 

att återredovisning av kommunfullmäktiges beslut från 2019-09-19 § 199, 
avseende motion från kristdemokraterna om sammanställning av samtliga 
föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun medverkar med 
bidrag, stöd och personalinsatser, ska ske årligen med början 2021 och senast den 
30 juni 2021. 

att förslag på den påbörjade översynen av drift och förvaltningsorganisationen ska 
redovisas senast 30 april 2021. 

att kommunen ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva 
samarbeten mellan kommunen, näringslivet och utbildningsväsende. 

att kommunen bör beakta det lokala näringslivets behov vid upphandling.  

att Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för hemtjänsten att 
tillaga mat hemma hos våra vårdtagare.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig till förmån 
för eget budgetyrkande. Centerpartiets och Miljöpartiets reservationer, se 
bilagor. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2021 och plan med 
prognoser för åren 2022-2024. Kommunens budgeterade resultat för 2021 uppgår 
till 15 mnkr vilket utgör 2 procent av skatter och bidrag. 
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I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin 
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från oktober år 
2020 använts.  

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 824,2 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt: 

Kommunstyrelsen 81,8 mnkr, socialnämnden 260,8 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 365,8 mnkr, miljö- och byggnämnden 31,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 41,3 mnkr samt finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 42,8 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 107,5 mnkr, varav 59,3 mnkr inom tekniska 
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: 

Kommunstyrelsen 5,1 mnkr, socialnämnden 1,4 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 4,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 3,8 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 33,7 mnkr, va-verksamheten 55,8 mnkr 
samt avfallsverksamheten 3,5 mnkr. 

Exploateringsbudgeten till 4,8 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Mål & Budget för år 2021 och plan 2022-2024 
Bilaga 1 Förslag till taxebilaga 2021 
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 253 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 162 
Liberalernas budgetskrivelse 
Centerpartiets budget 2021 
Miljöpartiets budget 2021 
Moderaternas budget 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta förslag till Mål & Budget 2021 samt plan 2022-2024 enligt underlag: 

förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2021 samt plan för åren 
2022-2024,  

nämndernas driftbudgetramar 2021 enligt sammandrag driftbudget, 

nämndernas investeringsramar 2021 enligt sammandrag investeringsbudget, 
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exploateringsbudgeten 2021 enligt sammandrag exploateringsbudget, 

förslag till etappmål för 2021-2022, 

internränta för år 2021 fastställs till 1 procent, 

politiska arvoden enligt arvodesreglementet, 

taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 

skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 21,91 

  

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 50 
mnkr för finansiering av skattekollektivets investeringar.  

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2021 upp till totalt högst 100 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas. 

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2021 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,5 % 
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år. 

att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2021 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % 
av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år. 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget för investeringsprojekt, inom nämnd.  

att en låglönesatsning görs under 2021 motsvarande totalt 550 tkr, som avses att 
fördelas med 500 kr i snitt/månad för tillsvidare anställd personal i kommunen, 
med en heltidslön understigande 25 tkr/månad. Denna låglönesatsning är utöver 
ordinarie lönerevision. Medel för satsningen föreslås omdisponeras 
inom Finansförvaltningens anslag för tänkta volymökningar avseende 
placeringskostnader inom socialtjänstens socialpsykiatri, som inte blir aktuella. 

att utöka kommunstyrelsens investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta 
investeringsbehovet för Pilen 5. 

att med anledning av effekterna av covid-19 finns en risk att Tekniska nämndens 
driftbudgetram för 2021 kan vara underfinansierad när det gäller intäkterna i 
gästhamnen och i parkeringsverksamheten. Utfallet på dessa båda verksamheter 
ska följas nogsamt under året och behandlas i särskild ordning i dialogmöten 
mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och teknisk nämnd/förvaltning. 

att eventuella överskott inom måltidsverksamheten under 2021 ska gå till att öka 
andelen ekologisk mat och att andelen ekologisk mat i budgeten 2022 ska uppgå 
till minst 35 %. 
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att beslutet om gratistimme i centrum enligt Kf:s beslut ska framgå av taxebilaga i 
budget för 2021 och att avgift för kommunalt beställda detaljplaner ska debiteras 
utifrån faktisk kostnad från 2021. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) yrkar, med instämmande från Rose-Marie Fagerberg (KD), Mia 
Öster (V) och Marielle Alvdal (FI): 

1. att att-satsen om att anta förslag till etappmål utgår, då den att-satsen är 
relaterad till de preliminära etappmål som antogs av kommunfullmäktige i juni 
och att de reviderade etappmål som beslutats enligt KF 2020-11-26 § 156 ska 
gälla. 

2. att att-satsen om låglönesatningen i kommunstyrelsens budgetförslag ändras 
till: att en låglönesatsning görs under 2021 på totalt 550 tkr, som efter förhandling 
mellan parterna skall fördelas på tillsvidareanställd personal i kommunen med 
lägst lön. Träffas ingen överenskommelse skall löneutrymmet fördelas på de med 
en lön understigande 25 tkr/månad beräknat på heltid. Denna låglönesatsning är 
utöver ordinarie lönerevision. Medel för satsningen föreslås omdisponeras inom 
Finansförvaltningens anslag för tänkta volymökningar avseende 
placeringskostnader inom socialtjänstens socialpsykiatri, som inte blir aktuella. 

3. att den sista att-satsen i kommunstyrelsens budgetförslag som handlar om att 
kommunalt beställda detaljplaner ska debiteras utifrån faktisk kostnad från 2021 
stryks. 

4. att investeringsramen för kommunstyrelsen utökas med 55 Mnkr, vilket avser 
förvärvet av fastigheten Pilen 5 enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-06-16 § 
55, samt att detta inskrivs i budget 2021 dokumentet. 

Rose-Marie Fagerberg (KD), Mia Öster (V), Marielle Alvdal (FI) och Kent Hansson 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag samt yrkar: 

1. att återredovisning av kommunfullmäktiges beslut från 2019-09-19 § 199, 
avseende motion från kristdemokraterna om sammanställning av samtliga 
föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun medverkar med 
bidrag, stöd och personalinsatser, ska ske årligen med början 2021 och senast den 
30 juni 2021. 

2. att förslag på den påbörjade översynen av drift och förvaltningsorganisationen 
ska redovisas senast 30 april 2021. 

  

Lars Tysklind (L) yrkar bifall till Liberalernas budget samt yrkar, i händelse att inte 
kommunfullmäktige antar Liberalernas budget, på: 

1. att kostnadsanalysen för en gång- och cykelbro över Bojarkilen jämfört med 
dagens driftskostnad för linfärjan uppdateras och att en ansökan lämnas in för 
vattendom för såväl Canningkajen och bron över Bojarkilen. 
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2. att kommunfullmäktige i mars månad får ta ställning till och beslut om en 
reviderad budget där nu alla osäkra siffror fallit på plats och vilka konsekvenser 
det får för helheten. 

Kerstin Karlsson (L) yrkar i händelse av att Liberalernas budget faller att medel 
avsätts i investeringsbudgeten för Slipen (2,8 miljoner), personalpaviljong 
Lokstallet (500 000 kr) och toalett Kärleksudden/skateparken (1 miljon). 

  

Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Elisabeth Johansson (C), Anna-
Lena Carlsson (C) och Hans-Inge Sältenberg (C), bifall till Centerpartiet budget. 

  

Bengt Bivrin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag och i händelse av att 
Miljöpartiets budget faller på 

1. att Socialnämnden tillförs 2,5 mnkr för införande av 6-timmars arbetsdagar 

2. att Barn- och utbildningsnämnden tillförs 500 tkr för att kunna slopa 
terminsavgiften på kulturskolan. 

3. att målet för ekologisk mat ska vara 30 % 2021.  

  

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar, med instämmande från Ola Persson 
(M) bifall till Moderaternas budget. I händelse av att Moderaternas budget faller 
yrkar de: 

att inom ramen för kommunstyrelsens budget 2021 omdisponerar resurser á 800 
tkr till en näringslivsfunktion. 

att inom ramen för kommunstyrelsens och finansförvaltningens budget 2021 
omdisponerar resurser á 1 mnkr till ett utvecklingsbolag, likt det initiativ som 
tagits under namnet Strömstad & Co. 

att budgeterade investeringar inför 2021 ökas med 28 mnkr för byggnation av det 
så kallade Filjestadsprojektet på Sydkoster om ekonomiska förutsättningar inte 
utgör lagliga hinder. 

att budgeterade investeringsresurser under kommunstyrelsens investeringsram á 
300 tkr för en scen på plagen omdisponeras till att gälla digitalisering 

  

Mattias Gustafsson (SD) yrkar 

1. att kommunen ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva 
samarbeten mellan kommunen, näringslivet och utbildningsväsende. 

2. att studenter ska kunna erbjudas praktik i den kommunala verksamheten. 

3. att kommunen bör beakta det lokala näringslivets behov vid upphandling.  
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4. att fritidsgårdsverksamheten utökar sin verksamhet till att öppna en avdelning i 
Skee. I den före detta förskolans lokaler som tidigare var just fritidsgård. Detta 
efter att hyrorna är reglerade till dess egentliga värde.  

5. att utreda behovet och möjligheten för barnomsorg på obekväma tider.  

6. att under budgetarbetet för 2022 påbörja arbete med nollbasbudgetering med 
start på lämplig förvaltning.  

7. att Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för hemtjänsten att 
tillaga mat hemma hos våra vårdtagare.  

8. att Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till 
tvåläraresystemet till fler skolor och klasser. 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl 20:10-20:25 

Beslutsgång 
Ordföranden förslår att de 5 budgetförslagen ställs mot varandra. Ordföranden 
avser inte att ställa proposition på de yrkanden som först har hanterats i 
budgetförslagen. Tilläggsyrkanden som inte ingår i budgetförslagen ställs under 
proposition. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner 
propositionsordning. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 

Beslutsgång i huvudomröstningen 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller de olika budgetförslagen och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är 
huvudförslag. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1. Liberalernas, 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 frågar om kommunfullmäktige bifaller Liberalernas, Centerpartiets, 
Miljöpartiets och Moderaternas budgetförslag till motförslag till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
Liberalers förslag utses till motförslag. 

Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 16 nej-röster för Liberalernas 
förslag beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kent Hansson S       Ja   
Mattias Gustafsson SD       ja   
Lars Tysklind L         Nej 
Åsa Torstensson C         Nej 
Lena Martinsson S       Ja   
Muhyettin Aslan KD       Ja   
Marie Edvinsson Kristiansen M         Nej 
Fredrik Eriksson SD   Eugenia Eriksson SD Ja   
Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V Ja   
Marie Rask S       Ja   
Karla Valdivieso MP         Nej 
Kerstin Karlsson L         Nej 
Jörgen Molin M         Nej 
Mats Granberg S   Pia Tysklind S Ja   
Ulf Johansson SD   Gunnel Nordberg Carlsson SD Ja   
Marielle Alvdal FI       Ja   
Helene Andersson Novela S       Ja   
Dag Wersén M         Nej 
Mette H Johansson L   Sandra Andersson L   Nej 
Anna-Lena Carlsson C         Nej 
Anders Ekström KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD Ja   
Bengt Simonsson Fröjd S   Olle Westling S Ja   
Morgan Gustafsson SD       Ja   
Merry Johansson S       Ja   
Bengt-Göran Bergstrand M         Nej 
Mia Öster V       Ja   
Leif Andersson S       Ja   
Hans-Robert Hansson L         Nej 
John Johansson SD       Ja   
Bengt Bivrin MP         Nej 
Simone Fischer Cederbratt M         Nej 
Ligia Morales Ahlgren S       Ja   
Sven Nilsson SD       Ja   
Lena Sundberg S       Ja   
Elisabeth Johansson C         Nej 
Tore Lomgård C   Hans-Inge Sältenberg C   Nej 
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Rose-Marie Fagerberg KD       Ja   
Lars Erik Kristiansen M   Ola Persson M   Nej 
Ronnie Brorsson S       Ja   
Summa 23 16 

 

Beslutsgång för tilläggsyrkandena 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Rose-Marie 
Fagerbergs första yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Rose-Marie 
Fagerbergs andra yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kent Hanssons 
första yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kent 
Hanssons andra tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kent 
Hanssons tredje yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kent 
Hanssons fjärde yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lars Tysklinds 
första yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslår förslaget. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst 
för avslag och nej-röst för bifall till förslaget. 

Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster för avslag mot 16 nej-röster för bifall beslutar 
kommunfullmäktige att avslå förslaget. 

Kent Hansson S       Ja   
Mattias Gustafsson SD       ja   
Lars Tysklind L         Nej 
Åsa Torstensson C         Nej 
Lena Martinsson S       Ja   
Muhyettin Aslan KD       Ja   
Marie Edvinsson Kristiansen M         Nej 
Fredrik Eriksson SD   Eugenia Eriksson SD Ja   
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Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V Ja   
Marie Rask S       Ja   
Karla Valdivieso MP         Nej 
Kerstin Karlsson L         Nej 
Jörgen Molin M         Nej 
Mats Granberg S   Pia Tysklind S Ja   
Ulf Johansson SD   Gunnel Nordberg Carlsson SD Ja   
Marielle Alvdal FI       Ja   
Helene Andersson Novela S       Ja   
Dag Wersén M         Nej 
Mette H Johansson L   Sandra Andersson L   Nej 
Anna-Lena Carlsson C         Nej 
Anders Ekström KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD Ja   
Bengt Simonsson Fröjd S   Olle Westling S Ja   
Morgan Gustafsson SD       Ja   
Merry Johansson S       Ja   
Bengt-Göran Bergstrand M         Nej 
Mia Öster V       Ja   
Leif Andersson S       Ja   
Hans-Robert Hansson L         Nej 
John Johansson SD       Ja   
Bengt Bivrin MP         Nej 
Simone Fischer Cederbratt M         Nej 
Ligia Morales Ahlgren S       Ja   
Sven Nilsson SD       Ja   
Lena Sundberg S       Ja   
Elisabeth Johansson C         Nej 
Tore Lomgård C   Hans-Inge Sältenberg C   Nej 
Rose-Marie Fagerberg KD       Ja   
Lars Erik Kristiansen M   Ola Persson M   Nej 
Ronnie Brorsson S       Ja   
Summa 23 16 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lars 
Tysklinds andra yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå förslaget. 
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst 
för avslag och nej-röst för bifall till förslaget. 

Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster för avslag mot 16 nej-röster för bifall beslutar 
kommunfullmäktige att avslå förslaget. 

Kent Hansson S       Ja   
Mattias Gustafsson SD       ja   
Lars Tysklind L         Nej 
Åsa Torstensson C         Nej 
Lena Martinsson S       Ja   
Muhyettin Aslan KD       Ja   
Marie Edvinsson Kristiansen M         Nej 
Fredrik Eriksson SD   Eugenia Eriksson SD Ja   
Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V Ja   
Marie Rask S       Ja   
Karla Valdivieso MP         Nej 
Kerstin Karlsson L         Nej 
Jörgen Molin M         Nej 
Mats Granberg S   Pia Tysklind S Ja   
Ulf Johansson SD   Gunnel Nordberg Carlsson SD Ja   
Marielle Alvdal FI       Ja   
Helene Andersson Novela S       Ja   
Dag Wersén M         Nej 
Mette H Johansson L   Sandra Andersson L   Nej 
Anna-Lena Carlsson C         Nej 
Anders Ekström KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD Ja   
Bengt Simonsson Fröjd S   Olle Westling S Ja   
Morgan Gustafsson SD       Ja   
Merry Johansson S       Ja   
Bengt-Göran Bergstrand M         Nej 
Mia Öster V       Ja   
Leif Andersson S       Ja   
Hans-Robert Hansson L         Nej 
John Johansson SD       Ja   
Bengt Bivrin MP         Nej 
Simone Fischer Cederbratt M         Nej 
Ligia Morales Ahlgren S       Ja   
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Sven Nilsson SD       Ja   
Lena Sundberg S       Ja   
Elisabeth Johansson C         Nej 
Tore Lomgård C   Hans-Inge Sältenberg C   Nej 
Rose-Marie Fagerberg KD       Ja   
Lars Erik Kristiansen M   Ola Persson M   Nej 
Ronnie Brorsson S       Ja   
Summa 23 16 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias 
Gustafssons första yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias 
Gustafssons andra yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias 
Gustafssons tredje yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå förslaget. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst 
för avslag och nej-röst för bifall till förslaget. 

Omröstningsresultat 
Med 1 ja-röster för avslag mot 20 nej-röster för bifall och 18 ledamöter som 
avstod att rösta beslutar kommunfullmäktige att bifalla förslaget. 

Kent Hansson S         Nej   
Mattias Gustafsson SD         Nej   
Lars Tysklind L           Avstår 
Åsa Torstensson C           Avstår 
Lena Martinsson S         Nej   
Muhyettin Aslan KD         Nej   
Marie Edvinsson Kristiansen M           Avstår 
Fredrik Eriksson SD   Eugenia Eriksson SD   Nej   
Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V   Nej   
Marie Rask S         Nej   
Karla Valdivieso MP           Avstår 
Kerstin Karlsson L           Avstår 
Jörgen Molin M           Avstår 
Mats Granberg S   Pia Tysklind S   Nej   
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Ulf Johansson SD   Gunnel Nordberg Carlsson SD   Nej   
Marielle Alvdal FI           Avstår 
Helene Andersson Novela S         Nej   
Dag Wersén M           Avstår 
Mette H Johansson L   Sandra Andersson L     Avstår 
Anna-Lena Carlsson C           Avstår 
Anders Ekström KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD   Nej   
Bengt Simonsson Fröjd S   Olle Westling S   Nej   
Morgan Gustafsson SD         Nej   
Merry Johansson S         Nej   
Bengt-Göran Bergstrand M           Avstår 
Mia Öster V       Ja     
Leif Andersson S         Nej   
Hans-Robert Hansson L           Avstår 
John Johansson SD         Nej   
Bengt Bivrin MP           Avstår 
Simone Fischer Cederbratt M           Avstår 
Ligia Morales Ahlgren S         Nej   
Sven Nilsson SD         Nej   
Lena Sundberg S         Nej   
Elisabeth Johansson C           Avstår 
Tore Lomgård C   Hans-Inge Sältenberg C     Avstår 
Rose-Marie Fagerberg KD         Nej   
Lars Erik Kristiansen M   Ola Persson M     Avstår 
Ronnie Brorsson S           Avstår 
Summa 1 20 18 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias 
Gustafssons fjärde yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå förslaget. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst 
för avslag och nej-röst för bifall till förslaget. 

Omröstningsresultat 
Med 14 ja-röster för avslag mot 8 nej-röster för bifall och 17 ledamöter som 
avstod att rösta beslutar kommunfullmäktige att avslå förslaget. 
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Kent Hansson S       Ja     
Mattias Gustafsson SD         Nej   
Lars Tysklind L           Avstår 
Åsa Torstensson C           Avstår 
Lena Martinsson S       Ja     
Muhyettin Aslan KD       Ja     
Marie Edvinsson Kristiansen M           Avstår 
Fredrik Eriksson SD   Eugenia Eriksson SD   Nej   
Lars Åke Karlgren V   Stellan Nilsson V Ja     
Marie Rask S       Ja     
Karla Valdivieso MP           Avstår 
Kerstin Karlsson L           Avstår 
Jörgen Molin M           Avstår 
Mats Granberg S   Pia Tysklind S Ja     
Ulf Johansson SD   Gunnel Nordberg Carlsson SD   Nej   
Marielle Alvdal FI           Avstår 
Helene Andersson Novela S       Ja     
Dag Wersén M           Avstår 
Mette H Johansson L   Sandra Andersson L     Avstår 
Anna-Lena Carlsson C           Avstår 
Anders Ekström KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD   Nej   
Bengt Simonsson Fröjd S   Olle Westling S Ja     
Morgan Gustafsson SD         Nej   
Merry Johansson S       Ja     
Bengt-Göran Bergstrand M           Avstår 
Mia Öster V       Ja     
Leif Andersson S       Ja     
Hans-Robert Hansson L           Avstår 
John Johansson SD         Nej   
Bengt Bivrin MP           Avstår 
Simone Fischer Cederbratt M           Avstår 
Ligia Morales Ahlgren S       Ja     
Sven Nilsson SD         Nej   
Lena Sundberg S       Ja     
Elisabeth Johansson C           Avstår 
Tore Lomgård C   Hans-Inge Sältenberg C     Avstår 
Rose-Marie Fagerberg KD         Nej   
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Lars Erik Kristiansen M   Ola Persson M     Avstår 
Ronnie Brorsson S       Ja     
Summa 14 8 17 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias 
Gustafssons femte yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslag förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias 
Gustafssons sjätte yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslag förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias 
Gustafssons sjunde yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias 
Gustafssons åttonde yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslag förslaget. 

Ordföranden frågar på samtliga att-satser om kommunfullmäktige kan bifalla 
kommunstyrelsens beslut med undantag av vad som beslutats ovan och finner att 
så sker. Varje att-sats beslutas med eget klubbslag. 

Beslutet skickas till 
KS Diarie 
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Bilaga 

 

20201202 

 

Reservation från Centerpartiet avseende beslut av Kommunfullmäktige  
20201126, ärende 10, Mål och Budget 2021, samt plan 2022-2024. 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget budgetförslag där det bla 
prioriteras insatser riktade till näringslivet, utbildnings-och kompetenshöjande 
insatser för personal, bostadsbyggande på Filjestad, kultur för äldre- satsning, 
fritidsinsatser i Skee samt insatser för jämställdhetsarbetet i kommunen. 
Investeringar på cykelvägar och trygghetsskapande insatser på  
Canningområdet och södra infarten liksom toalett vid Kärleksudden är 
prioriterade insatser i budgeten. 

Reservationen inkluderar även hur en stor investering motsvarande 55 miljoner 
kronor för Pilen 5 (sjukhuset) presenterades utan underlag. Kommunstyrelsens 
ordförande lägger som tilläggsyrkande från talarstol en investering på 55  
miljoner kronor i tillägg på kommunstyrelsens investeringsbudget utan att 
beredning gjorts eller att någon tjänsteskrivelse om konsekvenser för budget, 
finns tillgänglig för kommunfullmäktigeledamöterna. Dessutom ges inget svar  
från kommunfullmäktiges ordförande om ärendet är rätt hanterat då ingen 
information  eller svar ges om investeringen framgent ska belasta 
kommunstyrelsen eller någon annan verksamhet eller bolag. 

Dag som ovan 

 

Åsa Torstensson ( C  )                       Anna -Lena Carlsson  ( C )  

Elisabeth Johansson ( C )                   Hans-Inge Sältenberg ( C ) 



 PROTOKOLLSUTDRAG 17 (18) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-26  
   

 
   

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

Bilaga 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-26  
   

 
   

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

Bilaga 
 
 
Moderaternas reservation 
 
 
Moderaterna reserverar sig pga oklarheter i handläggningen av ärendet. Vilket 
ledde till att våra sakfrågor inte blev behandlade och inte tilläts röstas på. 
 

Mvh  

 

Marie E Kristiansen  
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Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun 
 
Allmänna utgångspunkter 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen (2017:725) (KL). 
Lagen innebär att det är obligatoriskt för kommunerna att betala skälig ersättning till de 
förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade semester- och 
pensionsförmåner när de fullgör sina uppdrag.  
 
Vid sidan härav får fullmäktige besluta att de förtroendevalda i skälig omfattning ska få 
ersättning för utgifter, arvode, pension och andra ekonomiska förmåner. Fullmäktige ska 
enligt kommunallagen besluta om grunderna för de ekonomiska förmånerna till 
förtroendevalda. Uppgiften kan inte delegeras. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om Regler om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) som närmare beskriver dessa frågor. 
 
Reglementet är i tillämpliga delar gällande även för bolagen och samtliga arvoden ska följa 
principen procent av riksdagsledamöters arvoden. 
 

Reglementets innehåll  
Reglementet är indelat i sex avsnitt (A-F). 

I första avsnittet (A) finns allmänna bestämmelser som bland annat reglerar vilka 
förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna. Här anges också ersättningsberättigade 
sammanträden och motsvarande.  

Det andra avsnittet (B) innehåller bestämmelser om ersättning för förlorad arbetsinkomst 
samt för förlorade pensions- och semesterförmåner. 
 
Det tredje avsnittet (C) innehåller information om arvoden och det fjärde avsnittet (D) 
innehåller bestämmelser om ersättning för kostnader. 

I det femte avsnittet (E) finns gemensamma bestämmelser som reglerar frågorna om hur 
man begär ersättning, vem som tolkar och tillämpar bestämmelserna och när 
utbetalningen av de ekonomiska förmånerna ska ske. 
 
I det sjätte avsnittet (F) finns bestämmelser om hur arvoden och ersättningar beräknas. 

mailto:kommun@stromstad.se
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A. Allmänna bestämmelser 
 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
§ 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § KL. 
 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller endast 
nedanstående paragraferna 8 § samt 10-24 §§.  

 
Arvoderade och ersättningsberättigade sammanträde med mera 
§ 2 Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgivits 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 10-19 §§ för; 

a) sammanträden med fullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden. 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 
c) justeringsarvode utgår oavsett om särskild tid och plats inte bestämts för justeringen. 
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget. 
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen. 
f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör. 
g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ. 
h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör. 
i) presidiemöten i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd, styrelse eller beredning och utskott. 
j) besiktning eller inspektion. 
k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
 
För extrainsatta sammanträden fyller den förtroendevalde i blanketten "Begäran om 
ersättning" som finns på intranätet under fliken 'Politikerportalen'. Blanketten fylls i så snart 
som möjligt, dock senast 3 månader(se 21-22 §) efter sammanträdet. Var noga med att ange 
korrekt datum, nämnd och förrättning. Om sammanträdet/förrättningen är utanför 
kommunen räknar du med restiden i mötestiden. 
 
För att arvode ska kunna utgå för deltagande i ersättningsberättigad aktivitet ska aktiviteten 
vara godkänd för deltagande, eller om särskilda skäl föreligger ska deltagande kunna styrkas i 
efterhand av ordförande eller annan ansvarig. Ordförande ska tydliggöra om en ledamot 
kallas eller inbjuds att delta. 

mailto:kommun@stromstad.se
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B. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och 

semesterförmåner 
 
Förlorad arbetsinkomst  
§ 3 a Anställda 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt avsnitt F.  
Ledamoten har själv ansvar för att skicka in intyg från arbetsgivaren till HR-avdelningen som visar 
gjorda löneavdrag. 
 

    § 3 b Egen företagare 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 
Förtroendvalda som kan styrka att en arbetsinkomst förlorats, genom inlämnad inkomstuppgift, 
men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
avsnitt F. 
Blankett för att lämna inkomstuppgifter finns på kommunens intranät. 

 
Förlorad tjänstepensionsförmån 

   § 4  
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har enligt 
kommunallagen rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner 
som de förlorar i sin ordinarie sysselsättning på grund av uppdraget. 
 
Kommunen har enligt SKL:s rekommendation om ersättning till förtroendevald för förlorade 
pensionsförmåner beslutat att förtroendevald som kompenseras för förlust av arbetsinkomst 
också ska kompenseras för förlust av tjänstepensionsförmån.  
 
Beräkning av förlorad tjänstepensionsförmån framgår av avsnitt F. 
 
Förlorad semesterförmån 
§ 5 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt avsnitt F.  
 
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har 
rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 

Förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning 
§ 6 Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad ersättning från erkänd 
arbetslöshetskassa och styrkt förlorad föräldrapenning från försäkringskassan med högst det 
belopp som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 
 
Särskilda arbetsförhållanden  
§ 7 Rätten till ersättning enligt 3 – 6 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda 
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt 
att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträde 
eller motsvarande. 
Rätten till ersättning enligt 3 - 6 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträde eller motsvarande. 

mailto:kommun@stromstad.se
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C. Arvode 
 
Årsarvode 
§ 8 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt 
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. Ersättning utgår inte enligt 
avsnitt B 3-7§.  
Till de politiskt förtroendevalda som har årsarvode ingår ersättning bland annat för att: 

- rutinmässigt följa förvaltningens arbete och att hålla sig informerad om de regler 
och lagar som påverkar verksamheten. 

- att vara anträffbar på den plats och på den tid som bestämts. 
- att vara tillgänglig för kommunmedborgare och övriga intressenter. 

 
Till den nämndsordförande eller vice ordförande i styrelsen som har ett fastställt årsarvode 
med 40 % eller mer utgår inte något ytterligare arvode för tjänstgjord tid. Vid en extra ordinär 
arbetsbelastning har kommunstyrelsens ordförande möjlighet att bevilja ersättning för icke-
schemalagda möten.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får inte inneha andra uppdrag eller bisysslor utan 
kommunstyrelsens godkännande förutom de av kommunfullmäktige beslutade. 
Kommunstyrelsens vice ordförande ska tjänstgöra vid ordförandens semester och annan ledighet, 
för vilket ersättning ingår i årsarvodet. 
Ordförandena i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 
byggnämnden och tekniska nämnden, ska vara anträffbara i den omfattning och på den tid och 
plats som nämnden/styrelsen kan besluta om. 
De årsarvoderade har rätt till ledighet i följande utsträckning: Ordförande i nämnd/styrelse 25 
dagar/år ”semester. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 
 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag under tid som sammanhängande överstiger 30 kalenderdagar ska arvodet minskas i 
motsvarande mån. Gruppledare ansvarar för att meddela HR om detta. 
 
Begränsat årsarvode 
§ 9 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till 
begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F.  
 
Fast årsarvode till ersättare i nämnd ska utgå med samma belopp som för ordinarie ledamot vid 
dennes planerade frånvaro från uppdraget om det sammanhängande överstiger 30 
kalenderdagar, under förutsättning att ”fast” ersättare anmälts. 

 
Till de politiskt förtroendevalda som har begränsat årsarvode med 12 -40 %  arbetstid , ingår bland 
annat ersättning för; 

- att rutinmässigt följa förvaltningens arbete och att hålla sig informerad om de regler 
och lagar som påverkar verksamheten. 

- schemalgada möten i utskott tillhörande kommunstyrelsen, barn - och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden. 
Med schemalagda möten avses de möten som ingår i den egna nämndens/utskottets 
fastställda ”Årsplan för sammanträden”.  

- att överförmyndaren ska vara anträffbar i enlighet med vad kommunstyrelsen kan  
besluta 

mailto:kommun@stromstad.se
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Om en förtroendevald har flera olika uppdrag och sammanlagt får en uppdragstid på 40 % 
eller mer av en heltid så gäller istället arvodesreglerna för årsarvoderade enligt detta 
reglemente.  
 
Förtroendevalda som har ett begränsat årsarvode understigande 12% arbetstid erhåller 
arvode för sammanträden enligt 10 §. 

 
Arvode för sammanträden  
§ 10 Förtroendevalda som inte har ett fast årsarvode har rätt till arvode för sammanträden.  

Förtroendevalda med årsarvode har rätt till arvode för sammanträden när det är extrainsatta 
möten. Vid ordinarie schemalagda möten gäller årsarvodet.  

För att ha rätt till sammanträdesarvode för exempelvis kurs eller utbildning så ska detta 
godkännas av ordföranden. 

Vid ordinarie sammanträde skickar nämndens sekreterare ersättningsunderlag till HR-avdelningen 
för de som inte har årsarvode. 

För extrainsatta sammanträden, som inte är nämndsammanträden, fyller den förtroendevalde i 
blanketten ”Begäran om ersättning” som finns på intranätet under fliken ´Förtroendevald´. 
Blanketten fylls i så snart som möjligt, dock senast 3 månader efter sammanträdet. Var noga med 
att ange korrekt datum, nämnd och förrättning. 

Om sammanträdet/förrättningen är utanför kommunen räknar du med restiden i mötestiden.  

Paus i eller i anslutning till sammanträdeslokalen, ingår i sammanträdestiden. 
Avbryts sammanträdet för lunch, ska denna tid inte ingå i sammanträdesersättningen. 

 
Arvode för tjänstgöring 
§ 11 Arvode utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare vid sammanträden eller del av 
sammanträden med nämnd och styrelse (Det utgår ej till presidier, utskott och ej heller till 
närvarande ersättare som inte tjänstgör). 

Arvodet utgår även till ledamöter och tjänstgörande ersättare i tillsatta beredningar. 

 
Arvode för kommunfullmäktige 
§ 12 Arvode utgår till ledamöter och tjänstgörande ersättare vid kommunfullmäktiges 
sammanträden. I ersättningen ingår bland annat ersättning för förberedelse till mötet. 
Arvodet utgår inte till kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Arvode för justering av protokoll 
§ 13 Arvode utgår för justering av protokoll. Arvodet utgår inte till mötets ordförande. 
 
Arvode för gruppledare 
§ 14 Varje parti, anmäler till kommunfullmäktige namn på en eller två personer som gruppledare. 
Gruppledarens roll syftar till att vara kontaktperson mellan Strömstads kommun och respektive 
parti. Gruppledaren ansvarar för att meddela fullmäktiges sekreterare om ledamots förhinder och 
kallar den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

Arvodet för gruppledare är fastställt utifrån en samlad bedömning av uppdragets tidsåtgång och 
inkluderar ersättning för arbete som är förenat med detta uppdrag. I uppdraget ingår att delta i 
olika arbetsgrupper och informationsmöten som syftar till att förankra frågor politiskt. Det utgår 
endast ett gruppledararvode per parti. Utöver detta arvode utgår ingen annan ersättning (till 
gruppledare) för uppdraget som gruppledare. 
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D. Ersättning för kostnader 
 

Resekostnader och traktamente  
§ 15 Reseersättning utgår på samma grunder som för kommunens arbetstagare avseende resor till 
och från sammanträden samt för resor vid utförande av politiskt uppdrag.  

Traktamente utgår endast för förrättning på annan ort, utanför Strömstads kommun. 
Övernattning ska i en akut situation kunna ersättas, om särskilda omständigheter föreligger och 
ledamoten inte kan komma hem efter ett sammanträde. 

 
Barntillsynskostnader 
§ 16 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda 
skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst 
det belopp som fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistats i den kommunala barnomsorgen. 

 
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk. 
§ 17 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård av funktionshindrad eller svårt sjuk person som 
vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller närstående. 
 

Funktionshindrad eller förtroendevalds särskilda kostnader 
§ 18 Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts 
på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning med 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutat enligt avsnitt F. 

 
Övriga kostnader 
§ 19 För andra kostnader än som avses i 15-18 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan 
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering 
av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit. 

mailto:kommun@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


8 

Strömstads kommun 
Kommunledningskontoret 
452 80 STRÖMSTAD 

0526-190 00 (vxl) kommun@stromstad.se 
www.stromstad.se 
Org nr: 212000-1405 

 

 

 
 

E. Gemensamma bestämmelser 
 

Begränsning av ersättning och arvoden 
§ 20 Sammanlagd ersättning för arvoden och förlorad arbetsinkomst för en förtroendevald kan 
per kalenderår inte överstiga 80 % av årsarvode för kommunstyrelsens ordförande. 
Förtroendevald ansvarar själv för bevakning av detta. Om man får mer arvode än man har rätt 
till blir man återbetalningsskyldig för den delen.  
 

Hur man begär ersättning 
§ 21 För att få ersättning enligt 3 - 7 §§ och 15 - 19 §§ ska den förtroendevalde styrka sina 
verkliga förluster eller kostnader.  
Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till 
annan som utsetts att ta emot dem. 
Arvode enligt 8, 9, 14 §§ betalas ut utan föregående anmälan. Vid nämndsmöten ska arvoden 
utbetalas inom 60 dagar. Nämndsekreterare ansvarar för att arvodesunderlag lämnas in till 
HR-avdelningen. Beträffande övriga möten ska begäran om ersättning framställas snarast, 
dock inom tre månader från sammanträdet. 

§ 22 Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska vara styrkt och 
ska framställas snarast, dock inom tre måndader efter sammanträde eller motsvarande till vilken 
förlusten härför sig. 

Yrkande om förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning enligt 6 § ska framställas 
snarast, dock senast inom tre månader från sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig. Framställan ska ställas till fullmäktige/styrelsens eller nämndens sekreterare och 
styrkas genom intyg. 

Yrkande om ersättningar för deltagande i sammanträde eller motsvarande ska framställas snarast, 
dock inom tre månader. 

Yrkande om övriga ersättningar enligt detta reglemente ska framställas snarast, dock inom tre 
månader. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av retroaktiv lön ska framställas inom efter 
besked. Yrkandet ska vara styrkt. 

Undantag kan göras då den förtroendevalde inte kan påverka avtalsförändringar och därmed ej 
heller den retroaktiva beräkningen. Yrkandet ska då ske senast inom tre månader efter det att 
förändringen blivit känd. Yrkandet ska också innehålla det datum då det nya avtalet skrevs under 
av arbetsgivar- och arbetstagarpart.  

Om en begäran om ersättning inte inkommer inom reglerad tid har rätten till ersättning gått 
förlorad. 

Tolkning av bestämmelserna 
§ 23 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens 
personalutskott. 
 
Utbetalning 
§ 24 Årsarvoden och begränsade årsarvoden samt arvode för gruppledare betalas ut med en 
tolftedel per månad.  
Övriga arvoden och ersättningar betalas ut en gång i månaden och vid samma tillfälle som för 
arbetstagare i kommunen. 
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F Bestämmelser om hur arvoden och ersättningar beräknas 

 
Till grund för beräkning av arvode ska riksdagsledamöters arvode gälla som utgångspunkt, här 
kallat bastalet. Ändring av bastalet sker den 1 januari årligen.  
 
Arvoden baseras i procent av bastalet och med av fullmäktige beräknad tidsåtgång. 

Det prisbasbelopp som ligger till grund för ersättningarna är det värde som gällde i september 
månad året innan tjänstgöringstidpunkten.  

Vid vård av barn tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid 
arvodet från kommunen upphör under samma tidsperiod.  

Förlorad arbetsinkomst (se § 3 a-b) 
 
Förlorad arbetsinkomst ersätts enligt styrkt löneavdrag.  
 
Rätt till ersättning kan aldrig överstiga maximerat belopp per timma som är: 
prisbasbeloppet  
          165 

 
Om den förtroendevalde är egenföretagare och inte kan redovisa ett styrkt löneavdrag 
utgår en timerersättning som är 50 % av maxbeloppet/timma. 
 
Förlorad tjänstepensionsförmån (se § 4 ) 
 
Kompensationen beräknas enligt en schablonersättning av en pensionsavgift på 4.5% 
av den förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad 
semesterförmån 
 
Förlorad semesterförmån (se 5 §) 
Förlorad semesterförmån ersätts med styrkt belopp.  
 
Maximal ersättning är:  Prisbasbeloppet   x 0,12  
                                                 165 
 
 
För förtroendevalda som är egna företagare och inte kan redovisa ett styrkt löneavdrag 
utgår semesterersättning med 50 % av Prisbasbeloppet    x 0,12  

                                                                            165 
 

Förlorad arbetslöshetsersättning och föräldrapenning (se § 6) 
Styrkt belopp från erkänd arbetslöshetskassa och försäkringskassa. 
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Årsarvode (40 % arbetstid och däröver) (se § 8) 
  

Nämnd/uppdrag Arbetstid i 
procent av 
heltid   

Ersättning 
I procent 
av bastalet 

Kommunstyrelsen   
Ordförande        100% 90% /månad 
1:e vice ordförande          50% 40% /månad 
2:e vice ordförande (50 % av Ks-ordf)          50% 40% /månad 

4:e ledamoten i arbetsutskottet          20% 15% /månad 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  

Ordförande         50%  33% /månad 
1:e vice ordförande            15%      9,0% /månad 
2:e vice ordförande            15%      9,0% /månad 

Socialnämnden   
Ordförande         50%  33% /månad 
1:e vice ordförande            15%      9,0% /månad 
2:e vice ordförande            15%      9,0% /månad 

Miljö- och byggnämnden   
Ordförande         50%  33% /månad 
1:e vice ordförande          15 %             9,0% /månad 
2:e vice ordförande          15 %             9,0 %/månad 

Tekniska nämnden   
Ordförande         50%  33% /månad 
1:e vice ordförande          15 %             9,0% /månad 
2:e vice ordförande           15 %             9,0% /månad 

 
 
Begränsat årsarvode (Arbetstid mellan 12-40 %) (se § 9) 

 
Nämnd/uppdrag Arbetstid i procent 

av heltid 
Ersättning I 
procent av 
bastalet 

Kommunfullmäktige   
Ordförande 
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande 

      12 %            9,0% /månad 
           4,5% /månad 

4,5% /månad 

           

Revision; obs vid början av ny 
mandatperiod finns det parallela 
revisionsuppdrag     
Ordförande 
Ledamöter  

               4,5 % /månad 
3,0 % /månad 

         

Kultur- och fritidsutskott   
Ordförande              3,0 % /månad  

mailto:kommun@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


11 

Strömstads kommun 
Kommunledningskontoret 
452 80 STRÖMSTAD 

0526-190 00 (vxl) kommun@stromstad.se 
www.stromstad.se 
Org nr: 212000-1405 

 

 

Överförmyndare                      
Ordförande                     15 % 9,0 % /månad  

Folkhälsorådet   
Ordförande                         1,5 %/månad  

Valnämnden; arvode utgår för tiden 1/7 året före valår till 31/12 valåret. Vid val till EU 
utgår arvode under valåret från 1/1 till 2 månader efter valdagen. Vid övriga val beslutar 
personalutskottet om hur rätt till ersättning ska regleras. 
Ordförande 
1:e vice ordförande  

 2.0 % /månad 
1.0 %/månad 

 

Gruppledare  
 

Antal mandat i 
kommunfullmäktige 

procent av bastalet 

Till utsedda gruppledare för respektive 
parti, som är företrädda i 
kommunfullmäktige.  

1-3 mandat 
4-7 mandat 
8-   mandat           

    1,0% /månad           
   1,5% /månad 
2,0% /månad 

  

 

Tillsatta beredningar och utskott där årsarvode inte utbetalas 
Ordförande Sammanträdesarvode + dubbelt  

tjänstgöringsarvode 
Övriga ledamöter Sammanträdesarvode + tjänstgöringsarvode 
Presidiemöten Sammanträdesarvode + 

tjänstgöringsarvode 
 

Stämmoombud 
Ombud på stämma Sammanträdesarvode  
 
Arvode för sammanträden med mera (se § 10 ) 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgivits 
närvarorätt har rätt till ersättning 
upp till fyra timmar med 0,825 % av bastalet.  
mellan fyra till sex timmar med 1,24 % av bastalet. 
över sex timmar (heldag) med 1,65 %av bastalet. 
 
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller förrättningar har inte 
rätt till högre arvode än sammanlagt ett helt arvode för heldag. 
 
Arvode för tjänstgöring (se § 11)  
Arvodet är 1 % av bastalet per sammanträde.  
 
Arvode för kommunfullmäktige (se § 12 ) 
Arvodet är 0,825 % av bastalet per sammanträde.  

 
Arvode för justering av protokoll (se § 13) 
Arvodet är 0,26 % av bastalet per justering.  
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Övriga 
Till förtroendevalda som är kallade till sammanträden med nämnd/styrelse, utbildning eller 
motsvarande möten utgår arvode för sammanträde enligt 10 § samt reseersättning och 
eventuellt förlorad arbetsinkomst. 

Barntillsynskostnader (se § 16) 
Ersättning utgår för styrkt kostnad.  
 
Maxmimal ersättning per timma är: 
Prisbasbeloppet x 2,4 %  
                8 
 

Maximal ersättning per dygn är: 

Prisbasbeloppet x 3 %  

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk (se § 17) 
Ersättning utgår för styrkt kostnad.  
 
Maxmimal ersättning per timma är: 
Prisbasbeloppet x 2,4 %  
                8 
 
Maximal ersättning per dygn är: 

Prisbasbeloppet x 3 %  

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader (se § 18) 
Ersättning utgår för styrkt kostnad.  
 
Maxmimal ersättning per timma är: 
Prisbasbeloppet x 2,4 %  
                8 
 

Maximal ersättning per dygn är: 

Prisbasbeloppet x 3 %  
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

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

KS/2021-0292 

KS § 74 Årsrapport försäkringar 2020 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna årsrapport försäkringar 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årlig rapport avseende skador och premier 
för försäkringsverksamheten i Strömstads Kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-02 § 125 
Tjänsteskrivelsen 
Årsrapport försäkringar 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsrapport försäkringar 2020. 

Beslutet skickas till 
Diariet

ärende 

4



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-02  
   

 
   

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

 KS/2021-0292 

KSau § 125 Årsrapport försäkringar 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsrapport försäkringar 2020. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årlig rapport avseende skador och premier 
för försäkringsverksamheten i Strömstads Kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Årsrapport försäkringar 2020 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna årsrapport försäkringar 2020. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-05-24 Ärende: KS/2021-0292 
KS - Ekonomiavdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Årsrapport försäkringar 2020 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna årsrapport försäkringar 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årlig rapport avseende skador och premier 
för försäkringsverksamheten i Strömstads Kommun. 

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
våra perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Årsrapport försäkringar 2020 
  

Carsten Sörlie 
Ekonomi- och IT-chef 
0526-192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0562- 190 10 
mats.brocker@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
KS-diarie
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Strömstad 2021-05-21 
 

FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET I KOMMUNEN 2020 – en framställning 
 

1. Inledning 
 

Försäkringsverksamhetens 24:e årsrapport, som härmed översänds, redovisar hur försäkrings- och 
skadeverksamheten har bedrivits under året. 

 

Försäkringar för anställda, förutom tjänstereseförsäkringen, handläggs av personalavdelningen och tas 
inte med i denna årsrapport. 

 

Nuvarande försäkringsperiod löper mellan 2017-01-01 till 2019-12-31 med möjlighet till förlängning ett år i 
taget t o m 2021-12-31. 

 

Strömstads kommun har sedan 1970 statistik på rapporterade skador i kommunal verksamhet. Under 2020 har 
99 st skador och 1 st incidenter rapporterats. 

 

2. Kommunens försäkringar 

 
Strömstads kommun har sina försäkringar placerade i följande försäkringsbolag 

 

Försäkringskategori Försäkringsbolag 2017-2020 

Kommunförsäkring Länsförsäkringar 

Motorfordon Protector 

Tjänsteresa Europ Assistance 

Olycksfall, barn m fl Länsförsäkringar 

Konst/Utställning Markel International 

Näsinge flygplats QBE Nordic Aviation 

 
3. Skadeutveckling över tid/premier 

 

3.1 Rapporterade skador 2013-2020 
 

Skadetyp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Olycksfallsskador, 
barn 

74 69 68 67 73 74 72 60 

Fordonskador 35 31 44 38 26 26 31 38 

Egendomsskador 0 2 1 0 0 0 0 0 

Inbrott/stöld 1 0 0 3 0 1 0 1 

Skadeståndskrav 2 4 3 5 3 0 0 0 

Skadegörelse 0 0 3 0 0 0 0 0 
         

Totalt 112 106 119 113 102 101 103 99 

 

Kommentar till tabell: En marginell sänkning av antalet rapporterade skador från förra året men ändå många, 
speciellt olycksfallsskador 
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Kommunens självrisk 

 

3.2 Rapporterade skador, totalt 1970-2020 
 

Skadetyp Antal % av total 

Olycksfall på barn och ungdom 1 200 52,1 

Skador på kommunala fordon 806 35,0 

Inbrott och stöld 123 5,3 

Skadegörelse 50 2,2 

Maskin-/vattenskador 30 1,3 

Brand i byggnader med kommunal verksamhet 10 0,4 

Övriga skador 84 3,6 
   

Totalt 2 303 100% 

 

Kommentar till tabell: Olycksfall på barn samt fordonskador är det typ av skador som ligger högst i statistiken. 
Inga bränder i byggnader eller inbrott har konstaterats under året. 

 
 
 

3.3 Fordonsskador, kommunens kostnader (kända) 

 
Fordonsskador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kommunens 
självrisk, kr 

97 530 122.036 199.331 151.013 93.172 60 081 69 075 64 864 

 

Kommentar till tabell: Kostnad för kommunens fordon vad gäller självrisker och inträffade fordonsskador har 
minskat. Kommunens självrisk presenteras grafisk i diagram nedan. 
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3.4 Premieutveckling 2014-2020 
 

 
Kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Egendomspremie 589 677 631 316 700 927 723 637 738 729 799 828 842 167 

Olycksfallspremie, barn 246 306 252 977 236 080 230 802 255 656 255 565 299 863 

Tjänsteresepremie 11 487 10 884 11 720 12 072 11 463 11 463 11 405 

Fordonspremie* 466 430 489 010 512 611 390 700 438 947 438 947 565 340 

Konstpremie 22 325 22 325 22 325 22 325 9 000 14 770 9 278 

Flygplatspremie** 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 700 6 100 
        

Totalt (kr) 1 341 625 1 411 912 1 489 063 1 371 611 1 459 465 1 520 208 1 734 153 

 

* Fördelas på resp förvaltning 
** Betalas av tekniska förvaltningen 

 
 

4. Rapporterade skador och incidenter 2020 
 

4.1 Olycksfallsskador på barn och ungdom 
Antal 60 st 

 

Det är fortsatt en bra rapportering från skolor och förskolor när det gäller de incidenter och skador som 
inträffar på barn och elever. Vi kan konstatera att skadorna har minskar under 2020 och information 
presenteras i tabell nedan. 
Tabell olycksfall 

 

Datum Skadetyp Skadehändelse Skadeplats 
200116 Blodsutgjutelse Ett barn träffade barnet med en spade under ögat, blodsutgjutelse i ögat. Odelsbergsskolan, ÅK 1 

200121 Ont i näsan Barnet blev slagen av ett annat barn i ansiktet, fick ont i näsan. Skee skola, förskoleklass 

200123 Huvudskada Barnet ramlade ner från en stol och slog i bakhuvudet. Korpens fsk, Svalan 

200130 Smärta i fot Barnet tappade balansen och ramlade, kunde inte stödja på foten. Tångens fsk, Orange 

200131 Ont i foten Barnet får under fotbollsmatch en spark på sin fot Valemyrsskolan 

200211 Fallskada Barnet ramlade från klätternät och slog i armen och axeln i marken. Korpens fsk, Ejdern 

200226 Armbrott Barnet har ramlat ner från klätterställning på förskolans gård Rossö fsk, Blåsippan 

200303 Spricka i armen Barnet har halkat och ramlat på armen Mällby fsk, Rådjuret 

200309 Slag i 
näsan/panna 

Barnet ramlade framåt från pallen och slog sig i pannan samt näsan Mällby fsk, Igelkotten 

200310 Skada vid öga 
och näsa 

Barnet har sprungit in i dörren Valemyrsskolan, 
Polsjärnan 

200323 Sårskada Barnet fick en pingisracket i huvudet Odelsbergsskola ÅK 5 

200330 Fraktur Under lek barnet har tappat balansen och ramlade på armen Odelsbergsskola ÅK 6 

200331 Sår Barnet har ramlat i skogen och fick sår i ansikte av en pinne Mällby fsk, Ekkorren 

200331 Näsblod Barnet snubblade och slog i näsa Ekens förskola, Musslan 

200403 Slag i axel Barnet gjorde kullerbytta och slog i axel Ekens förskola, snäckan 

200421 Tandskada Barnet ramlade och slog sig i läppen/tanden Odelsberg 

200423 Bula Under leken barnet har tappat balansen och slog i sin panna och fick bula 
över ögat 

Odelsbergsskolan ÅK 1 

200423 Hjärnskakning Barnet vägde i stolen, tappade balansen och slog huvudet i murväggen Strömstiernaskolan 

200429 Handskada Skåpet välte och landade på handen Strömstiernaskolan 

200430 Spricka i armen Ramlade på gymnastiken Bojarskolan 

200508 Skadat arm Barnet ramlade ute på rasten Valemyrsskolan 
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Tabell olycksfall fortsättning 
Datum Skadetyp Skadehändelse Skadeplats 
200508 Kinden Barnet har träffats av gungan Tången förskola, Lila 

200511 Klämda fingrar Fingrar kom i kläm när ett annat barn har stängt dörr Skee förskola 

200526 Bruten tå Barnet sprang, ramlade och fick ont i tå Odelsbergsskola ÅK 1 

200526 Tandskada Barnet ramlade ur hängmattan Skee, förskoleklass 

200527 Bruten arm Barnet åkte skateboard på rasten och ramlade Strömstiernaskola 

200528 Mun skada Barnet har ramlat och slagit sig i en bräda Ånneröd förskola, Tallen 

200530 Tand/mun skada Ett barn blev arg och har kastat tennisracket mot annat barn Observationshem 

200601 Sår i huvud Barnet snubblade och slog sig i vägghörn Odelsbergsskolan ÅK 1 

200601 Uppskuren fot Barnet har trampat på ett vass föremål i vattnet och skadat foten Bojarskolan ÅK 3 

200605 Läpp/panna Barnet cyklade, tappade styre, flög över styre och ramladepå asfalten Mällby fsk, Ekkoren 

200608 Slag i huvud Under leken barnet har krockat med ett annat barn Strömstiernaskola 

200609 Fot skada Barnet lekte i berget, snubblade och föll, har skrapat ben, knä Valemyrsskolan ÅK 1 

200612 Mun skada Barnet balanserade på en stock, snubblad och fick en kvist i munnen Mällby fsk, Igelkotten 

200619 Knäskada Barnet har cyklad, svängt snävt och välte och slog i knät Valemyrsfritids 

200807 Mun skada Under lek barnet har snubblad och slog munnen i en kulram Skee förskola, Blåvingen 

200817 Fläskläpp Barnet krockar med annat barn under leken Strömstierna fsk, Stjärnan 

200821 Spricka i finger Barnet fick ett finger klämd mellan en sten och marken Strömstierna fsk, Stjärnan 

200824 Jack i hakan Barnet har ramlat från en bänk Mällby fsk, Igelkotten 

200827 Bula Under leken barnet fick en bandy klubba i huvudet Strömstierna fsk, Tärnan 

200828 Fraktur Barnet ramlade ner från gunga Odelsbergsskolan ÅK 1 

200901 Tandskada Barnet snubblade under leken och slog sig i stenen Skee skola ÅK 1 

200901 Mun/tandskada Under leken barnet har krockat med ett annat barn Skee förskola 

200901 Handledsfraktur Olycka under interaktion mellan individer Mellegårdens skola 

200909 Rivsår Barnen snubblade och rivit sig på sidan av huvudet Mällby fsk, Räven 

200916 Sår på knä Barnet sprang och snubblade och ramlade över en sten, fick djup sår i knän Valemyrsskolan ÅK6 

200921 Skrapsår Barnet sprang efter cykel, snubblar och ramlar Mellegårdensskola 

200930 Skadat tumme Under idrott fick barnet fotboll på tumme (åkte till Näl) Valemyrsskolan ÅK6 

201001 Ryggsmärta Elev föll ner från klätterställning under fritid Odelsbergsskolan ÅK2 

201005 Brutet underben Under idrottslektion barnet sprang, snubblade och föll olyckligt Bojarskolan ÅK3 

201014 Läppskada Barnet har snubblad i trappa och föll framåt i asfalten Ekens fsk, Musslan 

201015 Mun skada Barnet skulle gå uppför ruschkanan, halkade och slog sig i munnen Tången fsk, Grön 

201110 Arm skada Elever spelade basket på rasten, elev blev knuffad, ramlade omkull och slog sig i 
högersidan av kroppen samt fick ont i handleden 

Skee skola 

201110 Bula i pannan Barnet under leken sprang in i en bänk, föll i backen och slog i pannan Odelsbergsskolan ÅK2 

201116 Jack i fingret Barnet klippte papper och klippte sig med sax i fingertopp Skee fsk, Tulpanen 

201118 Sårskada haka Barnet klättrade upp i klätterställning och ramlade Odelsbergsskolan ÅK1 

201125 Näs/mun skada Barnet stod på pallen, föll ner och slog sig i golvet Mällby fsk. Igelkotten 

201201 Mun/tand skada Barnet snubblade och slog sig i sandlådekanten Korpens fsk, Lärkan 

201207 Arm/ben ont Barnet klättrade i trä på skolgården, har tappat grepp och ramlat ner 
från träden 

Valemyrssskolan 

201223 Sårskada panna Barnet gungade och tappade taget på tillbakavägen och slog i 
bergsvägg 

Bofinkens fsk, Polarn 

 
Kommentar till tabell: 60 st olycksfallsskador har rapporterats in under året. Mun/tandskador samt fraktur har 
fortfarande rapporterats mest men huvudskador, skrapsår och bulor förekommer. Personalen på förskolor och 
skolor gör ett bra arbete när det gäller rapportering av inträffade skador. Information gällande vilka åtgärder 
kommer att göras på plats har noterats på rapporter dock ej 100 %. 
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4.2 Fordonsskador 
 

Antal 38 st Självrisk 64 864kr exkl moms 

 

Fordonsförsäkringen har fr.o.m. 2020 en självrisk på 4 750 kronor. Det är fortsatt svårt att få vetskap om 
kommunens kostnader för fordonsskador och redovisningen i tabellformat är därför inte hundraprocentig. 
Återrapporteringen från förvaltningarna behöver ökas avsevärt. 
Tabell fordonskador 

 

Datum Reg.nr Förvaltning Händelse Självrisk, 
kr 

Skadeplats 

 
200213 

 
JBR 993 

 
SF 

 
Byte av insprutare 

Ingen 
ersättning 

 

Okänt GGH 434 TKF Orsak okänt: plåt – och lackskador 4 730 Okänt 

200227 MYU 824 MBN/RTJ Har skrapat bilen vid parkering Garanti Fjällskivlingsvägen 

200227 UAJ 960 SF Har skrapat bilen vid parkering Garanti Fjällskivlingsvägen 

 
200228 

 
JBR 993 

 
MBN 

 
Stereo display gick sönder 

Ingen 
ersättning 

 

 

200303 
 

JBR 993 
 

MBN 
Orsak okänt: vänster o höger fram skärm trasig, 
radioskärm sprucken, extra strålkastare trasig 

 

4 730 
 

Okänt 

200309 KHB 901 SF Lastbil har skrapat bilen ***** Tjärndalen 

200312 DAL 57C SF Backat på ett räcke Garanti Norra Kyrkogatan 

Okänt RGY 395 KLF Orsak okänt: hjulhus och bakdörr skadad 10 469 Okänt 

200324 GNE 120 MBN Motor haveri -------- Strömstad 

 
200506 

 
FKN 47T 

 
SF 

 
Orsak okänt: lack på kofångare skadat 

 
Garanti 

Hemtjänst 
parkering 

200415 HLA 980 BUN Stenskott 2 365  

200416 MBE 62L SF Orsak okänt: Parkeringsskada Garanti Okänt 

200420 YPO 314 SF Garageport har skadat tak, framruta trasig 4 730 Prästängen 

Okänt KLP 820 SF Orsak okänt: Skrapmärke/lack skada Garanti okänt 

200701 JBR 993 SF Orsak okänt: karosskada -------- Okänt 

200701 OCP 00X SF Orsak okänt: karosskada och lackskada Garanti Okänt 

 
200702 

 
GNF 334 

 
SF 

 
Påbackning av en annan bil 

 
***** 

Fjällskivling, 
Strömstad 

200702 JTN 822 SF Skadat av en annan bil ***** Strömstad 

200710 TBF 68D SF Orsak okänt: plastkåpa under bilen Garanti Okänt 

200718 TEF 37S SF Skadat front 2 365 Beatebergsvägen 

200722 NER 607 SF Backat på en stolpe 4 730 Seläter, Strömstad 

Okänt NER 609 SF Orsak okänt: nummerplåt skadat, lackskada 4 730 Okänt 

Okänt NER 607 SF Orsak okänt: lackskador, karosskador 4 730 Okänt 

Okänt JBR 993 MBN Orsak okänt: backlykta trasig, trasig front under 4 730 Okänt 

Okänt HRK 69N SF Orsak okänt: stötfångare skadat Garanti Okänt 

Okänt MPL 02W SF Orsak okänt: hjulhus skadat, framskärm skadat Garanti Okänt 

Okänt PTC 629 SF Orsak okänt: blinkersskärm trasig 4 730 Okänt 

Okänt ZBY 030 SF Orsak okänt: plåtskador Garanti Okänt 

Okänt YML 742 TKF Orsak okänt: karosskador Garanti Okänt 

Okänt ZBY 030 SF Orsak okänt: plåtskador Garanti Okänt 

Okänt OCP 00X SF Orsak okänt: lackskador Garanti Okänt 

201005 HLA 980 BUN Bilen har skadats av berusade personer 4 730 Norra Linnégatan 4 

Okänt XOK 175 MBN Stenskott 2 365 Okänt 

201117 DAL 57C SF Backade bilen och skrapat i ett järnräcke Garanti Smedjegränd 

201117 DKS 179 TKF Stenskott vid möte med buss 4 730 Okänt 
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Tabell fordonskador fortsättning 
 

Datum Reg.nr Förvaltning Händelse Självrisk, 
kr 

Skadeplats 

 
201212 

 
SBF 374 

 
SF 

 
Bilen rullat in i räcket och förstörd det 

 
Garanti 

Årgångens 
parkering 

 
201221 

 
YTT 868 

 
BUN 

Backat bilen ur parkeringsruta och skadat en 
annan bil 

 
***** 

 
Prästängsvägen 

 

Kommentar till tabell: 38 fordonskador har rapporterats in under året trots pandemi och lugnt trafik i stan. 
Plåtskador förekommer mest vid rapporteringen. 
*****- motparten är vållande till skadan 

 
 

4.3 Inbrott/stöld 
Ett inbrott/stöldtillfällen har rapporterats till oss under 2020. 

 

Datum Händelse Plats 

Oktober 2020 Inbrott/stöld av smycken och pengar Beatebergsgården 

 

Kommentar till tabell: under hösten 2020 har några brukare på Beatebergsgården har blivit bestulna på 
värdesaker och pengar. Händelse har anmälts till polisen men inga personer kunde anhållas samt det har 
anmälts till kommunens försäkringsbolag Länsförsäkringar. Ärende har avslutats under våren 2021. 

 

4.4 Ansvarsskador mot kommunen 
Antal 2 st Kostnad: 10 568 kr 

 

I tabell nedan presenteras ansvarsskador mot kommunen. Förra året vi har fått en ansvarsskada och vi har 
betalat ut ersättning för till drabbade personen. 

 

Datum Krav (kr) Händelse Plats 

200108 10 568 Vid kraftig vind blåste sandlådelock av och hamnade på bil Fredrikshaldsvägen 

201212  Bil har rullat in i räcket och förstörd det Årgångens parkering 

 

kommentar till tabell: Under natten till den 8:e januari har blåst stormbyar som har orsakat att ett 
sandlådelock har blåst av och skadat en personbil. Kommunen har betalad ut ersättning Det andra ärendet 
ligger hos försäkringsbolaget. 
Den 12:e december har en kommunalbil rullat in i räcket och förstörd det. Händelse har anmälds till 
kommunens försäkringsbolag Protector som har beräknat ersättning till bostadsrättsförening. Det ärende är 
fortfarande öppen hos Protector då bostadsrättsföreningen inte var nöjd med beslutet som försäkringsbolaget 
tog. 
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4.5 Egendomsskador 
Kostnad: 0 kr 

 

Datum Händelse Plats 
   

 

Kommentar till tabell: inga egendomsskador har rapporterats under året 
 

 

4.7 Incidenter 
Antal 1 st 

 

Datum Händelse Plats 

201013 Fel bröd har serverats till ett barn som är glutenintolerant Korpen fsk, Måsen 

 

Kommentar till tabell: en incident har rapporterats in under året. Ett barn som är glutenintolerant har fått bröd 
med glutten och åt en halv fralla. Åtgärder som har vidtagits av personalen är att glutenfritt bröd ska läggas i en 
plastpåse. 

 

 

5 Planering för 2021 

 
Avtalen för Kommun-, olycksfall, Fine Art och tjänstereseförsäkring löper ut den 1/1-2022 och nya avtal 
kommer upphandlas under året. Digitalisering av blankett olycksfallbarn har påbörjats av BUN och kommer 
fortsätta under året. 

 
 

Natalia Larsson 
Ekonom 
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        6 Bilagor 

 
Bilaga 1 Skador 2000-2020 per objektstyp 

 

 
 

Kommunförsäkring, 
skadeutveckling 

 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

Olycksfall barn 21 20 17 25 49 30 27 35 37 45 49 59 73 74 69 68 67 73 74 72 60 

Motorfordon 16 29 18 28 28 25 28 23 55 40 39 48 37 35 31 44 38 26 26 31 38 

Egendom 7 3 1 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

Inbrott/stöld 0 4 5 14 7 5 4 1 4 7 3 3 4 1 0 0 3 0 0 0 1 

Skadeståndskrav 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 4 3 2 4 3 5 3 1 0 0 

Skadegörelse 0 0 0 1 1 1 5 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

                      

Summa 44 56 41 70 86 62 68 60 98 93 96 114 117 112 106 119 113 102 101 103 99 

 
Kommentar till tabell Tabellen ovan visar utvecklingen av skador i kommunen under perioden 2000-2020 
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Bilaga 2 Premier 2000-2019 
 
 

kommunförsäkring, 

premieutveckling 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

              

Egendomsförsäkring 253 716 345 692 357 594 351 688 569 191 523 365 611 888 624 072 436 783 441 312 442 885 444 441 457 671 
              

Olycksfallsförsäkring 119 800 109 460 115 302 113 116 115 951 115 375 123 750 133 980 153 381 133 831 132 570 128 359 138 060 
              

Tjänstereseförsäkring 8 008 8 008 8 928 11 136 9 856 11 708 10 396 10 396 10 396 4 366 4 442 4 513 4 979 
              

Fordonsförsäkring 119 306 182 257 182 538 179 360 350 777 360 060 339 707 492 692 471 100 417 945 392 629 398 469 506 341 
              

Konstförsäkring          20 000 2 000 2 000 2 241 
              

Flyggplatsförsäkring              

              

Återbäring  -1 394   -4 536 -73 748 -85 076 -103 274  -874 -1 886   

              

Premier under året m.m  1 502 2 083 38 304 29 274 187 584 144 937 12 823      

              

Total premie 500 830 645 525 666 445 693 604 1 070 513 1 124 344 1 145 602 1 170 689 1 071 660 1 016 580 972 640 977 782 1 109 292 
              

Interndebitering*/       -55 200 -155 171 -143 430 -147 441 -166 344 -167 464 -172 557 
              

Premie inkl arvode 500 830 645 525 666 445 693 604 1 070 513 1 124 344 1 090 402 1 015 518 928 230 869 139 806 296 810 318 936 735 
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Bilaga 1 Premier 2000‐2019 fortsättning 
 

kommunförsäkring, 

premieutveckling 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

         

Egendomsförsäkring 538 233 589 677 631 316 700 927 723 637 738 729,00 799 828 842 167 
         

Olycksfallsförsäkring 140 523 246 306 252 977 236 080 230 802 255 656,00 255 565 299 863 
         

Tjänstereseförsäkring 5 535 11 487 10 884 11 720 12 072 11 463,00 11 463 11 405 
         

Fordonsförsäkring 456 046 466 430 489 010 512 611 390 700 438 947,00 438 947 565 340 
         

Konstförsäkring 20 488 22 325 22 325 22 325 22 325 9 000,00 14 770 9 278 
         

Flyggplatsförsäkring 15 000 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400,00 5 700 6 100 
         

Återbäring       -6 065  

         

Premier under året m.m         

         

Total premie 1 175 825 1 341 625 1 411 912 1 489 063 1 384 936 1 459 195 1 520 208 1 734 153 
         

Interndebitering*/ -203 839 -195 700 -202 273 -293 906 -192 429 -196 470 -278 261 -305 342 
         

Premie inkl arvode 971 986 1 145 925 1 209 639 1 195 157 1 192 507 1 262 725 1 241 947 1 419 533 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

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

KS/2020-0288 

KS § 75 Årsrapport 2020 för Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2020 och bevilja ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
och finansieringsanalys. 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2020. 

Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 uppdrag färre än 
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan 
på kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov. De mest efterfrågade 
språken var arabiska och somaliska. 

Förbundet har uppnått sex av nio verksamhetsmål. Målet för andel hälso- och 
sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, nivån på sjukfrånvaron samt 
FIME är mål som ej uppfyllts. 

Förbundet hade 1 204 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har 
ökat under året och förbundet har fått 23 nya auktoriserade tolkar varav 1 av dem 
har sjukvårdsauktorisation. 

Den 31 december 2020 hade förbundet ca 5 700 registrerade medlemskunder. 
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 kunder. Totalt köps 99,99 % av 
samtliga förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är 
Västra Götalandsregionen, som står för ca 75%. 

Under året har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar 
en personalomsättning om 17,4%. 

Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7% vilket är en ökning jämfört med 
föregående år. 

Händelser av väsentlig betydelse: 

 Driftsättning av nytt verksamhetssystem. 1 juni driftsattes det nya
verksamhetssystemet och sedan dess har det pågått ett intensivt arbete
för att åtgärda bristande funktionalitet i systemet. Arbetsbelastningen har
varit stor i hela organisationen vilket har gjort att övriga frågor i förbundet
till stor del har fått stå tillbaka under året.

 Winningtemp. Nytt AI-uppbyggt arbetsmiljöverktyg som möjliggör
löpande uppföljning av arbetsmiljöns utveckling i organisationen.

ärende 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-08  
   

 
   

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

 Covid-19. Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Tolkning 
via telefon har ökat markant vilket bland annat har resulterat i minskade 
resor och därmed ökad effektiv tolktid. Kunderna har fått en minskad 
kostnad för tolkuppdragen då resekostnaden har minskat. 

 Ökad digitalisering och införande av distansutbildning. Ett 
förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till 
rekrytering och utbildning av uppdragstagare har pågått under året vilket 
har resulterat i en ökad digitalisering av processerna. 

Framtagandet av distansutbildningen har Intensifierats på grund av pandemin och 
första distansutbildningen för tolkarna genomfördes innan sommaren. 

 Upphandling telefoniplattform. På grund av pandemin förlängdes 
befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den påbörjade 
upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. 
Nytt avtal beräknas vara klart under våren 2021. 

Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 
uppdrag, vilket är 24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 
mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-28 § 85 
Tjänsteskrivelsen 
Årsredovisning 2020, dnr 21/0012-2 
Internkontrollrapport, 21/0012-2 
Revisionsberättelse 2020 
Protokollsutdrag 2021-03-26 Dnr 20/0001-4 
Förbundsordning 2021-01-01 
Årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2020 och bevilja ansvarsfrihet. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 KS/2020-0288 

KSau § 85 Årsrapport 2020 för Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2020 och bevilja ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
och finansieringsanalys. 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2020. 

Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 uppdrag färre än 
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan 
på kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov. De mest efterfrågade 
språken var arabiska och somaliska. 

Förbundet har uppnått sex av nio verksamhetsmål. Målet för andel hälso- och 
sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, nivån på sjukfrånvaron samt 
FIME är mål som ej uppfyllts. 

Förbundet hade 1 204 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har 
ökat under året och förbundet har fått 23 nya auktoriserade tolkar varav 1 av dem 
har sjukvårdsauktorisation. 

Den 31 december 2020 hade förbundet ca 5 700 registrerade medlemskunder. 
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 kunder. Totalt köps 99,99 % av 
samtliga förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är 
Västra Götalandsregionen, som står för ca 75%. 

Under året har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar 
en personalomsättning om 17,4%. 

Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7% vilket är en ökning jämfört med 
föregående år. 

Händelser av väsentlig betydelse: 

 Driftsättning av nytt verksamhetssystem. 1 juni driftsattes det nya 
verksamhetssystemet och sedan dess har det pågått ett intensivt arbete 
för att åtgärda bristande funktionalitet i systemet. Arbetsbelastningen har 
varit stor i hela organisationen vilket har gjort att övriga frågor i förbundet 
till stor del har fått stå tillbaka under året.    

 Winningtemp. Nytt AI-uppbyggt arbetsmiljöverktyg som möjliggör 
löpande uppföljning av arbetsmiljöns utveckling i organisationen. 
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 Covid-19. Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Tolkning 
via telefon har ökat markant vilket bland annat har resulterat i minskade 
resor och därmed ökad effektiv tolktid. Kunderna har fått en minskad 
kostnad för tolkuppdragen då resekostnaden har minskat. 

 Ökad digitalisering och införande av distansutbildning. Ett 
förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till 
rekrytering och utbildning av uppdragstagare har pågått under året vilket 
har resulterat i en ökad digitalisering av processerna. 

Framtagandet av distansutbildningen har Intensifierats på grund av pandemin och 
första distansutbildningen för tolkarna genomfördes innan sommaren. 

 Upphandling telefoniplattform. På grund av pandemin förlängdes 
befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den påbörjade 
upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. 
Nytt avtal beräknas vara klart under våren 2021. 

Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 
uppdrag, vilket är 24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 
mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Årsredovisning 2020, dnr 21/0012-2 
Internkontrollrapport, 21/0012-2 
Revisionsberättelse 2020 
Protokollsutdrag 2021-03-26 Dnr 20/0001-4 
Förbundsordning 2021-01-01 
Årsredovisning 2020 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2020 och bevilja ansvarsfrihet. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 Kommunstyrelsen 

Tolkförmedling Väst 2020 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna årsredovisningen för 2020 och bevilja ansvarsfrihet. 
Sammanfattning av ärendet 
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning 
och finansieringsanalys. 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2020. 

Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 uppdrag färre än 
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan 
på kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov. De mest efterfrågade 
språken var arabiska och somaliska. 

Förbundet har uppnått sex av nio verksamhetsmål. Målet för andel hälso- och 
sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, nivån på sjukfrånvaron samt 
FIME är mål som ej uppfyllts. 

Förbundet hade 1 204 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har 
ökat under året och förbundet har fått 23 nya auktoriserade tolkar varav 1 av dem 
har sjukvårdsauktorisation. 

Den 31 december 2020 hade förbundet ca 5 700 registrerade medlemskunder. 
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 kunder. Totalt köps 99,99 % av 
samtliga förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är 
Västra Götalandsregionen, som står för ca 75%. 

Under året har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar 
en personalomsättning om 17,4%. 

Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7% vilket är en ökning jämfört med 
föregående år. 

Händelser av väsentlig betydelse: 

 Driftsättning av nytt verksamhetssystem. 1 juni driftsattes det nya 
verksamhetssystemet och sedan dess har det pågått ett intensivt arbete 
för att åtgärda bristande funktionalitet i systemet. Arbetsbelastningen har 
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varit stor i hela organisationen vilket har gjort att övriga frågor i förbundet 
till stor del har fått stå tillbaka under året.    

 Winningtemp. Nytt AI-uppbyggt arbetsmiljöverktyg som möjliggör 
löpande uppföljning av arbetsmiljöns utveckling i organisationen. 

 Covid-19. Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Tolkning 
via telefon har ökat markant vilket bland annat har resulterat i minskade 
resor och därmed ökad effektiv tolktid. Kunderna har fått en minskad 
kostnad för tolkuppdragen då resekostnaden har minskat. 

 Ökad digitalisering och införande av distansutbildning. Ett 
förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till 
rekrytering och utbildning av uppdragstagare har pågått under året vilket 
har resulterat i en ökad digitalisering av processerna. 

Framtagandet av distansutbildningen har Intensifierats på grund av 
pandemin och första distansutbildningen för tolkarna genomfördes innan 
sommaren. 

 Upphandling telefoniplattform. På grund av pandemin förlängdes 
befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den påbörjade 
upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. 
Nytt avtal beräknas vara klart under våren 2021. 

Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 
uppdrag, vilket är 24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 
mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. 

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Årsredovisning 2020, dnr 21/0012-2 
Internkontrollrapport, 21/0012-2 
Revisionsberättelse 2020 
Protokollsutdrag 2021-03-26 Dnr 20/0001-4 
Förbundsordning 2021-01-01 
Årsredovisning 2020 
  

Carsten Sörlie 
Ekonomi- och IT-chef 
0526-192 02 
carsten.sorlie@stromstad.se 

Mats Brocker 
Kommundirektör 
0562- 190 10 
mats.brocker@stromstad.se 
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1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 
 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Nedan presenteras en femårsöversikt över förbundets utveckling över tid utifrån ett antal 
nyckeltal.  
 
Som en följd av den stora asylvågen 2015-2016 har verksamhetens intäkter och kostnader samt 
resultat ökat senaste åren. Enligt beräknat, men också till följd av pandemin, har en minskad 
efterfrågan på tolk skett under 2020. Högst troligt är, oavsett pandemi eller inte, att en minskning 
fortsätter de närmaste åren då färre sökt asyl i Sverige. 
 
Trots att en stor utbetalning skett avseende investering av nytt verksamhetssystem har soliditeten 
ökat då ingen återbetalning av eget kapital skett och att resultatet varit positivt. 
 

Förbundet (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 195 487 220 370 203 940 186 901 193 198 

Verksamhetens kostnader -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 -190 564 

Årets resultat 3 465 5 867 5 295 79 2 344 

Soliditet (%) 53 % 49 % 48 % 43 % 42 % 

Nettoinvesteringar 10 086 3 031 0 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2020. På grund av den rådande pandemisituationen har årets direktionsmöten 
genomförts på distans. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2020-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Christina Nilsson (KD), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot Ulf Genitz (C), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 
 

Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2020 utfört ca 316 000 uppdrag vilket är ca 24 000 färre uppdrag än 
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på kundernas 
verksamheter och därmed deras tolkbehov.  

 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har 
minskat jämfört med föregående år och är nu 
99 %. Den lägre tillsättningsgraden är direkt 
kopplad till det nya verksamhetssystemet som 
driftsattes 1 juni. Såväl tekniska problem under 
införandefasen som förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner har 
bidragit till den lägre tillsättningsgraden. 
 

 

  

                                                 
2 Nya Ulricehamn. 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2020 316 000 99,0 % 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 
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Tolkar och översättare 

Den 31 december 2020 hade förbundet 1 204 aktiva tolkar vilket är en ökning om 21 tolkar 
jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt fanns 94 aktiva översättare, av dessa är 29 även 
verksamma som tolkar. Totalt är 294 uppdragstagare auktoriserade, av dessa är 225 tolkar. 63 av de 
auktoriserade tolkarna är även sjukvårdsauktoriserade. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2020 
genomförde 93 personer förbundets rekryteringstest, 55 % blev godkända. Antalet personer som 
genomfört rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år vilket bland annat är relaterat 
till pandemin och begränsningen av fysiska möten. Dock har andelen med godkända resultat ökat 
vilket hänger samman med höjda krav och därmed en ökad selektering av inkomna ansökningar. 
Under året har förbundets rekryteringsstrategi ändrats och en mer riktad rekrytering på bristspråk 
är i fokus. Även under 2020 har fler redan etablerade tolkar sökt sig till förbundet.  
 
Genom förbundets egna utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som 
erfarna tolkar kvalitetssäkras tolktjänsterna. Bland annat genomgår tolkaspiranter en 
introduktionskurs och erbjuds grundutbildning. Nyregistrerade tolkaspiranter har tidigare även 
erbjudits bredvidgång. På grund av pandemin har detta inte kunnat erbjudas under året.  
 
Under 2020 utfärdades 63 kursintyg till tolkar som genomfört förbundets olika kurser. Jämfört 
med föregående år är detta en dryg halvering. Minskningen är en direkt effekt av pandemins 
påverkan på verksamheten då förbundet tvingades att ställa in flera planerade utbildningar och 
testtillfällen. Tack vare snabb omställning i organisationen kunde den nya utbildningen ”Att tolka i 
skolan” erbjudas även på distans. Intresset har varit mycket stort och totalt har 51 tolkar 
genomgått utbildningen under 2020. Utbildningen genomföres på distans första gången i maj och 
därefter vid flera tillfällen under hösten. Även förbundets introduktionskurs för tolkaspiranter 
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erbjöds på distans i slutet av året. Att insatserna kunnat genomföras på distans har möjliggjort att 
tolkar och tolkaspiranter från ett större geografiskt område har kunnat delta. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 30 
tolkar har under året höjts till nivå utbildad tolk3 vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Totalt är nu 51 % av förbundets aktiva tolkar på nivå utbildad tolk vilket är en 
ökning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Under 2020 utfördes 63 % av 
uppdragen av tolkar med denna kompetensnivå. 
 
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-
teamet, Göteborgs Stad, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR). Då flertalet planerade utbildningstillfällen tvingades ställas in på grund av 
pandemin har endast 25 tolkar genomgått SRHR-utbildningen under året. Planerat var att 60-80 
tolkar skulle ha genomgått utbildningen då målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska 
inneha SRHR-kompetens. Förbundet har påbörjat en dialog om att genomföra SRHR-utbildning 
på distans. 
 
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatri 
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev 
inställd på grund av pandemin, likaså blev den planerade etikkursen inställd. 
 
Under hösten har förbundet inlett dialog med Västra Götalandsregionen för att tillsammans ta 
fram en distansutbildning i psykisk ohälsa. En dialog har även förts med olika utbildningsaktörer 
avseende framtida samarbete för validering och grundutbildning. 
 
På grund av pandemin har tolkarna inte kunnat erbjudas några fysiska informationsträffar under 
året. Däremot har flera digitala informationsträffar genomförts under senare delen av hösten. 
 

Kunder  

Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 
kunder. Den 31 december 2020 hade 
förbundet 5 696 registrerade 
medlemskunder. Totalt utförs 99,99 % av 
samtliga uppdrag hos förbundets 
medlemmar4. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen (VGR), som står för 
drygt 75 %. VGRs andel har ökat i relation 
till de övriga medlemmarna vilket sannolikt 
har en koppling till pandemin. Göteborgs 
Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal bokade 
uppdrag.  
 

                                                 
3 Tidigare utbildningsnivå 1C 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 75%

Göteborgs Stad
12%

Övriga medlems-
kommuner 13%

Icke medlemmar 0%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Ekonomi 

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Tolk- 
och översättningstjänster ger förbundets intäkter och de största kostnaderna är relaterade till tolk- 
och översättararvoden. Intäkter och kostnader är därmed direkt kopplade till utförda tolk- och 
översättningsuppdrag. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 

Förbundet har totalt under 2020 haft en god likviditet. Utbetalning av investering av nytt 
verksamhetssystem har klarats med egna medel. På grund av tekniska problem i det nya 
verksamhetssystemet, vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar, har dock checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade beslut om att ingen 
återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Nytt beslut tas under 2021. För 
eventuell återbetalning av eget kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är 
beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 

Driftsättning av nytt verksamhetssystem 

Efter ett års förberedande implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. 
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att åtgärda bristande funktionalitet i det nya 
systemet. Vid årets slut fanns fortfarande punkter som ej åtgärdats av leverantören. Införandet av 
det nya verksamhetssystemet med dess utmaningar har skapat en stor arbetsbelastning i hela 
organisationen och övriga frågor i förbundet har under året därmed i stor utsträckning fått stå 
tillbaka. 
 

Winningtemp 

I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som möjliggör 
att löpande följa arbetsmiljöns utveckling i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt 
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den 
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dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även 
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en 
traditionell medarbetarenkät vartannat år. I Winningtemp har påverkan på arbetsmiljön i samband 
med införandet av nytt verksamhetssystem kunnat följas löpande. Tack vare denna fortlöpande 
temperaturmätning av medarbetarnas engagemang och mående har organisationen snabbt kunna 
omstruktureras för att motverka långvarig ohälsosam arbetsbelastning.    
 

Certifiering enligt FR2000 

I september certifierades Tolkförmedling Väst enligt FR2000 vilket innebär att förbundet nu har 
ett certifierat ledningssystem. FR2000 standarden innehåller krav på ett integrerat ledningssystem 
för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande. 
 

Covid-19 

Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. I förhållande till budget har 24 000 färre 
uppdrag utförts under året. Antalet telefontolkningar har ökat markant vilket medfört att tolkarnas 
resor minskat och deras effektiva tolktid har ökat. Kunderna å sin sida har fått en minskad kostnad 
för tolkuppdragen då resekostnaden har uteblivit. Den minskade efterfrågan på tolk och den ökade 
effektiva tolktiden har också skapat en större konkurrens om uppdragen mellan tolkarna. Detta 
medförde att en grupp icke-auktoriserade tolkar under sommaren gick samman och offentligt 
uttryckte sitt missnöje över situationen. 
 
De av förbundets medarbetare som har haft möjlighet, och som så önskat, har under pandemins 
påverkan arbetat hemifrån. Samtliga möten har sedan mars skett på distans. Flertalet rekryteringar, 
och större delen av de planerade utbildningsinsatserna för tolkar har ställts in på grund av 
pandemin. Förbundets samtliga kontor har i olika grad varit stängda för externa besök sedan mars. 
 

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning 

Under året har ett förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare pågått. Detta innebär en förenkling och en ökad digitalisering av 
processerna. På grund av pandemin har arbetet med framtagande av distansutbildning 
intensifierats och innan sommaren genomfördes den första distansutbildningen för tolkar.  
 

Upphandling telefoniplattform  

På grund av pandemin förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den 
påbörjade upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal 
beräknas vara klart under våren 2021. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
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Styrning och uppföljning av verksamheten 

Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 

 

Måluppfyllelse 

Förbundet har till följd av pandemisituationen haft extra god tillgång av tolkar under året och 
förbundets kunder har fått likvärdig service. Kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter 
har skett under året i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet kontinuerligt med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa 
kollektivt för att minska miljöpåverkan. Som en följd av pandemin har distanstolkningen ökat 
markant under året. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under tidigare år såväl deltagit på mässor som besökt kunder. Detta arbete har under 
2020 endast kunnat genomföras i mycket ringa omfattning, och då i digital form, på grund av 
pandemin.  
 

Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % 99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % 0,8 %  

 

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 %  4,5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 14 %.  

14,4 % ≥14 % 20 %  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C5 ska uppgå till minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % 62,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 50 %. 45,2 % ≥50 %  56 % 

 

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall  
2020 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <5 %  6,7 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 - >79 75  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall  
2020 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda 
tolkuppdrag. 

40,3 % ≥50 %  60,3 %  

 

Måluppfyllelse 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2020 tillsatte förbundet 99,0 % av antalet inkomna beställningar vilket är en minskning på 
0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror på tekniska problem under 
införandefasen av det nya verksamhetssystemet samt förändrade tillsättningsprinciper och 
förmedlingsrutiner kopplat till det nya verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt. 
  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2020 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med 2019. Pandemin har resulterat i att 
andelen distansuppdrag ökat markant. I dessa uppdrag är det mer sällan förekommande att tolk 
kommer sent eller uteblir från uppdrag jämfört med platsuppdrag där yttre omständigheter i större 
utsträckning påverkar. Målet är uppfyllt. 
 

                                                 
5 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 



15 (30) 
 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå 
till minst 5 %. 
Under 2020 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Låg tillgång på 
sjukvårdsauktoriserade tolkar i kombination med att antalet sjukvårdsuppdrag fortsatt öka även 
under 2020 har resulterat i ett lägre utfall än förväntat. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år och är nu totalt 20 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren vilket bland annat beror på att förbundet har fler auktoriserade 
tolkar att tillgå. Ökning av distanstolkning och att restiden därmed minskat har möjliggjort mer 
effektiv tolktid vilket också är en bidragande orsak till utfallet. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C6 ska uppgå till minst 60 %. 
Förbundet har under senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå 
1C. Under 2020 utfördes 62,6 % av förbundets uppdrag av tolkar på nivå 1C vilket är en ökning 
med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
Efter att förbundet driftsatte det nya verksamhetssystemet har andelen beställningar som 
inkommer via digitala tjänster ökat markant. Detta är ett resultat av att det nya systemet har en 
ökad tillgänglighet och är mer användarvänligt. Utfallet för året blev 56 % vilket är en ökning på 
10,8 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har under året ökat 0,7 procentenheter och är för 2020 totalt 6,7 %. Den ökade 
sjukfrånvaron är sannolikt ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till 
den rådande pandemin. Målet är inte uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.  
Under året har distanstolkning ökat med 20 procentenheter vilket innebär att 60,3 % av 
tolkuppdragen under 2020 utfördes på distans. Förbundet har under senare år aktivt arbetat med 
att profilera distanstolkningen som en såväl ekonomisk som miljömässig fördelaktig tjänst. Dock 
har även pandemin bidragit till den stora ökningen av distanstolkning under året. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Dock har 
checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året. Detta på grund av tekniska problem i det nya 
                                                 

6 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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verksamhetssystemet vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar. 
 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2020. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2020 2019 2018 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 3 465  5 867  5 295  

    

minus samtliga realisationsvinster/förluster 0  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta 0  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning 0  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 465  5 867  5 295  

    

Årets balanskravsresultat 3 465  5 867  5 295  

Balanskravsresultat att reglera 0  0  0  

     

    

Budgetomslutning     

Verksamhetens kostnader 190 985  214 448  198 506  

Personalkostnader egen personal 29 189  30 578  30 526  

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 150 430  171 542  156 205  

Nettoinvesteringar 10 086  3 031  0  

Likvida medel 31/12 respektive år 13 494  18 273  17 584  

    

Resultat    

Årets resultat 3 465  5 867  5 295  

Ingående Eget kapital 30 864  29 455  24 160  

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 173 % 188 % 191 % 

Soliditet 53 % 49 % 48 % 
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Väsentliga personalförhållanden 

Medarbetare 

Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser 
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång 
har en anpassning av bemanningen utifrån de nya förutsättningarna påbörjats. Den tidigare 
restriktiva hållningen till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har gällt även under 2020. 
 
Ny verksamhetschef för Fyrbodal tillträdde i februari efter att den tidigare verksamhetschefen 
avslutat sin anställning en månad tidigare. Under mellanperioden var verksamhetschefen för 
Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.  
 
Under 2020 skedde en total personalomsättning i teamet som arbetar med rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare. Arbetsmetoder och processer har utvecklats och bemanningen är nu 
2,0 årsarbetare istället för tidigare 2,75. Under året har behovet av digital utveckling intensifierats 
vilket medfört att en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare inrättats. Tjänsten tillträddes i slutet av 
året efter intern rekrytering. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsgemensamma dagen genomföras enligt plan i 
december. Förbundets chefer hade istället ett enklare årsavslut med sina medarbetare på respektive 
kontor.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
På grund av pandemin flyttades de centrala avtalsförhandlingarna till senhösten och årets 
löneöversyn blev därmed senarelagd. Det förarbete som var möjligt gjordes av förbundets chefer 
och den lokala löneöversynen kunde därmed slutföras så fort det centrala avtalet undertecknats. 
Detta innebar att förbundets medarbetare fick ny lön i november och retroaktiv lön utbetald innan 
jul.  
 
Genom det nya arbetsmiljöverktyget Winningtemp mäts nu hållbart medarbetarengagemang 
(HME) fyra gånger om året istället för som tidigare vartannat år i medarbetarenkät. Systemet 
infördes i april därför skedde mätningen tre gånger under 2020. HME-resultatet redovisas i stycket 
om måluppfyllelse. 
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 

Per den 31 december 2020 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare, 42 kvinnor 
respektive 10 män. En av dessa var studieledig, en partiellt tjänstledig och en partiellt föräldraledig. 
Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.  
 
Totalt har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året vilket motsvarar en 
personalomsättning om 17,4 %. Personalomsättningen har minskat knappt en procentenhet 
jämfört med 2019. 
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 52,5 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 0,9 åa. Även antalet utförda timmar av såväl timavlönad 
personal som visstidsanställd personal har minskat med 0,5 åa respektive 2,2 åa. Totalt har antalet 
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arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 61,3 åa vilket är 3,5 åa färre 
jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar beror framförallt på vakanser 
inom flera områden i förbundet men också på grund av att en handfull anställda varit partiellt 
föräldra- och tjänstlediga under året. 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,1 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 85,7 % av kvinnorna 
respektive 100 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

Under årets två första månader var sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år. En ökning syns 
från och med mars och har en tydlig koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid 
minsta sjuksymptom stanna hemma.  

 Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning om 0,5 procentenheter jämfört 
med föregående år. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är 7,5 % vilket motsvarar en ökning om 0,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron för män särredovisas inte då gruppen är 
för liten. Andelen långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) 
har mer än halverats jämfört med föregående år och är 
nu 11,7 % av den totala sjukfrånvaron. Det finns inga 
indikationer på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 
kostnaden för företagshälsovård är i princip obefintlig. 
Ett fåtal medarbetare har testats positiva för Covid-19. 
  

Ålder 29 år eller 
yngre 

30-49 år 50 år eller 
äldre 

Sjukfrånvaro 3,7 % 5,3 % 8,8 % Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2020 
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Under 2020 har 36 medarbetare nyttjat friskvårdsbidraget vilket är sju personer fler jämfört med 
föregående år. Den subventionerade massage som tillhandahållits för medarbetarna på kontoret i 
Göteborg ställdes in under året på grund av pandemin. 
 

Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  

Omvärld 

Knappt 13 000 människor sökte asyl 
under 2020 vilket nästan är en halvering 
jämfört med föregående år. Flest 
asylsökande kom från Syrien, 
Uzbekistan, Irak, Iran och Afghanistan. 
Jämfört med föregående år har antalet 
asylsökande minskat vilket är en effekt 
av pandemisituationen i världen. 
Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.7  
 

Utgångsläge 

Under 2020 utfördes ca 316 000 uppdrag, vilket var 24 000 färre än budgeterade. Att utfallet blev 
lägre än beräknat är kopplat till samhällets påverkan av pandemin och därmed den minskade 
efterfrågan på tolk. I relation till flera andra tolkförmedlingar i landet har förbundet dock haft en 
god efterfrågan på tolk utifrån rådande pandemisituation. 
 
Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet 
gentemot förbundet följts upp. Den första 
mätningen visade på en stor variation och 
tolktjänster köptes i mer eller mindre 
utsträckning av andra leverantörer. Förbundet 
har under åren som följt aktivt arbetat för att 
öka avtalslojaliteten. Vid mätningen 2020 hade 
köp från andra leverantörer minskat med 80 % 
jämfört med första mätningen.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år 
även under 2020 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de cirka 50 % av 
utförda uppdrag. I de tio största språken 
utfördes, i jämförelse med föregående år, färre uppdrag 
undantaget albanska i vilket uppdragen ökade. 
Under 2020 utfördes tolkuppdrag på 117 olika språk. 
 

                                                 
7 www.migrationsverket.se 

Figur 6 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2020-12-31 
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Framtid 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Med anledning av 
pandemin har det sedan tidigare påbörjade utvecklingsarbetet avseende rekrytering och utbildning 
av uppdragstagare intensifierats under året. En första distansutbildning genomfördes under våren 
2020. Utvecklingsarbetet har fortlöpt för att under 2021 möjliggöra flera olika utbildningar samt 
delar av rekryteringsprocessen på distans. Dialog med externa utbildningsaktörer inleddes under 
2020 i syfte att kunna samarbeta kring såväl rekrytering som utbildning av tolkar till förbundet.  
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Telefontolkning 
har varit dominerande men under senaste året har intresset för skärmtolkning tagit fart. Då 
medlemmarna har olika digitala mötesplattformar i sina verksamheter förbereder förbundet för att 
under 2021 kunna möta kundernas olika tekniska behov och skämtolkningen förväntas då öka 
ytterligare.  
 
Under 2020 har andelen telefonuppdrag ökat markant. En stor anledning till detta bedöms vara 
pandemin, dock spås att telefonuppdragen inte kommer gå tillbaka till tidigare nivåer även om en 
minskning förväntas när samhället återgått till ett mer normalläge.  
 
På grund av pandemin har varumärkesarbetet kopplat till kundbesök och deltagande på exempelvis 
mässor med mera avstannat. Förhoppningsvis kommer detta arbete att kunna återupptas under 
andra halvan av 2021. Digitala kundmöten erbjuds dock som ett alternativ under pandemin.  
 
Under 2020 påbörjades upphandling av ny telefoniplattform. Driftsättning förväntas ske under 
sommaren 2021. I samband med införande av ny telefoniplattform kommer även förbundet att 
implementera Microsoft 365 och därmed gå från Skype till Teams. 
 

Figur 8 Antal uppdrag 2018-2020 
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Budget 2021  

Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i 
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %. 
 
 

 Budget 2021 (tkr) 

Verksamhetens intäkter 216 000 

Verksamhetens kostnader 216 000 

Årets resultat 0 

 

Ekonomisk plan 2021-2023  

Budget, (tkr) 2021 2022 2023 

Intäkter 216 000 220 000 224 000 

Kostnader 216 000 220 000 224 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen 
har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år vilket 
motsvarar avtalsperioden för drift och support av det nya verksamhetssystemet. 
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not Budget 2020 2020 2019 

     

Verksamhetens intäkter 1 221 000 195 487 220 370 

Verksamhetens kostnader 2 -219 515 -190 985 -214 448 

Avskrivningar 3 -1 435 -1 002 -24 

  
 

  

Verksamhetens nettokostnader  50 3 500 5 898 

  
 

  

Finansiella intäkter 4 5 2 7 

Finansiella kostnader 5 -55 -37 -38 

  
 

  

Resultat före extraordinära poster  0 3 465 5 867 

  
 

  

Extraordinära poster  0 0 0 

  
 

  

Årets resultat  0 3 465 5 867 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2020 2019 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 11 827  2 671  

Inventarier 7 264  336  

Summa anläggningstillgångar  12 091  3 007  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 39 478  41 160  

Likvida medel 9 13 494  18 273  

Summa omsättningstillgångar  52 972  59 433  

    

Summa tillgångar  65 063  62 440  

    

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 27 867  22 000  

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 997  

Årets/periodens resultat 10 3 465  5 867  

Summa eget kapital  34 329  30 864  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 30 734  31 576  

Summa skulder  30 734  31 576  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  65 063  62 440  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2020 2019 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 10 3 465  5 867  

Justering för av- och nedskrivning 3 1 002  24  
    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  4 467  5 891  
    

Minskning kortfristiga fordringar  1 682  2 817  

    

Minskning kortfristiga skulder  -842  -530  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 307  8 178  
    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -10 086  -3 031  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 086  -3 031  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 12 0  218  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0  -4 676  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 458  

    

Årets kassaflöde  -4 779  689  

    

Likvida medel vid årets början  18 273  17 584  

Likvida medel vid årets slut  13 494  18 273  
 
  



25 (30) 
 

Noter 

Belopp i tkr   

  2020 2019 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 195 300  219 946  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin 171  0  

 Övriga intäkter 16  424  

 Summa 195 487  220 370  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 387  784  

 Sociala avgifter direktion 152  269  

 Personalkostnader 21 810  22 713  

 Sociala avgifter personal  6 840  6 812  

 Arvoden och ersättning tolkar 124 662  141 236  

 Sociala avgifter tolkar 25 768  30 306  

 Tolkutbildning 395  755  

 Lokalkostnader 3 573  3 568  

 Dator/IT/telefoni/post 3 432  3 529  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  277  384  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 579  3 971  

 Summa 190 875  214 327  

    

 Ersättning för revisorer   

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110  97  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 0  14  

 Skatterådgivning 0  10  

 Övriga tjänster 0  0  

 Summa 110  121  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 1 002  24  

 Summa 1 002  24  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  7  

 Summa 2  7  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  0  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  37  

 Summa 37  38  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    

6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   

 - Nytt verksamhetssystem 2 671  2 671  

 Omklassificering -2 671  0  

 Summa 0  2 671  

    

 Anskaffningsvärde 0  0  

 Ackumulerade avskrivningar 0  0  

 Årets investering  10 086  0  

 Omklassicifering från pågående investering 2 671  0  

 Årets avskrivning -930  0  

 Utgående bokfört värde 11 827  0  
    

7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 601  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 265  -1 241  

 Årets investering  0  360  

 Årets avskrivning -72  -24  

 Utgående bokfört värde 264  336  
    

8 Fordringar   

 Kundfordringar 23 973  25 217  

 Div. kortfristiga fordringar 0  10  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 505  15 933  

 Summa 39 478  41 160  
    

9 Kassa och bank   

 Bank 13 494  18 273  

 Summa 13 494  18 273  

    

10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 27 867  26 676  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 0  -4 676  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 997  

 Årets/periodens resultat 3 465  5 867  

 Summa 34 329  30 864  
    

11 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 2 617  3 622  

 Moms 7 907  8 369  

 Personalens skatter och avgifter 6 575  6 719 

 Skulder till anställda 0  0  

 Upplupna semesterlöner 1 059  882  
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 Upplupet tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 450  11 887 

 Övriga upplupna kostnader 126 97  

 Summa 30 734  31 576  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2020. 
    

12 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  218  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   

 Summa 0  218  
 

 

Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget 2020 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2019 samt utfallet av 2018. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 340 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2 % 
nödvändig. 
 

Utfall 

Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 uppdrag, vilket är 
24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat 
nollresultat. 
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger 12-14 % under budget och följer den 
minskade efterfrågan under året. Tolkarnas arvodeskostnader i förhållande till 
förmedlingsintäkterna är procentuellt något lägre jämfört med föregående år och beror på att 
distanstolkningen ökat kraftigt under 2020 och att resekostnaderna därmed minskat.  
 
Den rådande pandemisituation i samhället har gjort att förbundets samtliga direktionsmöten under 
året genomförts på distans via Skype. Kostnadsutfallet blev knappt 50 % jämfört med budget. 
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror främst på vakanta tjänster inom flera 
områden i förbundet. Till följd av pandemin har förbundet också haft en generell minskning av 
övriga personalkostnader så som minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev knappt 400 000 kronor vilket motsvarar en fjärdedel av lagd 
budget. Det låga utfallet beror på att förbundet under året tvingats ställa in flera budgeterade 
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utbildningar till följd av pandemin. Även om ett antal kurser har erbjudits på distans har inte den 
planerade volymen uppnåtts under året. 
 
Då införandet av nytt verksamhetssystem inte kunde driftsättas enligt plan tvingades förbundet 
förlänga avtalet med den tidigare leverantören. Detta resulterade i en ökad kostnad om ca 640 000 
kronor. Utfallet för IT-kostnader blev därmed högre än budgeterat. 
 
Utfallet kopplat till konsulttjänster blev högre än budgeterat och förbundet har bland anlitat 
externa konsulter kopplat till det nya verksamhetssystemet och förbundets webbplats. Externa 
konsulter har även anlitats i upphandling av ny telefoniplattform samt för arbetsmiljörelaterade 
insatser under året.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Budget 2020 

Förmedlingstjänster 195 300 221 000 

Övriga intäkter 187  

Summering 195 487 221 000 

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 1 100 

Personalkostnader  28 650 32 076 

Arvoden uppdragstagare 150 430 174 590 

Tolkutbildning 395 1 500 

Lokalkostnader 3 573 3 625 

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 849 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 403 

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 3 373 

Finansiella kostnader 1 037 1 485 

Summering 192 022 221 000 

RESULTAT   

Årets resultat 3 465 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2020 

 
 

Förbundets investeringsverksamhet 

Investering i nytt verksamhetssystem 
I maj 2019 skrevs avtal för nytt verksamhetssystem (Fenix). Efter ett års implementeringsarbete 
driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni 2020. Ett intensivt arbete för att åtgärda bristande 
funktionalitet i det nya systemet har pågått sedan dess och vid årets slut fanns fortfarande 
kravställda punkter som ej åtgärdats av leverantören. 
  

2019 2020 Totalt utfall Budget Avvikelse 

Utfall, tkr 2 671 10 086 12 757 12 000 757 
Tabell 6 Översikt över investering av nytt verksamhetssystem 
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Betalningsplanen av investeringen har enligt avtal fördelats på tre utbetalningstillfällen och har 
betalts med egna medel. Den första utbetalningen skedde efter att leverans- och 
implementeringsplanen undertecknats 2019, resterande utbetalningar skedde under 2020.  
 
Förbundet råddes av den anlitade externa upphandlingsexpertisen att i denna upphandling 
formulera kravställningen mer öppet än vid tidigare upphandlingsförsök. Detta ledde till att 
leverantören och förbundet genom hela processen har haft olika tolkningar av kravställningen. 
Flertalet beställningar av optioner har gjorts för att säkerställa önskad funktionalitet och därmed 
har kostnaden för systemet ökat. I mars 2020 fattade direktionen beslut om att utöka investeringen 
till tolv miljoner kronor. Det totala utfallet blev dock 12,8 miljoner kronor då ytterligare optioner 
krävts för att uppnå avsedd funktionalitet.  
 
Införandet av det nya verksamhetssystemet, och med det alla utmaningar, har skapat en stor 
arbetsbelastning i hela verksamheten. Den indirekta kostnaden i form av såväl utebliven övrig 
utveckling av förbundet som långvarig hög arbetsbelastning är inte inräknat i investeringen men 
bedöms ha påverkat förbundet i stor utsträckning. Högst sannolikt kan detta ha efterdyningar 
under kommande år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2021-03-27 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

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

KS/2020-0070 

KS § 76 Redovisning av lokalt partistöd 2019 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i KL. Till redovisningen ska 
fogas en granskningsrapport. Redovisningen med granskningsrapport ska vara 
Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året efter det år som redovisningen 
avser. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-28 § 86 
Tjänsteskrivelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2019. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Utbetalt Redovisat Granskat
Moderaterna X 2020-06-30 X
Liberalerna X 2020-03-30 X
Centerpartiet X 2020-02-17 X
Socialdemokraterna X 2020-06-29 X
Vänsterpartiet X 2020-06-24 X
Miljöpartiet X 2020-05-05 X
Sverigedemokraterna X 2020-06-30 X
Kristdemokraterna X 2020-01-28 X
Feministiskt initiativ X 2020-04-06 X

ärende 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-28  
   

 
   

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

 KS/2020-0070 

KSau § 86 Redovisning av lokalt partistöd 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i KL. Till redovisningen ska 
fogas en granskningsrapport. Redovisningen med granskningsrapport ska vara 
Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året efter det år som redovisningen 
avser. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2019. 

Beslutet skickas till 
Diariet

Utbetalt Redovisat Granskat
Moderaterna X 2020-06-30 X
Liberalerna X 2020-03-30 X
Centerpartiet X 2020-02-17 X
Socialdemokraterna X 2020-06-29 X
Vänsterpartiet X 2020-06-24 X
Miljöpartiet X 2020-05-05 X
Sverigedemokraterna X 2020-06-30 X
Kristdemokraterna X 2020-01-28 X
Feministiskt initiativ X 2020-04-06 X



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-04-14 Ärende: KS/2020-0070 
KS - Ekonomiavdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Redovisning av lokalt partistöd 2019 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i KL. Till redovisningen ska 
fogas en granskningsrapport. Redovisningen med granskningsrapport ska vara 
Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året efter det år som redovisningen 
avser. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

 

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 

Utbetalt Redovisat Granskat
Moderaterna X 2020-06-30 X
Liberalerna X 2020-03-30 X
Centerpartiet X 2020-02-17 X
Socialdemokraterna X 2020-06-29 X
Vänsterpartiet X 2020-06-24 X
Miljöpartiet X 2020-05-05 X
Sverigedemokraterna X 2020-06-30 X
Kristdemokraterna X 2020-01-28 X
Feministiskt initiativ X 2020-04-06 X
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 2021-04-14 Ärende: KS/2020-0070 
   

 

   

  

Carsten Sörlie 
carsten.sorlie@stromstad.se 

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

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

KS/2021-0113 

KS § 77 Utbetalning partistöd 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av partistöd utbetalat 2019 har inkommit från samtliga åtta partier 
före 2020-06-30.  

Beslut fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt KF beslut §52 KS2014-0327 
(KS2018-0056). Partistödet 2021 grundas på prisbasbeloppet 2020; 47 300kr.  

Stödet betalas enligt följande: 

 Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp
 Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp
 Utbildningsstöd med 900 kr/mandat

Beräkning av partistöd 2021 

 Mandat  Grund Partistöd Utbildning Totalt 

Moderaterna  6  9 460 46 543 5 400 61 403 

Liberalerna  4  9 460 31 029 3 600 44 089 

Centerpartiet  4  9 460 31 029 3 600 44 089 

Socialdemokraterna   11  9 460 85 329 9 900  104 689 

Vänsterpartiet   2  9 460 15 514 1 800 26 774 

Miljöpartiet  2  9 460 15 514 1 800 26 774 

Sverigedemokraterna6  9 460 46 543 5 400 61 403 

Kristdemokraterna  3  9 460 23 272 2 700 35 432 

Feministiskt initiativ   1  9 460  7 757  900 18 117 

Summa  39  85 140  302 530  35 100  422 770 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-28 § 87 
Tjänsteskrivelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler. 

ärende 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-08  
   

 
   

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

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-28  
   

 
   

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

 KS/2021-0113 

KSau § 87 Utbetalning partistöd 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av partistöd utbetalat 2019 har inkommit från samtliga åtta partier 
före 2020-06-30.  

Beslut fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt KF beslut §52 KS2014-0327 
(KS2018-0056). Partistödet 2021 grundas på prisbasbeloppet 2020; 47 300kr.  

Stödet betalas enligt följande: 

 Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp 
 Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp 
 Utbildningsstöd med 900 kr/mandat 

Beräkning av partistöd 2021 

               Mandat  Grund Partistöd Utbildning Totalt 

Moderaterna              6     9 460 46 543 5 400 61 403 

Liberalerna              4     9 460 31 029 3 600 44 089 

Centerpartiet              4     9 460 31 029 3 600 44 089 

Socialdemokraterna   11     9 460 85 329 9 900              104 689 

Vänsterpartiet              2     9 460 15 514 1 800 26 774 

Miljöpartiet              2     9 460 15 514 1 800 26 774 

Sverigedemokraterna6     9 460 46 543 5 400 61 403 

Kristdemokraterna     3     9 460 23 272 2 700 35 432 

Feministiskt initiativ   1     9 460   7 757    900 18 117 

Summa             39   85 140         302 530            35 100               422 770 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-28  
   

 
   

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

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-04-14 Ärende: KS/2021-0113 
KS    

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Utbetalning partistöd 2021 

Förslag till beslut 

att föreslå för Kommunfullmäktige 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av partistöd utbetalat 2019 har inkommit från samtliga åtta partier 
före 2020-06-30.  

Beslut fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt KF beslut §52 KS2014-0327 
(KS2018-0056). Partistödet 2021 grundas på prisbasbeloppet 2020; 47 300kr.  

Stödet betalas enligt följande: 

 Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp 
 Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp 
 Utbildningsstöd med 900 kr/mandat 

Beräkning av partistöd 2021 

               Mandat  Grund Partistöd Utbildning Totalt 

Moderaterna              6     9 460 46 543 5 400 61 403 

Liberalerna              4     9 460 31 029 3 600 44 089 

Centerpartiet              4     9 460 31 029 3 600 44 089 

Socialdemokraterna   11     9 460 85 329 9 900              104 689 

Vänsterpartiet              2     9 460 15 514 1 800 26 774 

Miljöpartiet              2     9 460 15 514 1 800 26 774 

Sverigedemokraterna6     9 460 46 543 5 400 61 403 

Kristdemokraterna     3     9 460 23 272 2 700 35 432 

Feministiskt initiativ   1     9 460   7 757    900 18 117 

Summa             39   85 140         302 530            35 100               422 770 

 



   2 (2) 

 2021-04-14 Ärende: KS/2021-0113 
   

 

   

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
  

Ewa Löfgren 
ewa.lofgren@stromstad.se 

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Gruppledare partier i KF 
Ekonomiavdelningen



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

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

KS/2021-0063 

KS § 79 1:a teritalrapport 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna 1:a tertialrapporten (jan-april) 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport för 1:a tertial år 2021 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 

Periodens balanskravsresultat för januari-april uppgår till 11,8 mnkr att jämföra 
med budget på 2,1 mnkr.  

Helårsprognosen för kommunen innehåller hög osäkerhet med anledning av 
gällande omständigheter kring Covid-19. Norge har beslutat att förlänga avtalen 
med karantänhotellen till 16 september och beroende på deras kommande beslut 
så kommer detta ha stor effekt på prognosen, framför allt intäkternas utveckling. 
Prognosen är osäker vad gäller främst hamn-och färjetrafiken där det är 
betydelsefullt när gränsen till Norge öppnar. Ett ökat antal placeringar samt högre 
kostnader för försörjningsstöd inom Socialnämnden påverkar både utfall och 
prognos.  

Årets skatteprognos visar på högre intäkter. Det beror främst på att Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) prognostiserar tilltagande ökning av arbetade 
timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor 
andel av befolkningen då bör vara vaccinerad. Skatteprognosen påverkas även av 
att invånarantalet överstiger budgeterad nivå. Detta till trots finns kvarstående 
osäkerhet kring hur kommunens intäkter och kostnader kommer att påverkas. 

Det prognosticerade balanskravsresultatet för året bedöms till 25 mnkr där 
orealiserade vinster/förluster för finansiella omsättningstillgångar är exkluderade, 
att jämföra med budget på 15 mnkr.   

Koncernbolagens resultat efter skatt förväntas uppgå till 6,4 mnkr. 

Av årets investeringsbudget på 238,5 mnkr har hittills förbrukats 104,7 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 233 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1. Tertial (januari-april) 2020 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-02 § 126 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna 1:a tertialrapporten (jan-april) 2021 med de redaktionella ändringar 
som beslutats. 

ärende
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-08  
   

 
   

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

Beslutet skickas till 
KS Diarie



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-02  
   

 
   

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

 KS/2021-0063 

KSau § 126 1:a teritalrapport 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna 1:a tertialrapporten (jan-april) 2021 med de redaktionella ändringar 
som beslutats. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport för 1:a tertial år 2021 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 

Periodens balanskravsresultat för januari-april uppgår till 11,8 mnkr att jämföra 
med budget på 2,1 mnkr.  

Helårsprognosen för kommunen innehåller hög osäkerhet med anledning av 
gällande omständigheter kring Covid-19. Norge har beslutat att förlänga avtalen 
med karantänhotellen till 16 september och beroende på deras kommande beslut 
så kommer detta ha stor effekt på prognosen, framför allt intäkternas utveckling. 
Prognosen är osäker vad gäller främst hamn-och färjetrafiken där det är 
betydelsefullt när gränsen till Norge öppnar. Ett ökat antal placeringar samt högre 
kostnader för försörjningsstöd inom Socialnämnden påverkar både utfall och 
prognos.  

Årets skatteprognos visar på högre intäkter. Det beror främst på att Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) prognostiserar tilltagande ökning av arbetade 
timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor 
andel av befolkningen då bör vara vaccinerad. Skatteprognosen påverkas även av 
att invånarantalet överstiger budgeterad nivå. Detta till trots finns kvarstående 
osäkerhet kring hur kommunens intäkter och kostnader kommer att påverkas. 

Det prognosticerade balanskravsresultatet för året bedöms till 25 mnkr där 
orealiserade vinster/förluster för finansiella omsättningstillgångar är exkluderade, 
att jämföra med budget på 15 mnkr.   

Koncernbolagens resultat efter skatt förväntas uppgå till 6,4 mnkr.  

Av årets investeringsbudget på 238,5 mnkr har hittills förbrukats 104,7 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 233 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1. Tertial (januari-april) 2020 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 av ekonomichef Carsten Sörlie 
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Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att Rapporten för 1. Tertial (jan-april) godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport för 1. tertial år 2021 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 

Periodens balanskravsresultat för januari-april uppgår till 11,8 mnkr att jämföra 
med budget på 2,1 mnkr.  

Helårsprognosen för kommunen innehåller hög osäkerhet med anledning av 
gällande omständigheter kring Covid-19. Norge har beslutat att förlänga avtalen 
med karantänhotellen till 16 september och beroende på deras kommande beslut 
så kommer detta ha stor effekt på prognosen, framför allt intäkternas utveckling. 
Prognosen är osäker vad gäller främst hamn-och färjetrafiken där det är 
betydelsefullt när gränsen till Norge öppnar. Ett ökat antal placeringar samt högre 
kostnader för försörjningsstöd inom Socialnämnden påverkar både utfall och 
prognos.  

Årets skatteprognos visar på högre intäkter. Det beror främst på att Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) prognostiserar tilltagande ökning av arbetade 
timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor 
andel av befolkningen då bör vara vaccinerad. Skatteprognosen påverkas även av 
att invånarantalet överstiger budgeterad nivå. Detta till trots finns kvarstående 
osäkerhet kring hur kommunens intäkter och kostnader kommer att påverkas. 

Det prognosticerade balanskravsresultatet för året bedöms till 25 mnkr där 
orealiserade vinster/förluster för finansiella omsättningstillgångar är exkluderade, 
att jämföra med budget på 15 mnkr.   

Koncernbolagens resultat efter skatt förväntas uppgå till 6,4 mnkr.  

Av årets investeringsbudget på 238,5 mnkr har hittills förbrukats 104,7 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 233 mnkr. 

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 
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Tertialrapport april 2021 
Ekonomisk uppföljning 

Periodens balanskravsresultat för januari-april uppgår till 11,8 mnkr att jämföra med budget på 2,1 
mnkr. Helårsprognosen innehåller osäkerhet vad gäller främst hamn- och färjetrafiken där det är 
betydelsefullt när gränsen till Norge öppnar. Ett ökat antal placeringar samt högre kostnader för 
försörjningsstöd inom socialnämnden påverkar både utfall och prognos. Årets skatteprognos visar på 
högre intäkter. Det beror främst på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognosticerar 
tilltagande ökning av arbetade timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och 
att en stor andel av befolkningen då bör vara vaccinerad. Skatteprognosen påverkas även av att 
invånarantalet överstiger budgeterad nivå. Detta till trots finns kvarstående osäkerhet kring hur 
kommunens intäkter och kostnader kommer att påverkas. Det prognosticerade balanskravsresultatet 
för året bedöms till 25 mnkr där orealiserade vinster/förluster för finansiella omsättningstillgångar är 
exkluderade, att jämföra med budget på 15 mnkr. Koncernbolagens resultat efter skatt förväntas 
uppgå till 6,4 mnkr. Av årets investeringsbudget på 240,3 mnkr har hittills förbrukats 104,0 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 234,8 mnkr. 

Delårsrapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för hela 
kommunkoncernen rapporteras per 31 augusti. 

 

Befolkning & arbetslöshet 

Strömstads invånarantal ökade med 33 personer under årets tre första månader, från 13 244 
personer per 31 december 2020 till 13 277 personer per 31 mars 2021. Källa: SCB 

Den totala arbetslösheten i Strömstad har ökat från 6,5 procent i mars 2020 till 11,3 procent i april 
2021. Andelen arbetslösa överstiger både Västra Götaland samt Riket. I Strömstad har den öppna 
arbetslösheten (16-64 år) höjts jämfört med mars 2020, från 4,2 procent till 7,2 procent. Nedan 
redovisas en jämförelse med genomsnittet i länet och riket, samt med mars månad föregående år. 
Källa: AMS 

Andel i % av 
registrerad 
arbetskraft  
16-64 år 

Total arbetslöshet 
2003 

Total arbetslöshet 
2104 

Varav öppet 
arbetslösa 

2003 

Varav öppet 
arbetslösa 

2104 

Strömstad 6,5 11,3 4,2 7,2 

VG Län 6,9 7,7 3,9 3,6 

Riket 7,6 8,2 4,2 3,7 
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Resultatanalys kommunen 

Periodens balanskravsresultat uppgår till 11,8 mnkr, att jämföra med budget på 2,1 mnkr. 

Resultaträkning 
mnkr 

Utfall Jan - 
Apr 2021 

Budget Jan 
- Apr 2021 

Återstår Jan - 
Apr 2021 

Verksamhetens intäkter 96,7 99,0 -2,3 

Verksamhetens kostnader -364,2 -356,8 -7,5 

Avskrivningar -17,3 -17,7 0,3 

Verksamhetens nettokostnader -284,8 -275,4 -9,4 

Skatteintäkter 196,0 188,1 7,9 

Generella statsbidrag och utjämning 93,9 92,2 1,8 

Verksamhetens resultat 5,1 4,9 0,2 

Finansiella intäkter 10,6 1,2 9,4 

Finansiella kostnader -1,1 -2,1 1,0 

Resultat efter finansiella poster 14,7 4,0 10,7 

Taxekollektivens resultat öf. till fond 3,4 -1,9 5,3 

Periodens resultat 18,0 2,1 16,0 

Varav orealiserade vinst fin.oms.tillg -6,2 0,0 -6,2 

Balanskravsresultat 11,8 2,1 9,7 

 
Verksamhetsresultat 

Verksamhetens nettokostnader är 9,4 mnkr högre än periodbudgeten. På intäktssidan är utfallet en 
avvikelse i jämförelse med budget på -2,3 mnkr. Gränsen till Norge är fortsatt stängd vilket medför 
uteblivna hamn- och färjeintäkter. Kostnaderna för perioden överstiger budget med 7,5 mnkr som i 
första hand beror på högre personalkostnader i form av förändring av semesterlöneskuld. 
Taxekollektivens resultat överförs till respektive fond och ger ingen resultatpåverkan. De 
orealiserade vinster som uppkommit vid marknadsvärdering frånräknas kommunens resultat vid 
beräkning av balanskravsresultatet. 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning 

Utfall för skatteintäkter inklusive slutavräkning är 7,9 mnkr högre än budgeterat, högre 
skatteavräkning för år 2020 samt högre preliminär skatteavräkning för år 2021. Det beror främst på 
att Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognosticerar tilltagande ökning av arbetade timmar 
under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor andel av befolkningen då bör 
vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå till mer normala nivåer och 
indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än år 2020 men arbetslöshetsersättningarna fortsätter 
öka i snabb takt. Totaleffekten är att SKR räknar med en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 
år 2021. Det beror även på ökat invånarantal i skatteunderlagsberäkningen mot det budgeterade. 
Inom generella statsbidrag/utjämning är överskottet för perioden 1,8 mnkr högre än budgeterat på 
grund av högre inkomstutjämningsbidrag än beräknat. I posten ingår även ett för året nytt generellt 
statsbidrag, skolmiljarden till gymnasieverksamheten med 0,6 mnkr. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna överstiger budget på grund av orealiserade samt realiserade vinster för 
finansiella omsättningstillgångar. De finansiella kostnaderna har påverkats av orealiserade förluster 
på grund av sänkta marknadsvärden för de finansiella omsättningstillgångarna. Det låga ränteläget 
har gjort att kostnadsräntorna för lån understiger budgeterad nivå. Räntekostnad för pensionsskuld 
belastar resultatet först i augusti i samband med att årets pensionsprognos levereras. 
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Finansiell ställning kommunen 

 

Balansräkning 
mnkr 

Utgående 
balans 2012 

Utgående 
balans 2104 

Materiella anläggningstillgångar 1 163,8 1 250,9 

Finansiella tillgångar 76,1 77,5 

Summa materiella tillgångar 1 239,9 1 328,4 

Övriga omsättningstillgångar 290,9 293,6 

Likvida medel 118,6 91,7 

Summa omsättningstillgångar 409,5 385,3 

Summa tillgångar 1 694,4 1 713,7 

Summa eget kapital 708,7 726,7 

Avsättningar 97,1 98,0 

Långfristiga skulder 457,0 505,7 

Kortfristiga skulder 386,6 383,3 

Summa avsättningar och skulder 940,7 987,0 

Summa eget kapital, avsättningar o skulder 1 649,4 1 713,7 

 

Materiella tillgångar 

Tillgångsvärdet har ökat med 87,1 mnkr, vilket består av periodens nyanskaffningar minus 
avskrivningar. Merparten av tillgångsökningen består av inköp av fastigheten Pilen 5 samt 
investeringar i avloppsledningar till/från reningsverket. 

Likvida medel 

Likvida medel har minskat med 26,9 mnkr sedan årsskiftet. Bolagens saldo uppgår till 164,7 mnkr, en 
ökning med 19,4 mnkr. Kommunens egna likvida medel har minskat med 46,2 mnkr och redovisar ett 
saldo på -73 mnkr där bland annat inköp av fastigheten Pilen 5 minskat likviden med 55 mnkr och 
den årliga pensionspremien inneburit utbetalningar på cirka 20 mnkr under första kvartalet.  

Övriga omsättningstillgångar 

Under övriga omsättningstillgångar ingår pensionsfonden med ett bokfört värde på 118,3 mnkr. 
Portföljens marknadsvärde är 150,3 mnkr. Vid årsskiftet var marknadsvärderingen 141,3 mnkr vilket 
innebär en ökning med 9 mnkr vilket kan hänföras till en återhämtning på marknaden. Uppgången 
får resultatpåverkande effekt och redovisas som orealiserade vinster. Under året har om allokeringar 
gjorts vilket ger reavinster som upptas i resultatet. 

Korträntefond samt bostadsobligationsfond har under våren sålts för att stärka upp likviditeten. 

Avsättningar 

Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är oförändrad 93 mnkr. Prognos på pensionsskulden 
upprättas i samband med augustibokslutet då ny prognos beställs från pensionsförvaltaren. Övriga 
avsättningar har ökat marginellt och uppgår till 5 mnkr. 

Långfristiga skulder 

De långfristiga skulderna har ökat med 48,7 mnkr från årsskiftet. Av dessa är 50 mnkr nyupplåning 
och resterande förändring är hänförlig till vatten/avlopp- och avfallskollektivens resultat som 
överförs till respektive investeringsfond samt anslutningsavgifter. 
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Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder har minskat med 3,3 mnkr där leverantörsskulden har minskat med 37,5 mnkr 
sedan årsskiftet. Bolagens ökning av likvida medel på koncernkontot har påverkat kommunens 
kortfristiga skuld med 19,4 mnkr. 

Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, okompenserad övertid med mera, uppgår till 
67,6 mnkr inklusive sociala avgifter. Avstämning och prognos för årets förändring av 
semesterlöneskuld och övriga löneskulder till personalen upprättas efter sommarperioden, vid 
delårsbokslut augusti. 

 

Investeringsuppföljning 

Investeringar sedan årets början uppgår till 104,0 mnkr. 

Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 240,3 mnkr, varav 172,0 mnkr avser nya objekt, 
beslutade i budget 2020 samt 68,3 mnkr har överförts från tidigare år enligt beslut. 

Den samlade bedömningen är att nettoinvesteringarna kommer att uppgå till 234,8 mnkr. Ny 
prognos kommer att göras i samband med augustibokslutet 

Investering i mnkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 

Kommunstyrelsen 0,4 6,4 6,4 0,0 

Socialnämnden 0,6 1,8 1,9 0,1 

Barn- och utbildningsnämnden 0,1 3,4 5,4 2,0 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 61,5 123,7 123,7 0,0 

Miljö- och byggnämnden 0,1 2,3 6,3 4,0 

Summa skattefinansierad verksamhet 62,7 137,6 143,7 6,1 

Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet 41,3 97,2 96,6 -0,6 

Summa totalt investeringar 104,0 234,8 240,3 5,5 

 

Kommentarer till prognosen 

Kommunstyrelsen: Enligt prognos kommer planerade investeringsprojekt att genomföras under året. 

Socialnämnden: Investeringarna inom förvaltningen fortlöper som planerat. Höjd har tagits för att 
medel gällande bostadsanpassningar LSS inte fullt ut kommer att förbrukas under året, i övrigt 
förväntas samtliga beviljade investeringsmedel förbrukas 

Barn- och utbildningsnämnden: Investeringar sker enligt plan för alla investeringsprojekt förutom 
nybyggnationer. På grund av försening av byggstart på Bojarskolan kan endast en liten del av 
investeringsbudgeten för nybyggnation användas år 2021, vilket gör att årsprognosen visar ett 
överskott på 2,0 mnkr. Dock behövs investeringarna det året som Bojarskolan etapp 2 är färdigställt, 
prognos är hösten år 2022. 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet: I januari 2021 tillträdde förvaltningen fastigheten 
Pilen 5 och projektering av kök har påbörjats. Arbetet fortgår med ombyggnationen av ångbåtskajen 
och kajanläggningen i Myren. Inom gatuverksamheten ligger fokus på att anlägga och renovera 
lekplatser, installera två toaletter, en på Kärleksudden och en på Skeppsbroplatsen samt 
tillgänglighetsanpassa resecentrum vid järnvägsstationen. Dessutom kommer verksamheten att 
genomföra årliga utbyten av belysningsarmaturer och genomföra tillgänglighetsanpassningar. 
Prognosen på helår är att beviljade budgetmedel förbrukas. Dessutom arbetar hamnverksamheten 
med att slutföra en av den sista etappen av strandpromenaden. I övrigt arbetar verksamheten med 
årligt utbyte av bryggor och utveckling av gästhamnen.  
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Miljö- och byggnämnden: Investeringen av en brandtankenhet till räddningstjänsten kommer under 
juni månad 2021 att gå ut i upphandling. Två olika leverantörer av denna typ av fordon finns på 
marknaden och de båda har ungefär ett års leveranstid. Vilket betyder att nämnden kommer att 
begära överflyttning av investeringsmedlen till år 2022. Det kan komma att bli en dyrare investering 
än väntat och mer investeringspengar för detta kommer att tas upp i budgetarbetet inför 2022. 

Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet: Inom vatten- och avloppsverksamheten pågår 
utbyggnaden av ledningar till och från Österröd samt tillhörande pumpstationer samt dubbleringen 
av råvattenledningen från Färingen som ska slutföras under år 2021. I övrigt arbetar verksamheten 
med årlig relining av ledningar och utbyten av pumpar samt att byggnation av beredskapsförrådet 
ska slutföras. Inom avfallsverksamheten har projektet för matavfallsinsamling startats upp i 
månadsskiftet april/maj för ett mindre område. Byggnationen av den nya tvätt- och sorteringshallen 
pågår och ska slutföras år 2021. I övrigt har verksamheten köpt in två sopbilar som ska levereras till 
sommaren. Inköp av kärl inför matavfallsinsamlingen pågår löpande. Prognosen på helår är att 
beviljade budgetmedel förbrukas. 

 

Exploateringsuppföljning 
 

Exploatering i mnkr 
Utfall Prognos Budget Avvikelse 

Korsnäs (Tjärnö) 0,0 0,8 4,8 4,0 

Försäljning Monelid/Seläter -0,3 -0,3 0,0 0,3 

Detaljplanen för exploateringsprojektet Korsnäs, omfattande 10 villatomter antogs vid årsskiftet 
2019/2020. Detaljplanen är överklagad och mark- och miljööverdomstolen har lämnat 
prövningstillstånd. Avgörande förväntas under våren 2021. Infrastrukturen kan byggas ut så snart 
detaljplanen vunnit laga kraft. Om avgörande kommer under våren 2021, kan projektering samt 
förrättning genomföras under året. Byggnation blir först under år 2022. Prognosticerar att endast 0,8 
mnkr kommer att förbrukas under år 2021. Exploateringsprojekt Monelid/Seläter avser slutlikvid för 
försäljning av tomt. 

 

Resultatprognos 2021 och verksamhetsuppföljning 

Prognosen för kommunen utgörs av de sammanlagda bedömningarna från respektive nämnd samt 
finansförvaltningen. Årsprognosen innehåller osäkerhet vad gäller hamn- och färjetrafiken där det är 
betydelsefullt när gränsen till Norge öppnar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedvanligt 
årsprognos för skatteintäkter och generella statsbidrag och kommunen följer redovisningsmässigt 
och prognosmässigt dessa i rapporteringen. Årets skatteprognos visar på högre intäkter på grund av 
högre invånarantal än budgeterat samt högre antal arbetade timmar. Helårsprognosen för årets 
resultat utifrån kända faktorer när prognosen sammanställs innebär för den skattefinansierade 
verksamheten ett resultat på 31,2 mnkr i jämförelse med budget på 15,0 mnkr. Prognos för 
balanskravsresultatet när orealiserade vinster och förluster för finansiella omsättningstillgångar är 
avräknade uppgår till 25,0 mnkr. Nämndernas prognoser för år 2021 visar på underskott främst till 
följd av ökade kostnader för placeringar samt för försörjningsstöd inom socialnämnden.  

Den statliga ersättningen för höga sjuklöner fortsätter fram till juni enligt de beslut som finns i 
dagsläget. Årsbudgeten för taxekollektiven är 0 mnkr, ett underskott prognosticeras med 3,3 mnkr 
som regleras mot respektive fond. 
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De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos efter skatt tillför 6,4 mnkr till den 
sammanställda redovisningen, vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 31,4 mnkr (tabell 
och text för bolagen se avsnitt Kommunens bolag). 
 

Nämnd, skattefinansierad 
verksamhet 

Utfall 
Jan - 
Apr 

2021  

Budget 
Jan - Apr 

2021  

Återstår 
Jan - Apr 

2021  

Prognos 
helår  

Budget 
helår 

Återstår 
helår 2021  

Kommunstyrelsen -25,5 -27,7 2,2 -83,0 -83,0 0,0 

Socialnämnden -92,7 -87,2 -5,5 -279,4 -265,1 -14,3 

Barn- och utbildningsnämnden -125,3 -129,4 4,1 -368,4 -368,4 0,0 

Tekniska nämnden, skatt -6,7 -10,5 3,8 -42,0 -41,7 -0,3 

Miljö- och byggnämnden -8,3 -10,0 1,7 -32,2 -32,8 0,6 

Verksamhetsnetto nämnder -258,5 -264,8 6,3 -805,0 -791,0 -14,0 

Finansförvaltningen, vht -3,7 -12,5 8,9 -33,4 -33,2 -0,2 

Skatter, statsbidrag o utjämning 289,4 280,3 9,1 861,3 840,9 20,4 

Finansnetto 9,6 -0,9 10,5 8,3 -1,7 10,0 

Semesterlöneskuldsförändring -18,8 0,0 -18,8 0,0 0,0 0,0 

Resultat skattefinansierad 
verksamhet 

18,0 2,1 16,0 31,2 15,0 16,2 

Varav orealiserad vinst 
finansiella omsättningstillg. 

-6,2 0,0 -6,2 -6,2 0,0 -6,2 

Balanskravsresultat 11,8 2,1 9,7 25,0 15,0 10,0 

       

Taxekollektiven, mnkr       

Tekniska nämnden, VA -2,4 -1,0 -1,4 -2,7 0,0 -2,7 

Tekniska nämnden, Fjärrvärme 0,1 -0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 

Tekniska nämnden, Avfall -0,4 -0,8 0,4 -0,8 0,0 -0,8 

Semesterlöneskuldsförändring -0,7 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 

Summa taxekollektiven*) 3,4 -1,9 5,3 -3,3 0,0 -3,3 

*)Taxekollektivens samlade resultat bokas mot respektive kollektivs fond  

Kommentarer till resultat, prognos samt större avvikelser 

Kommunstyrelsen Utfallet för kommunledningsförvaltningen per april 2021 är +2,2 mnkr jämfört 
med budget före förändring av semesterlöneskuld. Utfallet efter förändring av semesterskuld är +0,9 
mkr jämfört med budget. Årsprognosen är ett helårsresultat i nivå med budget. För 
kommunledningsförvaltningen visar de flesta verksamheter en stabil utveckling och prognosticerar i 
de flesta fall utfall i nivå med budget för helåret. 

Utvecklingsavdelningen kommer enligt prognos göra ett överskott på cirka 0,3 mnkr på grund av 
lägre personalkostnader än budget då den tjänst som projektledare för Agenda 2030 har kunnat 
finansieras med folkhälsomedel. 

Kommunledningen visar en prognos på ett underskott på -0,4 mnkr. Kommunledningen räknar med 
en kostnad för coronavärdar på cirka 0,2 mnkr under sommaren som ej är finansierad i budget och 
enligt prognos kommer Infocenter inte att få annonsintäkter i nivå med tidigare år och har därför ett 
prognosticerat underskott på cirka -0,3 mnkr. Näringsliv väntas göra ett resultat i nivå med budget. 
Omställningsarbetet som drivs av kommunens näringslivsfunktion är i fullgång. HR-avdelningen har 
fortsatt en ansträngd bemanningssituation och behöver därför ta hjälp av konsultstöd för att klara 
leveransen.  
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Socialnämnden Utfallet per april 2021 -5,5 mnkr jämfört med budget före förändring av 

semesterlöneskuld. Utfallet per siste april 2021 är -9,8 mnkr jämfört med budget efter förändring av 

semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till -14,3 mnkr jämfört med budget. 

Den gemensamma administrationen gör ett överskott per siste april. Även prognosen på helår visar 

på ett överskott gentemot budget. Inom den övergripande verksamheten är det framförallt återsökta 

statsbidrag gällande merkostnader kopplat till Covid-19 för december 2020 som påverkar positivt. 

Vidare så har statlig ersättning för sjuklöner avseende april månad bokats upp centralt vilket också 

har en positiv påverkan. I prognosen för helåret har höjd tagits för att socialnämnden kommer få 4,0 

mnkr i budgetreglering ifrån finansförvaltningen, dessa disponeras på nedanstående sätt; 

Boendestöd; + 3,0 mnkr 

Placering SoL; + 1,0 mnkr 

Gällande kostnadsökningar för avancerad vård på Beateberg ligger det i prognosen att denna 

merkostnad finansieras av statliga medel för äldreomsorgssatsning. Även Boende LSS Spinnarens 

underskott kompenseras av samma statsbidrag. Totalt sett nyttjas 3,8 mnkr av bidraget för 

ovanstående poster. 

Individ- och familjeomsorgens prognosticerar ett budgetunderskott för år 2021. Underskottet 

handlar huvudsakligen om tre delar: placeringar vuxna, placeringar barn samt försörjningsstödet. 

Placeringar vuxna handlar till större delen om skyddsplaceringar till följd av framförallt våld i nära 

relation och hedersproblematik. Dessa placeringar beräknas pågå under längre tid och kommer 

därmed troligen pågå under hela 2021. Även placeringar av barn och unga har ökat. Underskottet på 

Ekonomiskt bistånd handlar till största delen om att försörjningsstödet ökar vilket i huvudsak beror 

på den stigande arbetslöshet Strömstad drabbats av till följd av covid-19. 

Verksamhetsgrenen Insatser i Hemmet och Bemanningscentral  visar per siste april ett underskott 
jämfört med budget. Även prognosen på helår visar på ett större budgetunderskott. 

Den övergripande verksamheten gör ett underskott per siste april samt prognosticerar även ett 
underskott vid årets slut. Detta är framförallt kopplat till ökade kostnader för cirkulationstvätten, 
vilket delvis är Covid-relaterat, samt kostnader för betaldagar ifrån regionen för ett fåtal ärenden. 

Hemtjänsten har under året börjat tillämpa en resursfördelningsmodell som utgår ifrån beviljade 

timmar samt ett satt mål för brukartid. Hemtjänstenheterna har under året arbetat med att öka 

brukartiden till beslutat nivå. Arbetet fortskrider men upparbetat underskott under våren förväntas 

kvarstå, vilket gör att hemtjänstenheterna prognosticerar ett underskott vid årets slut. Bidragande till 

underskottet är framförallt Koster som utifrån nuvarande organisation inte kommer att kunna hålla 

brukartalen. 

Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget 

Utifrån det stora prognosticerade underskottet avser förvaltningen att vidta en rad åtgärder, enligt 
nedanstående. 

 Återhållsamhet i hela förvaltningen 

 Använda statsbidrag 

 Begränsat nyttjande av egna utbildningsmedel – endast 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 
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Barn- och utbildningsnämnden Utfallet per april är + 4,1 mnkr jämfört med budget före förändring av 

semesterlöneskuld. Utfallet per 30 april är – 8,1 mnkr jämfört med budget efter förändring av 

semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till +/- 0 mnkr jämfört med budget inklusive 

semesterlöneskuld. Nedan beskrivning av verksamheter med högst avvikelse mot årsbudget. 

Förvaltningsgemensam verksamhet visar överskott på 1,0 mnkr till och med april. Överskottet är 

hänförbart till uteblivna lokalkostnader och fortbildning som ej ännu är genomförd. Helårsprognos 

visar ett överskott på 0,9 mnkr. Detta överskott var planerat att täcka den hyra för fritidslokal i Skee 

som förvaltningen fick med i 2021 års budget, trots att hyran var uppsagd. I nuläget täcker 

överskottet de pandemirelaterade extrakostnader som under året uppstår inom städverksamheten. 

Skolskjutsar visar ett underskott på 0,3 mnkr till och med april. Underskottet är hänförbart till en 

volymökning av elever samt byte till större buss på en linje samt att fler elever har växelvis boende, 

vilket genererar högre taxikostnader. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,9 mnkr. 

Underskottet är hänförbart till nämnda volymförändringar. 

Städverksamhet visar ett underskott på 0,3 mnkr till och med april. Underskottet är hänförbart till de 

sex deltidsanställda lokalvårdare som extrastädar på grund av pandemin. Årsprognosen visar ett 

underskott på 0,6 mnkr då extrastäd är beräknat att fortsätta till sista september 

Grundskolan inklusive förskoleklass visar ett överskott på 1,5 mnkr till och med april. Överskottet går 

främst att härleda till statsbidraget Likvärdig skola där nyrekrytering av socialpedagoger pågår. 

Årsprognosen visar ett underskott på 0,8 mnkr. För att skapa en organisation i balans för samtliga 

enheter 2021 kommer Valemyr och Skee balansera en del av Strömstiernaskolans underskott. 

Nuvarande differens beror på att skolornas organisation inte ligger i fas med den nya 

resursfördelningsmodellen. 

IKE gymnasiesärskolan visar budget i balans för vårterminen. Budgeten är periodiserad 50/50 på 

vårtermin och höst. Årsprognosen visar ett överskott på 1,0 mnkr som ska balansera grundskolans, 

förskoleklassens och grundsärskolans underskott. 

Förvaltningen jobbar aktivt med semesterlöneskulden med stöd av HR kring semesterplanering och 

det hålls dialoger på varje enhet kring förläggning av semesterdagar. En målsättning är att samtliga 

medarbetare ska ha fyra veckors semester utlagt under året, alternativt att det finns en plan för när 

dagarna ska tas ut med hänsyn till verksamheten. En fördjupad analys och helårsprognos över 

semesterskulden görs i tertialuppföljning per augusti. 

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet Utfallet per 30 april är + 3,8 mnkr jämfört med 

budget före förändring av semesterlöneskuld. Utfallet per 30 april + 3,5 mnkr jämfört med budget 

efter förändring av semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till – 0,3 mnkr jämfört med budget. 

Nedan beskrivning av verksamheter med störst prognosticerad avvikelse mot årsbudget 

Exploateringsverksamhet avseende drift uppvisar ett överskott med knappt 1,9 mnkr vilket förklaras 
av att det bland annat finns avsatta budgetmedel för exploatering Mällbygård som dock beslutades 
att läggas ner efter budgeten var beslutat på totalt 1,5 mnkr för år 2021. Dessutom har det varit 
generellt lägre detaljplanekostnader för perioden än budgeterat. Prognos på helår bedöms landa på 
en positiv avvikelse mot budget på drygt 2,5 mnkr. Exploateringen avseende Rådhusberget har 
justerats till 0,5 mnkr då något uppdrag ännu inte meddelats ifrån kommunstyrelsen om prioritering 
av detaljplanen. Exploateringen avseende Mällbyhöjden har justerats till 0,7 mnkr då 
exploateringsprojektet inväntar resultatet av LONA-projekt grön infrastruktur för hasselsnok och 
sandödla, vilken avses pågå till och med oktober 2021. 
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Gator, vägar och parkering visar ett överskott på knappt 0,8 mnkr, vilket kan förklaras av att 
vägunderhåll och belysning visar en positiv avvikelse mot budget. Det råder dock stor osäkerhet på 
intäktssidan avseende parkeringsverksamheten på grund av rådande pandemiläge och fortsatt 
stängd gräns mot Norge. Prognos på helår bedöms landa på en negativ avvikelse mot budget på drygt 
1,8 mnkr på grund av minskade parkeringsintäkter. 

Hamnverksamheten visar ett överskott med 0,6 mnkr mot budget, vilket förklaras främst av lägre 

driftskostnader. Det råder dock stor osäkerhet på intäktssidan avseende färjetrafik (Kosterlänken och 

övriga två båtar som trafikerar Norge) och gästhamnarna på grund av rådande pandemiläge och 

fortsatt stängd gräns mot Norge. Prognos på helår bedöms landa på en negativ avvikelse på drygt 1,9 

mnkr på grund av lägre intäkter för handelshamn och gästhamnen.  

Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget 
Nämnden uppmanar samtliga verksamheter att i möjligaste mån hålla nere samtliga driftskostnader. 

Dessutom se över och arbeta med samordning mellan förvaltningens verksamheter för att finna 

lösningar som medför lägre kostnader och ett mer effektivt arbete. Ökat uttag av skogsavverkning 

med 0,5 mnkr. Minskade detaljplanekostnader på grund av förskjutningar i arbetet samt nedlagd 

detaljplan 

Miljö- och byggnämnden Utfallet per 30 april är +1,7 mnkr jämfört med budget före förändring av 
semesterlöneskuld och efter förändring av semesterlöneskuld +0,9 mnkr. Förvaltningen och den 
administrativa avdelningen har ett överskott för personalkostnader per sista april. Detta beror bland 
annat på färre deltagare och kortare nämndsmöten. Budgeten för den nya förvaltningschefen som 
antas vara på plats i slutet av sommaren/början av hösten fördelas över årets alla tolv månader, 
vilket innebär att det per sista april finns ett överskott som sedan kommer att förbrukas när denne 
väl är på plats. Kostnader för personal stiger på den administrativa avdelningen då det är rörelse i 
personalstyrkan men detta kompenseras upp budgetmässigt av sjukskrivningar. 

Överlag går miljö- och hälsoskyddsavdelningen med överskott per sista april. Detta beror på att flera 
fakturor avseende årsavgifter för alkoholhandläggning samt miljöskydd, där budget ligger i maj, har 
blivit fakturerade i april. Situationen är stabil i de flesta verksamheterna. Bidrag på cirka 0,2 mnkr för 
trängseltillsyn bidrar till att avdelningen gör ett överskott på årsprognosen. Pandemin påverkar dock 
verksamheterna, då mycket av tillsynen skjuts upp till hösten. Detta kan påverka intäkterna negativt 
då mycket av de nedlagda timmarna för planering faktureras i samband med den faktiska tillsynen. 
Behov av inventarieinköp som dykt upp under årets första kvartal är stort för flera av 
verksamheterna för att kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig tillsyn. Avdelningen kan trots detta 
visa på ett överskott på årsprognosen med +0,4 mnkr. 

De stora orsakerna till det positiva resultatet är dels en hög kostnadsmedvetenhet hos ansvariga 

samt sjukskrivningar. (Den arbetsrelaterade sjukskrivningen har minskat däremot kvarstår VAB och 

Covid-relaterad sjukskrivning.) 

Årsprognosen uppgår till +0,6 mnkr jämfört med budget. Det årsprognostiserade resultatet pekar på 

en budget i balans med, i dagsläget, ett mindre överskott. Av dessa 0,6 mnkr är 0,3 mnkr relaterade 

till kapitalkostnader. 

Finansförvaltningen Utfall per 30 april för skatteintäkter inklusive slutavräkning samt generella 
statsbidrag är 9,1 mnkr högre än budgeterat. Årsprognosen är ett överskott med 20,4 mnkr. Det 
beror främst på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognostiserar tilltagande ökning av 
arbetade timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor andel av 
befolkningen då bör vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå till mer 
normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än år 2020 men 
arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt. Totaleffekten är att SKR räknar med en klar 
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förbättring av skatteunderlagstillväxten år 2021. Det beror även på ökat invånarantal i 
skatteunderlagsberäkningen mot det budgeterade.  

Det fortsatt låga ränteläget ger ett överskott på kostnader för lån. Marknadsläget har gett högre 
värdering av de finansiella omsättningstillgångarna vilket medför orealiserade vinster på 
prognosbasis med 6,2 mnkr. Realiserade vinster för finansiella omsättningstillgångar uppgår till 2,3 
mnkr. 

Ett underskott prognosticeras för färjeintäkter med 5,0 mnkr på grund av den stängda gränsen mot 
Norge. Årsbudgeten halverades inför 2021 och antagandet är att trafiken försiktigt startar under juli 
månad. De avsatta budgetmedlen för lönerörelsen förbrukas inte i sin helhet då nivåerna är något 
lägre än budgeterat. Pensionsberäkning görs i samband med tertialrapporten i augusti. 
Pensionsprognosen kommer att bygga på ett nytt antaget livslängdsantagande. Det innebär att 
sektorn går från att använda Finansinspektionens antagande enligt Tryggandegrunderna från 2007 
(DUS06) till att i stället skatta parametrarna utifrån sektorns eget bestånd. Detta kan komma att 
påverka kostnadsnivån. 

Tekniska nämnden, taxefinansierad verksamhet  

Vatten- och avloppsverksamheten 

Verksamheten visar ett underskott på drygt 1,8 mnkr för perioden inklusive semesterlöneskulden. 

Minskade intäkter för VA-avgifter bidrar till budgetavvikelsen, men verksamheten uppvisar även 

minskade driftskostnader. Det råder dock osäkerhet framöver på intäktssidan som fortfarande 

påverkas av pandemin. Prognos på helår bedöms landa på en negativ avvikelse mot budget på drygt 

2,6 mnkr som är hänförligt till minskade intäkter detta på grund av att det inte köps vatten i samman 

mängd som ett normalår. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att försöka sänka kostnaderna på 

kemikalier, elkostnader samt övriga inköp. 

Avfallsverksamheten 

Verksamheten visar ett överskott på drygt 0,1 mnkr för perioden inklusive semesterlöneskulden. 

Främsta förklaringen till avvikelsen är lägre driftskostnader för verksamheten. Dock minskar även 

intäkterna för framför allt verksamhetsavfallet på grund av rådande pandemi. Prognos på helår 

bedöms landa på en negativ avvikelse mot budget med drygt 0,8 mnkr. Detta är hänförligt till 

minskade intäkter för verksamhetsavfall på 1,5 mnkr men också minskade kostnader på grund av 

lägre kostnader för transporter av avfall med 0,7 mnkr. 

Fjärrvärmeverksamheten 

Verksamheten visar ett överskott på drygt 0,2 mnkr vilket förklaras av högre intäkter för perioden. 

Prognos på helår bedöms landa på en positiv avvikelse mot budget på drygt 0,2 mnkr. Bedömer att 

den positiva avvikelsen på intäktssidan håller i sig. 
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Kommunens bolag 
 

Bolagen 
(före skatt samt 
periodiserad budget) 

Utfall Jan 
- Apr 2021  

Budget Jan 
- Apr 2021  

Återstår Jan 
- Apr 2021  

Prognos 
helår  

Budget 
helår 

Återstår 
helår 2021  

Strömstadsbyggen 5,2 2,3 2,9 8,8 10,8 -2,0 

Strömstadslokaler 5,1 1,1 4,0 4,3 5,5 -1,2 

Strömstadsgaragen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

StrömstaNet 0,7 0,3 0,4 1,6 0,8 0,8 

Strömstads Badanstalt -0,7 -0,5 -0,2 -3,0 -1,4 -1,6 

Resultat Bolagen 10,3 3,2 7,1 11,7 15,7 -4,0 

 

Prognos för bolagens resultat efter skatt redovisas nedan: 

Bolagen 
(efter skatt) 

Prognos 
helår  

Budget 
helår 

Återstår 
helår 2021  

Strömstadsbyggen 5,7 7,0 -1,3 

Strömstadslokaler 2,7 3,5 -0,8 

Strömstadsgaragen 0,0 0,0 0,0 

StrömstaNet 1,0 0,5 0,5 

Strömstads Badanstalt -3,0 -1,4 -1,6 

Resultat Bolagen 6,4 9,6 -3,2 

 

AB Strömstadsbyggen 

Strömstadsbyggen redovisar ett positivt resultat på 5,2 mnkr mot budgeterade 2,3 mnkr (rak 
budget). Bolaget har lägre underhållskostnader än budget för perioden, de stora underhållsprojekten 
har inte påbörjats än. Prognosen är att bolaget kommer att ha kostnader för underhåll i linje med 
budget för helåret. Uppvärmningskostnaderna är 1,4 mnkr högre än budget beroende på att 
vinter/vår har varit kallare än normalt i kombination med högre elpriser. För helåret uppskattas 
uppvärmningskostnaderna överstiga budget med 2,0 mnkr. I övrigt följer utfallet för perioden 
budget.  

Bolaget har under perioden lämnat hyresrabatter för kvartal 1 och under förutsättning att regering 
fattar beslut om ytterligare rabatter kan resultatet påverkas. 

Bolaget har god likviditet som kommer att nyttjas till kommande projekt; kvarteret Fiskaren samt 
nybyggnation Magistern. I september kommer bolaget att amortera 20 mnkr. 

 

AB Strömstadslokaler 
Strömstadslokaler redovisar ett positivt resultat på 5,1 mnkr mot budgeterade 1,1 mnkr (rak budget). 

Bolaget har liksom alltid efter första tertialet lägre underhållskostnader än budgeterat, då mycket 

underhåll av skolor görs på sommaren när skolor är stängda. Energipriserna har ökat, vilket i 

kombination med ökad förbrukning på grund av kallare vinter/vår märks på 

uppvärmningskostnaderna. Per 210430 har bolaget 0,8 mnkr högre uppvärmningskostnader än 

budgeterat. Prognosen för helåret är att uppvärmningskostnaderna kommer att överstiga budget 

med 1,5 mnkr. Totalt uppskattas prognosen för helåret till 1,2 mnkr lägre än budgeterat på grund av 

ovan nämnda uppvärmningskostnader samt något lägre taxebundna kostnader för V/A. Bolaget har 
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under perioden lämnat hyresrabatter för kvartal 1 och under förutsättning att regering fattar beslut 

om ytterligare rabatter kan resultatet påverkas.  

 

Bolaget har god likviditet som kommer att nyttjas till planerade projekt, det stora kommande 

projektet är Bojarskolan. Strömstadslokaler har under första tertialet amorterat 10 mnkr av bolagets 

skulder. Prognosen för året är att amortera ytterligare 10 mnkr. 

AB Strömstadsaragen 
Strömstadsgaragen redovisar för perioden ett resultat enligt budget. Prognosen för året är ett 

resultat i linje med budget. 

AB StrömstaNet 

Strömstanet redovisar ett högre resultat än budgeterat för perioden. Utfallet uppgår till 0,7 mnkr 
mot budgeterat 0,3 mnkr. Den positiva avvikelsen är hänförlig till fler anslutningar än budgeterat 
samt att bolaget ännu inte påbörjat ett projekt avseende driftssäkerhet. 

Prognosen för året förväntas bli bättre än budgeterat. Utfallet beräknas uppgå till 1,6 mnkr jämfört 
mot budgeterade 0,8 mnkr. Avvikelsen är främst hänförligt till ökat antal anslutningar. 

Om utbyggnad ska fortsätta i enlighet med investeringsplan så kommer bolaget att behöva 
ytterligare lån inom ett år. 

Aktiebolaget Strömstads Badanstalt 

Periodens utfall förutsätter att bolaget beviljas stöd för korttidsarbete perioden 20210101-20210430 
samt omsättningsstöd för 20210301-20210430. Bidrag om 0,3 mnkr avseende 2020 har intäktsförts 
under perioden.  

Helårsprognos innehåller flertalet osäkerhetsfaktorer. Förlängs omsättningsstödet så kan utfallet bli 
bättre. Vaccinationsgraden kommer att styra medlemmarnas träningsvilja. 
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Måluppföljning 
Attraktivt att bo, besöka och verka i  

Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon. 

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare. 

Bedömning Trend 

  

Trots utmaningar med stängd gräns mot Norge och den pågående pandemin så arbetar kommunens 
verksamheter målinriktat för att ska skapa en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i. Vår 
bedömning är att de förväntade resultaten delvis kommer att uppnås under år 2021. 

 

Förväntat resultat Bedömning Trend 

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.    

Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.   

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.   

 

Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor 

Den stängda gränsen till Norge påverkar fortsatt kommunens arbetsmarknadssituation. Ett stort 
arbete pågår på flera fronter för att ställa om Strömstad och bredda näringslivet. 
Kommunledningsförvaltningens näringslivsfunktion driver ett omställningsarbete som 
medfinansieras av Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket och Fyrbodals kommunalförbund. 
Kommunen har även beviljats medel från Västra Götalandsregionen för ett BID-projekt (Business 
Improvement District) med syftet att stärka samverkan mellan kommun och näringsliv i frågor som 
rör platsutveckling.  

Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad 

Byggandet börjar ta fart i kommunen genom att vi prioriterar planer som möjliggör byggande av 
boendeenheter samt planer som möjliggör näringslivsutveckling. Hittills i år har en detaljplan antagits 
på Rossö som ger 12 byggrätter. Även detaljplanen för Rådhusberget kommer att antas under år 
2021. Prognosen är att detaljplaner med 100 byggrätter kommer att antas under år 2021. 
Strömstadsbyggen planerar även för byggnation på Magistern, antalet lägenheter väntas bli runt 25. 
Byggnationen beräknas stå klar hösten 2022. 

Flera exploateringsprojekt på kommunal mark är i planeringsfas. Myrenprojektet som drivs av privat 
exploatör pågår också och väntas ge ytterligare 150 lägenheter. 

Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud 

Pandemin har påverkat vår kultur- och fritidsverksamhet som trots restriktioner har kunnat erbjuda 
alternativa lösningar genom digitala medier. En rad insatser har även planerats för att få igång 
verksamheten när restriktionerna släpper. Sommarlovsaktiviteter kommer att erbjudas och under 
hösten 2021 kommer kultur och fritid att satsa på prova aktiviteter för att nå ut till barn och unga.  

För att främja barn och ungas delaktighet i kultur- och fritidslivet har en ungdomspott avsatts. Där 
kan unga själva ansöka om arrangörsstöd. Ett arbete har även inletts tillsammans med kulturskolan 
med att skapa en kulturgaranti för barn och unga i Strömstads kommun. På detta sätt ska alla barn 
och unga erbjudas en kultur- eller friluftsupplevelse varje år från år 2022. 

Tekniska förvaltningen har arbetat vidare med att utveckla och underhålla kommunens befintliga lek- 
och mötesplatser och i arbetet ingår även planering av nya lek- och-mötesplatser. 
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En erkänt bra utbildningsverksamhet  

Vad: Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att alla ska lyckas i 
skolan. 

Varför: För att förbereda för våra barn och unga för en bra start i livet och ge dem goda möjligheter 
att förbereda sig för vuxenlivet. 

Bedömning Trend 

  

Vårterminen pågår fortfarande och vi inväntar fortfarande resultat för flera av styrtal som ger oss en 
indikation på om verksamheten är på väg i rätt riktning. I utvärderingen av målen har 
höstterminsbetygen använts i stor utsträckning och erfarenhetsmässigt brukar betygen för 
vårterminen vara högre än vid höstterminens slut. Vår bedömning är att de förväntade resultaten 
delvis kommer att nås under året. Flera styrtal visar på förbättrade resultat men en mer aktuell bild 
kommer vi att få först vid uppföljningen i augusti.  

 

Förväntat resultat Bedömning Trend 

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.   

Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning.   

Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.   

Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.   

 

Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat 

Andelen elever i årskurs 6 som når kunskapskraven i alla ämnen har minskat från 2019 till 2020. 
Höstterminsbetyget visar på en eventuellt ytterligare minskning. Även andelen elever som når 
kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 har minskat från föregående år. Elever som är behöriga till 
gymnasiet har dock ökat och ligger nära målnivån.  

Fler vidareutbildar sig och fler söker till högre utbildning 

I spåren av pandemin har stort fokus legat på samverkan i syfte att underlätta för kommunens 
invånare. Vuxenutbildningen driver och deltar exempelvis i projektet "Strategisk 
kompetensutveckling i Fyrbodal- modul 5 norra Bohuslän". Projektet syftar till att arbete med 
individer som hamnat i omställning på grund av effekter av Covid-19, synliggöra och öka 
utbildningsutbudet, kartlägga kompetensbehov med mera. 

Inför 2021 bildades även en ny samverkansnod för regional yrkesutbildning och samverkan har även 
inletts med Karlstad Universitet. 

Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal. 

Medarbetarenkät, vårdnadshavarenkät och elevenkäter för år 2021 har ännu inte genomförts. I förra 

årets medarbetarenkät var svarsfrekvensen 77 procent och index för motivation, ledning och styrning 

låg på 80-82. Trivselenkäten som genomfördes i november 2020 visade på positiva trender inom flera 

av frågeområdena. Ny elevenkät kommer att genomföras i slutet av vårterminen 2021. 

Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare. 

I förskolan och på gymnasiet har andelen legitimerade lärare ökat och målet är nått. Inom 
grundskolan ser vi en liten minskning och det är osäkert om målet på 80 procent kommer att nås. 



 

  16 

Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet 

Vad: Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i Strömstad. 

Varför: För att skapa trygghet i livets olika skeenden för våra unga och äldre. 

Bedömning Trend 

  

Pandemin har skyndat på den digitala utvecklingen och flera digitaliseringsprojekt drivs inom 
socialförvaltningen. Sjukfrånvaron ligger tyvärr på fortsatt höga nivåer men glädjande är att andelen 
timanställda ligger på låga nivåer i jämförelse med nationell nivå. Vår bedömning är att de 
förväntade resultaten delvis kommer att uppnås under året. 

Förväntat resultat Bedömning Trend 

Nöjda brukare, medarbetare och närstående.   

Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.   

Ett ökat utbud av digitala tjänster.   

 

Nöjda brukare, medarbetare och närstående 

De brukarundersökningar som genomförs varje år har ännu inte genomförts och detsamma gäller 
medarbetarunderökningen. De kommer ge oss en indikation på hur brukare, medarbetar och 
närstående upplever verksamheten. 

Väntetiden till plats på särskilt boende har förbättrats i jämförelse med föregående år och ligger nu 
på 49,66 dagar att jämföra med 68 dagar under år 2020. Fortfarande överstiger dock väntetiden 
målnivån på 45 dagar. Målnivån för beläggning på särskilt boende har uppnåtts och genomsnitt för 
perioden januari till april ligger på nästan 100 procent. 

Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro 

Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen ligger fortsatt på en hög nivå. Utfallet per april är 11,22 
procent och målnivån är en sjukfrånvaro som understiger 8 procent. Under pandemiåret har 
sjukfrånvaron ökat något, samtidigt som vi ser en minskning av långtidssjukfrånvaron. 

Andelen heltidsanställda uppgår till 74 procent vilket understiger målnivån på 80 procent. Arbetet 
med "heltidsresan" fortsätter. Arbetet innebär i korthet att möta behovet hos de vi är till för 
samtidigt som vi erbjuder heltidsanställningar i grunden för våra medarbetare. Det sker genom att 
öka samplanering och att möjliggöra och motivera för att alla ska vilja och orka arbeta heltid. 
Personal med kompetens för området ligger på 74 procent och målnivån ligger på 90 procent. Det är 
mycket svårt, inom flera olika delar av verksamheten, att rekrytera personal med rätt utbildning och 
erfarenhet. När det gäller andelen arbetade timmar av timanställda har målnivån uppnåtts. 
Strömstad ligger mycket väl till även i jämförelse i den senaste nationella jämförelsen. 
Friskvårdsbidraget har nyttjats i liten utsträckning på grund av pandemin men förväntas öka under 
hösten.  

Ett utökat utbud av digitala tjänster 

Flera digitaliseringsprojekt pågår som exempelvis mobil dokumentation, individens behov i centrum 
(IBIC), digital tillsyn, e-tjänster, digitalt utanförskap och digitaliseringsombud i verksamheterna. 

Målet när det gäller andel personal som har tillgång till wifi på sin huvudsakliga arbetsplats är till stor 
del uppfyllt men möjligheten saknas ännu i några mindre verksamheter och till viss del fortfarande 
när det gäller insatser i brukarnas egna hem. När det gäller insatser som kan erbjudas digitalt eller 
genom digitala hjälpmedel pågår utvecklingsarbetet fortlöpande. Trygghetslarm med GPS-funktioner 
et cetera utvecklas och förbättras. Digital tillsyn finns nu på äldreboendet Össbygården. 
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En hållbar kommun  

Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för kommande 
generationer. 

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare. 

Bedömning Trend 

  

AGENDA 2030 innefattar alla de tre dimensionerna av hållbarhet; social, ekonomisk och ekologisk. En 
strategi för AGENDA 2030 togs fram under år 2020 och är just nu på remiss hos samtliga nämnder, 
styrelser och partigrupper. Strategin kommer beskriva de områden som Strömstads kommun 
prioriterar för att bidrag till att målen i agendan nås. Vår bedömning är de förväntade resultaten 
delvis kommer att nås under året.  

Förväntat resultat Bedömning Trend 

Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet.   

Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna 
utveckla vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar. 

  

Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en 
god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp. 

  

Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet 

Folkhälsoarbetet är ett långsiktigt arbete och utbildning och sysselsättning är två aspekter med stor 
påverkan på folkhälsan. Med en ökande arbetslöshet har kommunens verksamheter stort fokus på 
att begränsa ökningen av försörjningsstöd och att erbjuda vägar till egenförsörjning. En uppåtgående 
trend kan dock ses för flera styrtal. Flera utvecklingsprojekt och samarbeten har vuxit fram som 
innebär att utbudet för att vidareutbilda sig är stort. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning 
väntas därför öka. En positiv trend kan även ses för andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram. När det gäller antal personer som går från arbetsmarknadsenheten ut i sysselsättning 
väntas målet nås, andel personer som går från etablering till arbete eller studier väntas dock inte nås. 

Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår kommun samt ökad 
andel hållbara upphandlingar 

Resultatmålet på fyra procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, mätt som 
ett genomsnitt över fyra år kommer nås enligt den prognos som presenteras bokslutet för april, dock 
understiger resultatet år 2021 fyra procent. Även balansmålen väntas nås, men ett sämre resultat för 
år 2021, fortsatt stora investeringar och ökad låneupptagning medför att kommunens soliditet 
sjunker. De kommunalägda bolagen väntas nå upp till resultat- och soliditetsmål. 

Kommunledningsförvaltningen har planerat att göra en översyn av möjlighet till stärkta hållbara, 
sociala och miljömässiga krav vid upphandling. Något som begränsar arbete är dock att det saknas 
tillgänglig personal med kompetens inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Hittills har 75 procent av 
utannonserade upphandlingar ställt hållbarhetskrav i enlighet med upphandlingsmyndighetens 
kravbibliotek. 

Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med 
minskade fossila utsläpp. 

Flera av de planerade aktiviteterna för att nå det förväntade resultatet har påbörjats och samtliga 
styrtal som kopplats till det förväntade resultatet visar på en positiv trend. Strömstads kommun har 
antagit 11 klimatlöften för år 2021. Arbetet i kommunens alla förvaltningar pågår och utifrån nuläget 
är vår prognos att 63 procent av löftena de antagna klimatlöftena kommer att nås helt eller delvis. 
Det vill säga 7 av 11. För att nå fyra av löftena behöver åtgärder vidtas eller beslut fattas. 
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Matavfallsinsamling har startats upp i ett område. Omlastningshall för hushållsavfallet är färdigställd. 
Den gamla skjutbanan ska iordningställas i syfte att skapa ett rekreationsområde och utredning om 
vilka områden som kan vara aktuella för hyggesfritt skogsbruk pågår. Nuvarande värde på andelen 
ekologiska livsmedel är 24 procent, vilket ligger på samma nivå som år 2020 men andelen väntas öka 
under året. Andelen fossilfria bilar i kommunen ökar och målet väntas uppnås vid årets slut. 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

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

KS/2021-0066 

KS § 80 Finansiella rapporter 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna finansrapport för 1:a tertial (januari – april) 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 150 mnkr 2021-04-30.  Värdet på aktierna 
uppgick till 71 mnkr och på räntebärande värdepapper 79 mnkr. 

Kommunen har tillgänglig en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 
50 mnkr. 

Total avkastning 1:a tertial uppgår till 6,3 procent, medan jämförelseindex är 5,7 
procent. 

Portföljens marknadsvärde ökade med 9 mnkr under första tertialet.  Det totala 
värdet uppgår till 150 mnkr sista april. 

Kommunens likviditetsöverskott som varit placerad i bostadsobligations- och 
korträntefonder vars syfte är att användas till framtida investeringar är nu 
avvecklade och tillfört likviditeten. Saldot uppgick till 25,8 mnkr och har 
huvudsakligen gått till att betala nya undervattensledningar till Österröd. 

De externa lånen uppgår per 210430 till 340 mnkr. De kommunala bolagens 
upplåning uppgår till 1 309,7 mnkr fördelat på 895,7 mnkr i koncernen 
Strömstadsbyggen och 414 mnkr i Strömstadslokaler. 

Beslutsunderlag 
Finansrapport 1:a tertial (januari – april) 2021 
Öhmans månadsrapport 210430 
Tjänsteskrivelse 2021-05-21 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-02 § 127 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna finansrapport för 1:a tertial (januari – april) 2021. 

Beslutet skickas till 
KS Diariet

ärende
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2021-06-02 

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

KS/2021-0066 

KSau § 127 Finansiella rapporter 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna finansrapport för 1:a tertial (januari – april) 2021. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 150 mnkr 2021-04-30.  Värdet på aktierna 
uppgick till 71 mnkr och på räntebärande värdepapper 79 mnkr. 

Kommunen har tillgänglig en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 
50 mnkr. 

Total avkastning 1:a tertial uppgår till 6,3 procent, medan jämförelseindex är 5,7 
procent. 

Portföljens marknadsvärde ökade med 9 mnkr under första tertialet.  Det totala 
värdet uppgår till 150 mnkr sista april. 

Kommunens likviditetsöverskott som varit placerad i bostadsobligations- och 
korträntefonder vars syfte är att användas till framtida investeringar är nu 
avvecklade och tillfört likviditeten. Saldot uppgick till 25,8 mnkr och har 
huvudsakligen gått till att betala nya undervattensledningar till Österröd. 

De externa lånen uppgår per 210430 till 340 mnkr. De kommunala bolagens 
upplåning uppgår till 1 309,7 mnkr fördelat på 895,7 mnkr i koncernen 
Strömstadsbyggen och 414 mnkr i Strömstadslokaler. 

Beslutsunderlag 
Finansrapport 1:a tertial (januari – april) 2021 
Öhmans månadsrapport 210430 
Tjänsteskrivelse 2021-05-21 av ekonomichef Carsten Sörlie 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att finansrapport för 1:a tertial (januari – april) 2021 godkänns 

Beslutet skickas till 
KS Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-05-21 Ärende: KS/2021-0066 
KS - Ekonomiavdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Finansiella rapporter 2021 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att finansrapport för 1:a tertial (januari – april) 2021 godkänns 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 150 mnkr 2021-04-30.  Värdet på aktierna 
uppgick till 71 mnkr och på räntebärande värdepapper 79 mnkr. 

Kommunen har tillgänglig en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 
50 mnkr. 

Total avkastning 1:a tertial uppgår till 6,3 procent, medan jämförelseindex är 5,7 
procent. 

Portföljens marknadsvärde ökade med 9 mnkr under första tertialet.  Det totala 
värdet uppgår till 150 mnkr sista april. 

Kommunens likviditetsöverskott som varit placerad i bostadsobligations- och 
korträntefonder vars syfte är att användas till framtida investeringar är nu 
avvecklade och tillfört likviditeten. Saldot uppgick till 25,8 mnkr och har 
huvudsakligen gått till att betala nya undervattensledningar till Österröd. 

De externa lånen uppgår per 210430 till 340 mnkr. De kommunala bolagens 
upplåning uppgår till 1 309,7 mnkr fördelat på 895,7 mnkr i koncernen 
Strömstadsbyggen och 414 mnkr i Strömstadslokaler. 

Perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
våra perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Finansrapport 1:a tertial (januari – april) 2021 
Öhmans månadsrapport 210430 
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Ekonomiavdelningen   
    
   

 

Finansiell rapport 1:a tertial 2021 (Januari – april) 

Sammanfattning 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 150 mnkr 2021-04-30.  Värdet på aktierna 
uppgick till 71 mnkr och på räntebärande värdepapper 79 mnkr. 

Kommunen har tillgänglig en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 
mnkr. 

Avkastning 

Total avkastning 1:a tertial uppgår till 6,3 procent, medan jämförelseindex är 5,7 
procent. Sedan starten 2000-09 har portföljen ökat med 181 procent, medan 
jämförelseindex har ökat 197 procent. Bästa utvecklingen första tertial står svenska 
aktier för med en ökning på 15,5 procent. Sämst har utvecklingen varit för svenska 
räntebärande med noll avkastning i perioden.   

  

Värdeförändring under året 

Portföljens marknadsvärde ökade med 9 mnkr under första tertialet.  Det totala värdet 
uppgår till 150 mnkr sista april.  

Tabellen nedan visar utvecklingen under året av marknadsvärde och bokfört 
anskaffningsvärde. 
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Fördelning i tillgångsslag 

Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 52,6 procent vid kvartalets slut. 
Andelen aktier ligger på 47,4 procent.  Inriktningen är att under kommande år öka 
andelen aktier. Beroende av det stigande aktievärdet och att aktiebehållningen 
översteg 50% av totala placeringar, såldes det aktiefonder i perioden för 6,5 mnkr som 
reinvesterades i räntebärande värdepapper. Det gav en realiserad vinst på 2,3 mnkr i 
kommunens resultatredovisning. 

 

Likviditetsförvaltning 

I perioden har kommunen haft en stram likviditetssyrning vilket innebär att inte ha för 
höga innestående eller för högt nyttjande av kredit.  Kommunen belastas med 
kostnader för innestående likviditet samt för nyttjande av kredit över 50 mnkr.  

Kommunens likviditetsöverskott som varit placerad i bostadsobligations- och 
korträntefonder vars syfte är att användas till framtida investeringar är nu avvecklade 
och tillfört likviditeten. Saldot uppgick till 25,8 mnkr och har huvudsakligen gått till att 
betala nya undervattensledningar till Österröd. 

Under perioden har externa lån tagits upp från Kommuninvest. Lånet är utformat som 
ett byggkreditiv där avrop görs vid behov för att balansera koncernkontot. Totalt var 
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offertförfrågan på byggkreditivet 100 mnkr. Under perioden har 50 mnkr lyfts från 
byggkreditivet, resterande 50 mnkr tänks lyftas under året. 

Till trots för alla extraordinära beslut om stöd för lokala näringslivet till följd av Covid-
19 pandemin och förlorade intäkter till följd av stängda gränser bedöms 
likviditetsrisken fortfarande som låg.  

Upplåningsuppföljning 

Koncernens kontokredit var outnyttjad på balansdagen 30 april. Kommunen och de 
kommunala bolagen ingår i ett gemensamt koncernvalutakonto där dess 
gemensamma behållning bedöms gentemot den kreditlimit som är beviljad. 

De externa lånen uppgår per 210430 till 340 mnkr. Kommunen har andra långfristiga 
skulder uppgående till 166 mnkr. Dessa består av inbetalda anslutningsavgifter för 
vatten, avlopp och fjärrvärme och investeringsbidrag, vilka samtliga ska periodiseras 
över tid enligt gällande redovisningsregler.  

De kommunala bolagens upplåning uppgår till 1 309,7 mnkr fördelat på 895,7 mnkr i 
koncernen Strömstadsbyggen och 414 mnkr i Strömstadslokaler. Belåningen i bolagen 
där motsvarande belopp är kommunal borgen innebär att det föreligger en viss men 
låg risk för infriande av borgensåtagandena.  
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Strömstad kommun
2120001405

Senaste

månaden Sedan startInnevarande årAvkastning %

Totala portföljen 1,2 6,4 181,0

Jämförelseindex 1,0 5,8 197,2

0,2Avvikelse 0,6 -16,1

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2016-04-30

Portfölj

Index

Sammanfattning per 2021-04-30

Marknadsvärde SEK per 2021-04-30 2021-03-31 2020-12-31

 150 269 380  148 545 242  141 349 266Totala portföljen

Fördelning marknadsvärde totala portföljen

Svenska aktier, 21,6%

Utländska aktier, 25,8%

Svenska räntebärande, 52,6%

Öhman     2 (8)



Strömstad kommun
2120001405

Marknadsvärde per 2021-04-30

Marknadsvärde Andel %Tillgångar

 32 399 772Svenska aktier  21,6

 38 773 225Utländska aktier  25,8

 71 172 997Summa aktier  47,4

 79 096 382Svenska räntebärande  52,6

 79 096 382Summa räntebärande värdepapper  52,6

Summa värdepapper  150 269 380  100,0

 0Likvida medel  0

 0Olikviderade transaktioner  0

 0Upplupen bankränta, beräknad  0

 0Upplupen värdepappersränta  0

 0Övrigt  0

 0Summa likvida medel m.m.  0

 150 269 380  100,0Totala portföljen

Avkastning per 2021-04-30

Sedan start (%) Innevarande år (%) Senaste månaden (%) 

IndexPortföljenIndexPortföljenIndexPortföljen

Svenska aktier 3,8 3,7 15,5 18,5 371,5 441,7

Utländska aktier 1,2 1,3 11,9 12,4 228,6 187,3

Svenska räntebärande 0,1 0,0 0,0 -0,4 95,1 106,7

Totala portföljen 197,2181,05,76,31,01,2
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Strömstad kommun
2120001405

Innehav per 2021-04-30

Valuta Antal
Kurs not. 

valuta
Marknadsvärde

portföljvaluta
Ansk. värde

portföljvaluta
Orealiserad
vinst/förlustAndelVärdepapper

SVENSKA AKTIER

Svenska Aktiefonder

SEK  1 553  1 802,36  2 798 842  2 029 063  769 779 8,6%Öhman Sweden Micro Cap A

SEK  145 181  203,89  29 600 930  18 265 550  11 335 380 91,4%Öhman Sverige Hållbar A

 32 399 772  20 294 613  12 105 159 100,0%

 12 105 159 20 294 613 100,0% 32 399 772Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER

Utländska Aktiefonder

SEK  89 850  338,51  30 415 270  14 785 081  15 630 189 78,4%Öhman Global Hållbar A

 2 283 613 6 074 342 21,6% 8 357 955 138,01 60 561SEK

Öhman Global Småbolag

Hållbar A

 38 773 225  20 859 423  17 913 802 100,0%

 17 913 802 20 859 423 100,0% 38 773 225Summa utländska aktier

SVENSKA RÄNTEBÄRANDE

Räntefonder

SEK  247 775  112,37  27 842 425  26 895 699  946 726 35,2%Öhman FRN Hållbar A

SEK  544 560  94,12  51 253 957  50 227 458  1 026 499 64,8%Öhman Obligationsfond SEK B

 79 096 382  77 123 158  1 973 225 100,0%

 1 973 225 77 123 158 100,0% 79 096 382Summa svenska räntebärande

 150 269 380  118 277 193  31 992 186Summa värdepapper

Lämplighetsförklaring

Din/er investering är förenlig med senast genomförda lämplighetsbedömning och syftar till att uppfylla dina/era 

önskemål, mål med investeringen och andra egenskaper.
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Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Totala portföljen

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 141 349 2662020-12-31

 143 238 606 0 02021-01-31 1,3 1,3 0,7 0,7

 144 751 723 0 02021-02-28 1,1 2,4 1,0 1,7

 148 545 242 0 02021-03-31 2,6 5,1 2,9 4,7

 150 269 380 0 02021-04-30 1,2 6,3 1,0 5,7

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2021

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 30%

OMRX MM, 30%

MSCI AC WORLD NDR, 20%

SIXPRX, 20%
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Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Svenska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 34 065 5442020-12-31

 33 614 152-1 500 000-1 500 0002021-01-31 3,1 3,1 2,5 2,5

 34 230 581-1 500 000 02021-02-28 1,8 5,0 3,0 5,6

 31 206 736-6 500 000-5 000 0002021-03-31 5,9 11,2 8,2 14,3

 32 399 772-6 500 000 02021-04-30 3,8 15,5 3,7 18,5

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2021

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

SIXPRX, 100%
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Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Utländska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 34 658 8512020-12-31

 35 351 380 0 02021-01-31 2,0 2,0 1,0 1,0

 36 566 965 0 02021-02-28 3,4 5,5 3,2 4,2

 38 319 806 0 02021-03-31 4,8 10,6 6,5 11,0

 38 773 225 0 02021-04-30 1,2 11,9 1,3 12,4

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2021

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

MSCI AC WORLD NDR, 100%
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Strömstad kommun
2120001405

Avkastning – Svenska räntebärande

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 72 624 8712020-12-31

 74 273 073 1 500 000 1 500 0002021-01-31 0,2 0,2 0,0 0,0

 73 954 177 1 500 000 02021-02-28 -0,4 -0,2 -0,4 -0,5

 79 018 700 6 500 000 5 000 0002021-03-31 0,1 -0,1 0,1 -0,4

 79 096 382 6 500 000 02021-04-30 0,1 0,0 0,0 -0,4

Avkastning för svenska räntebärande och jämförelseindex under 2021

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 50%

OMRX MM, 50%
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

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

KS/2021-0318 

KS § 81 Aktieägartillskott till AB Strömstads 
Badanstalt 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla AB Strömstads Badanstalts ansökan om aktieägartillskott om 1 570 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen AB Strömstads Badanstalt ansöker om aktieägartillskott om 1 570 tkr för 
att stärka bolagets egna kapital. Bolagets har till följd av Corona pandemin haft 
stora intäktsbortfall sedan november 2020. 19 november 2020 stänger 
verksamheten helt för besökare vilket leder till att alla intäkter från bad och 
friskvårdsverksamhet försvinner fram till öppning den 19 april 2021. Att bolaget 
inte kunnat leverera sin huvudsakliga produkt under fem månader leder till att 
medlemstalen minskar drastiskt. Andra aktörer i branschen har hela tiden funnits 
tillgängliga på marknaden. Besökstalen för maj sjunker med 31% mot 2020 och 
69% mot 2019. Detta medför ett kraftigt minskat kassaflöde också för kortidskort 
och dagsbiljetter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Marcus Palm, VD Strömstads badanstalt 
Ordförandebeslut från AB Strömstads badanstalt 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-02 § 130 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) yrkar, med instämmande från Lena Martinsson (S), Ulf 
Gustafsson (S), Lars Tysklind (L), Rose-Marie Fagerberg (KD) och Åsa Torstensson 
(C), bifall till AB Strömstads Badanstalts ansökan om aktieägartillskott om 1 570 
tkr. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar, med instämmande från Jörgen Molin (M), 
avslag på ansökan och yrkar att bolaget omedelbart ska avvecklas och gå över i 
förvaltningsform. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan Kent Hanssons och Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kent Hanssons 
förslag. 

ärende 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-08  
   

 
   

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

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-02  
   

 
   

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

 KS/2021-0318 

KSau § 130 Aktieägartillskott till AB Strömstads 
Badanstalt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen AB Strömstads Badanstalt ansöker om aktieägartillskott om 1 570 tkr för 
att stärka bolagets egna kapital. Bolagets har till följd av Corona pandemin haft 
stora intäktsbortfall sedan november 2020. 19 november 2020 stänger 
verksamheten helt för besökare vilket leder till att alla intäkter från bad och 
friskvårdsverksamhet försvinner fram till öppning den 19 april 2021. Att bolaget 
inte kunnat leverera sin huvudsakliga produkt under fem månader leder till att 
medlemstalen minskar drastiskt. Andra aktörer i branschen har hela tiden funnits 
tillgängliga på marknaden. Besökstalen för maj sjunker med 31% mot 2020 och 
69% mot 2019. Detta medför ett kraftigt minskat kassaflöde också för kortidskort 
och dagsbiljetter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Marcus Palm, VD Strömstads badanstalt 

Beslutet skickas till 
Diariet



Aktieägartillskott till AB Strömstads Badanstalt      

VD föreslår AB Strömstads Badanstalts styrelse att ansöka om aktieägartillskott på 1570tkr hos KF. 

Beslut 

Ordförande beslutar enligt VDs förslag. 

Sammanfattning 

Styrelsen AB Strömstads Badanstalt ansöker om aktieägartillskott om 1 570 tkr för att stärka  

bolagets egna kapital. Bolagets har till följd av Corona pandemin haft stora intäktsbortfall sedan 

november 2020.  

19 november 2020 stänger verksamheten helt för besökare vilket leder till att alla intäkter från bad 

och friskvårdsverksamhet försvinner fram till öppning den 19 april 2021. 

Att bolaget inte kunnat leverera sin huvudsakliga produkt under fem månader leder till att 

medlemstalen minskar drastiskt. Andra aktörer i branschen har hela tiden funnits tillgängliga på 

marknaden. 

Besökstalen för maj sjunker med 31% mot 2020 och 69% mot 2019. Detta medför ett kraftigt minskat 

kassaflöde också för kortidskort och dagsbiljetter. 

Åtgärder 

- Bolaget har sökt och beviljats omställningsstöd för perioden 20201101-20210228, 719tkr

- Bolaget söker omställningsstöd för perioden 20210301-20210430, uppskattat till 300tkr

- Bolaget söker stöd för korttidsarbete för perioden 20210101-20210630, preliminärt 949tkr

- Ytterligare stöd är i nuläget inte möjliga att söka.

- Personalstyrkan är genom permittering justerad ner till minsta möjliga med bibehållen

säkerhet i simhallen. Att klara hygien och följsamhet mot gällande restriktioner tar också upp

personalresurser.

- På budgetsamråd 8 mars 2021 föreslog styrelsen att personal skulle varslas om uppsägning

för att minska kostnader. Bolaget avråddes från denna åtgärd. Ägare skulle täcka det

underskott detta medförde.

- Öppettiderna i simhallen har minskats med 7h/vecka.

- Bolaget har under ett antal år haft behov av att förnya maskinparken inom

friskvårdverksamheten, dessa investeringar skjuts på framtiden.

- Bolaget jobbar aktivt för att höja medlemsantalet genom kampanjer samt riktade

erbjudanden till tidigare medlemmar.

Möjliga åtgärder 

- Ytterligare besparingar på personalkostnader innebär varsling av personal samt att simhallen

stängs för allmänheten i korrelation till personalbesparingen.

Roy Andersson Marcus Palm 

Ordförande  VD 



AB Strömstads Badanstalt 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

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

KS/2021-0274 

KS § 82 Reducering samt förändring av avgift för 
kulturskolans verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att för vårterminen 2021 likställa avgiften för kulturskolans ämneskurser till 500
kronor

2. att från och med höstterminen 2021 anta en ny enhetlig prislista, per termin,
för Kulturskolans verksamhet enligt följande:

Ämneskurs barn/ungdom 750:- 

Ämneskurs vuxen 1200:- 

Dagkurs barn/ungdom 250:- 

Dagskurs vuxen 500:- 

Kortkurs barn/ungdom 500:- 

Kortkurs vuxen 1000:- 

Maxpris 3500:- / familj (vuxenavgift går 
utanför) 

Instrumenthyra 0:- (slopad) 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolan har under vårterminen bytt verksamhetssystem samt känt av 
effekter från Covid-19 utifrån svårigheter att genomföra undervisning fysiskt, 
samt att elever inte kunnat delta p.ga. begränsningar i hela samhället utifrån 
rörlighet, möten och andra typer av folksamlingar. All undervisning för barn/unga 
har pågått, dock delvis digitalt under vissa perioder. All vuxenundervisning har 
varit inställt alternativt enbart genomförts på distans. Med anledning av detta 
finns det behov av att reducera avgiften för våren 2021.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 101 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-27 § 54 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
Kommunal taxebilaga 2021 

ärende 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-08  
   

 
   

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att för vårterminen 2021 likställa avgiften för kulturskolans ämneskurser till 500 
kronor 

2. att från och med höstterminen 2021 anta en ny enhetlig prislista, per termin, 
för Kulturskolans verksamhet enligt följande: 

Ämneskurs barn/ungdom 750:- 

Ämneskurs vuxen 1200:- 

Dagkurs barn/ungdom  250:- 

Dagskurs vuxen 500:- 

Kortkurs barn/ungdom 500:- 

Kortkurs vuxen 1000:- 

Maxpris 3500:- / familj (vuxenavgift går 
utanför) 

Instrumenthyra 0:- (slopad) 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-19  
   

 
   

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

 KS/2021-0274 

KSau § 101 Reducering samt förändring av avgift för 
kulturskolans verksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att för vårterminen 2021 likställa avgiften för kulturskolans ämneskurser till 500 
kronor 

2. att från och med höstterminen 2021 anta en ny enhetlig prislista, per termin, 
för Kulturskolans verksamhet enligt följande: 

Ämneskurs barn/ungdom 750:- 

Ämneskurs vuxen 1200:- 

Dagkurs barn/ungdom  250:- 

Dagskurs vuxen 500:- 

Kortkurs barn/ungdom 500:- 

Kortkurs vuxen 1000:- 

Maxpris 3500:- / familj (vuxenavgift går 
utanför) 

Instrumenthyra 0:- (slopad) 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolan har under vårterminen bytt verksamhetssystem samt känt av 
effekter från Covid-19 utifrån svårigheter att genomföra undervisning fysiskt, 
samt att elever inte kunnat delta p.ga. begränsningar i hela samhället utifrån 
rörlighet, möten och andra typer av folksamlingar. All undervisning för barn/unga 
har pågått, dock delvis digitalt under vissa perioder. All vuxenundervisning har 
varit inställt alternativt enbart genomförts på distans. Med anledning av detta 
finns det behov av att reducera avgiften för våren 2021.   

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-27 § 54 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
Kommunal taxebilaga 2021 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-19  
   

 
   

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

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att för vårterminen 2021 likställa avgiften för kulturskolans ämneskurser till 500 
kronor 

2. att från och med höstterminen 2021 anta en ny enhetlig prislista, per termin, 
för Kulturskolans verksamhet enligt följande: 

Ämneskurs barn/ungdom 750:- 

Ämneskurs vuxen 1200:- 

Dagkurs barn/ungdom  250:- 

Dagskurs vuxen 500:- 

Kortkurs barn/ungdom 500:- 

Kortkurs vuxen 1000:- 

Maxpris 3500:- / familj (vuxenavgift går 
utanför) 

Instrumenthyra 0:- (slopad) 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-27  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 BUN/2021-0131 

BUN § 54 Avgift/taxa 2021 - Reducering samt ändring 
av avgift för kulturskolans verksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

- att för vårterminen 2021 likställa avgiften för kulturskolans ämneskurser till  
  500 kronor 

- att från och med höstterminen 2021 anta en ny enhetlig prislista, per termin,  
  för Kulturskolans verksamhet enligt följande:                                                

 Ämneskurs barn/ungdom      750:-   

 Ämneskurs vuxen    1200:-   

 Dagkurs barn/ungdom      250:-   

 Dagskurs vuxen      500:-   

 Kortkurs barn/ungdom      500:-   

 Kortkurs vuxen    1000:-   

 Maxpris    3500:- / familj (vuxenavgift går utanför)   

 Instrumenthyra         0:- (slopad)   

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Martin Dalenius föredrar ärendet. 

Kulturskolan har under vårterminen bytt verksamhetssystem samt känt av 
effekter från Covid-19 utifrån svårigheter att genomföra undervisning fysiskt, 
samt att elever inte kunnat delta på grund av begränsningar i hela samhället 
utifrån rörlighet, möten och andra typer av folksamlingar. All undervisning för 
barn/unga har pågått, delvis digitalt under vissa perioder. All vuxenundervisning 
har varit inställt alternativt enbart genomförts på distans. Med anledning av detta 
finns det behov av att reducera avgiften för våren 2021.  

För höstterminen är Kulturskolan i behov av att göra en förändring av nuvarande 
taxa. Den nya betalningstjänsten fungerar inte med nuvarande rabattsystem samt 
prislista, då denna bygger på stor andel manuell påläggning. Nuvarande prislista är 
också svårförståelig utifrån ett vårdnadshavarperspektiv. Nuvarande prislista 
subventionerar även vuxendeltagande till nackdel för deltagande för barn och 
unga. 

För framtida rekrytering, inkludering samt möjlighet att ta del av Kulturskolans 
verksamhet föreslås också att instrumenthyran slopas. Att vara kursdeltagare 
kräver instrument för färdighetsträning, varpå detta bör ingå i den ordinarie 
kursavgiften för barn och unga. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-27  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

För vårterminen kommer förändringen att ge ett negativt resultat för 
Kulturskolans budget. Utifrån nuvarande situation kommer inte ekonomin att vara 
i balans – intäktsbortfallet skapar denna situation. Men om kulturskolan lyckas 
arbeta igenom föreslagen ny taxa, får dansare att komma in i ny sal, det inte 
föreligger Covid-restriktioner m.m., så kan underskottet mildras eller att det till 
och med skapas en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
Gällande taxa för Kulturskolan 2020 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

- att för vårterminen 2021 likställa avgiften för kulturskolans ämneskurser till  
  500 kronor 

- att från och med höstterminen 2021 anta en ny enhetlig prislista, per termin,  
  för Kulturskolans verksamhet enligt följande:                                                

 Ämneskurs barn/ungdom      750:-   

 Ämneskurs vuxen    1200:-   

 Dagkurs barn/ungdom      250:-   

 Dagskurs vuxen      500:-   

 Kortkurs barn/ungdom      500:-   

 Kortkurs vuxen    1000:-   

 Maxpris    3500:- / familj (vuxenavgift går utanför)   

 Instrumenthyra         0:- (slopad)   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige, ks.diarie@stromstad.se 
Ansvarig verksamhetschef 
Ansvar kulturskolechef 
Controller 
Ärendet



Utdrag ur dokumentet "Taxebilaga 2021" antaget av KF 2020-11-26 § 157 (Mål och 
budget 2021 samt plan 2022-2024



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-04-20 Ärende: BUN/2021-0131 
BUN - Kulturskola   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Klockaregatan 2 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Avgift/taxa – Reducering samt förändring av avgift för 
kulturskolans verksamhet 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

- att för vårterminen 2021 likställa avgiften för kulturskolans ämneskurser till  
  500 kronor 

- att från och med höstterminen 2021 anta en ny enhetlig prislista, per termin, för  
  Kulturskolans verksamhet enligt följande: 

Ämneskurs barn/ungdom 750:- 

Ämneskurs vuxen 1200:- 

Dagkurs barn/ungdom  250:- 

Dagskurs vuxen 500:- 

Kortkurs barn/ungdom 500:- 

Kortkurs vuxen 1000:- 

Maxpris 3500:- / familj (vuxenavgift går utanför) 

Instrumenthyra 0:- (slopad) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolan har under vårterminen bytt verksamhetssystem samt känt av 
effekter från Covid-19 utifrån svårigheter att genomföra undervisning fysiskt, 
samt att elever inte kunnat delta p.ga. begränsningar i hela samhället utifrån 
rörlighet, möten och andra typer av folksamlingar. All undervisning för barn/unga 
har pågått, dock delvis digitalt under vissa perioder. All vuxenundervisning har 
varit inställt alternativt enbart genomförts på distans. Med anledning av detta 
finns det behov av att reducera avgiften för våren 2021.   

Ärendet 
Det nya verksamhetssystems betalningsfunktion har inte fungerat p.g.a. parallell 
upphandling av betalningslösningar, vilket resulterat i att betalningstjänsten ännu 
inte kommit igång, samt inte kommer att kunna komma igång förrän tidigast 
HT21. 
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Kulturskolan är delvis intäktsfinansierad och kommer utifrån Covid-19 
konsekvenser att göra ett negativt intäktsresultat för vårterminen utifrån inställda 
kurser för vuxna. Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv så har undervisningen 
delvis pågått och som en kompensation för tappad undervisning samt att 
betalningslösningen för vårterminen 2021 måste ske manuellt så föreslår 
förvaltningen att avgiften likställs med lägst avgift för kursdeltagande inom 
Kulturskolan. I praktiken betalar alla utövare då 500 kronor per ämneskurs för 
våren. 

Inkomstbortfallet för vårterminen 2021 rapporteras på Barn- och 
utbildningsnämndens ordinarie möte den 27 april. 

För höstterminen är Kulturskolan i behov av att göra en förändring av nuvarande 
taxa. Den nya betalningstjänsten fungerar inte med nuvarande rabattsystem, 
samt prislista, då denna bygger stor andel på manuell påläggning. Nuvarande 
prislista är också svårförståelig utifrån ett vårdnadshavarperspektiv. Nuvarande 
prislista subventionerar även vuxendeltagande till nackdel för deltagande för barn 
och unga. 

För framtida rekrytering, inkludering samt möjlighet att ta del av Kulturskolans 
verksamhet föreslås också att instrumenthyran slopas. Att vara kursdeltagare 
kräver instrument för färdighetsträning, varpå detta bör ingå i den ordinarie 
kursavgiften för barn och unga.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att barn- och 
utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta   

- att för vårterminen 2021 att likställa avgiften för kulturskolans 
ämneskurser till 500 kronor 

- att från och med höstterminen 2021 anta en ny enhetlig prislista för 
Kulturskolans verksamhet enligt följande. 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
För vårterminen kommer förändringen att ge ett negativt resultat för 
Kulturskolans budget. Utifrån nuvarande situation kommer inte ekonomin att vara 
i balans – intäktsbortfallet skapar denna situation. Men om kulturskolan lyckas 
arbeta igenom föreslagen ny taxa, får dansare att komma in i ny sal, det inte 
föreligger Covid-restriktioner m.m., så kan underskottet mildras eller till och med 
skapas en budget i balans. 
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Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv 

Juridiskt perspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv 

Miljöperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
Kommunal taxebilaga 2021 
  

Martin Dalenius 
Verksamhetschef förskola, kultur och 
biblioteksverksamhet 
0526-19507 
martin.dalenius@stromstad.se 

Helene Evensen 
Förvaltningschef 
0526-19127 
helene.evensen@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen; ks.diarie@stromstad.se 
Ansvarig verksamhetschef 
Ansvarig enhetschef 
Controller 
Ärendet 

mailto:ks.diarie@stromstad.se


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

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

KS/2020-0364 

KS § 86 Reglemente för inköp av fastigheter för hela 
koncernen. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till riktlinjer för köp av fastigheter. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av en motion som behandlade att kommunen bör ha bättre 
underlag vid köp av fastigheter, så att beslutsfattare ges möjlighet att få en 
helhetsbild av den totala kostnaden som ett fastighetsköp kan medföra, beslutade 
kommunfullmäktige att uppdra åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för köp 
av fastigheter för hela kommunkoncernen, 2019-06-18, KF § 167,  
dnr: KS/2016-0173. 
Kommundirektören delegerade framtagandet av riktlinjer till tekniska 
förvaltningen hösten 2020. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till 
riktlinjer för köp av fastigheter. Då de kommunala bolagen, AB Strömstadsbyggen 
och AB Strömstadslokaler även kommer att omfattas av riktlinjerna, har förslaget 
även förankrats med dem. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-14 § 72 
Tekniska nämndens beslut 2021-03-23 § 29 
Tjänsteskrivelse 2021-02-24 
Förslag till Riktlinjer för köp av fastigheter 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 167 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till riktlinjer för köp av fastigheter. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), att återinföra 
meningen som ströks av tekniska nämnden ”om kommunen vid 
besiktningstillfället skulle inneha specialistkompetens internt avseende 
besiktningen och nyttjar denna kompetens ska detta motiveras vid varje enskilt 
ärende”. 

Ulf Gustafsson (S), Andreas Nikkinen (MP) och Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

ärende 

13



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-08  
   

 
   

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Åsa Torstenssons 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-14  
   

 
   

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

 KS/2020-0364 

KSau § 72 Reglemente för inköp av fastigheter för hela 
koncernen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till riktlinjer för köp av fastigheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av en motion som behandlade att kommunen bör ha bättre 
underlag vid köp av fastigheter, så att beslutsfattare ges möjlighet att få en 
helhetsbild av den totala kostnaden som ett fastighetsköp kan medföra, beslutade 
kommunfullmäktige att uppdra åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för köp 
av fastigheter för hela kommunkoncernen, 2019-06-18, KF § 167,  
dnr: KS/2016-0173. 
Kommundirektören delegerade framtagandet av riktlinjer till tekniska 
förvaltningen hösten 2020. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till 
riktlinjer för köp av fastigheter. Då de kommunala bolagen, AB Strömstadsbyggen 
och AB Strömstadslokaler även kommer att omfattas av riktlinjerna, har förslaget 
även förankrats med dem. 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl 08.20-08.40. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2021-03-23 § 29 
Tjänsteskrivelse 2021-02-24 
Förslag till Riktlinjer för köp av fastigheter 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till riktlinjer för köp av fastigheter efter revidering att 
följande utgår under 4.1 Besiktning "Om kommunen vid besiktningstillfället skulle 
inneha specialistkompetens internt avseende besiktning och nyttjar denna 
kompetens ska detta motiveras vid varje enskilt ärende." 

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

Beslutet skickas till 
Diariet
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 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-03-23  
   

 
   

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 TN/2020-0498 

TN § 29 Riktlinjer för inköp av fastigheter 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till riktlinjer för köp av fastigheter efter revidering enligt 
Morgan Gustafssons yrkande 

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av en motion som behandlade att kommunen bör ha bättre 
underlag vid köp av fastigheter, så att beslutsfattare ges möjlighet att få en 
helhetsbild av den totala kostnaden som ett fastighetsköp kan medföra, beslutade 
kommunfullmäktige att uppdra åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för köp 
av fastigheter för hela kommunkoncernen, 2019-06-18, KF § 167,  
dnr: KS/2016-0173. 
Kommundirektören delegerade framtagandet av riktlinjer till tekniska 
förvaltningen hösten 2020. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till 
riktlinjer för köp av fastigheter, se bilaga. Då de kommunala bolagen, AB 
Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler även kommer att omfattas av 
riktlinjerna, har förslaget även förankrats med dem. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-24 
Riktlinjer för köp av fastigheter 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till riktlinjer för köp av fastigheter. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Morgan Gustafsson (SD) yrkar att följande utgår under 4.1 Besiktning "Om 
kommunen vid besiktningstillfället skulle inneha specialistkompetens internt 
avseende besiktning och nyttjar denna kompetens ska detta motiveras vid varje 
enskilt ärende." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Strömstadsbyggen AB 
Strömstadslokaler AB 
Akten
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Tekniska förvaltningen 2021-02-24 Ärende: TN/2020-0498 
Mark- och exploateringsavdelningen   

    

 

 Tekniska förvaltningen 2021-02-24021-
tn@stromstad.se 

Telefon: 0526-
190 00 

Bankgiro: 
5492-8379 

Besöksadress: 
Postängsvägen 30 

Webb: 
www.stromstad.se 

 Org.nr: 212000-1405 

 Tekniska nämnden 

Riktlinjer för köp av fastigheter 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska 
nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna förslag till riktlinjer för köp av fastigheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av en motion som behandlade att kommunen bör ha bättre 
underlag vid köp av fastigheter, så att beslutsfattare ges möjlighet att få en 
helhetsbild av den totala kostnaden som ett fastighetsköp kan medföra, beslutade 
kommunfullmäktige att uppdra åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för köp 
av fastigheter för hela kommunkoncernen, 2019-06-18, KF § 167,  
dnr: KS/2016-0173. 
Kommundirektören delegerade framtagandet av riktlinjer till tekniska 
förvaltningen hösten 2020. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till 
riktlinjer för köp av fastigheter, se bilaga. Då de kommunala bolagen, AB 
Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler även kommer att omfattas av 
riktlinjerna, har förslaget även förankrats med dem. 

Perspektiv 

Juridiskt perspektiv 
Förslaget är förenligt med gällande rätt. 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Miljöperspektiv, Folkhälsoperspektiv, 
Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Tekniska förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån dessa 
perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för köp av fastigheter 
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Kristin Ulfstad 
Mark- och exploateringschef 
0526-191 54 
kristin.ulfstad@stromstad.se 

Roland Kindslätt 
Förvaltningschef tekniska 
0526-191 70 
roland.kindslatt@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Akten, TN/2020-0498 
 
Strömstadsbyggen AB 
 
Strömstadslokaler AB



Dnr TN/2020-0498 

Strömstads kommun 

Styrdokument 
 

RIKTLINJER FÖR KÖP 
AV FASTIGHETER 
 

Dokumenttyp:  Riktlinjer 
Beslutande organ:  Kommunfullmäktige 
Förvaltningsdel:  Tekniska nämnden 
Antagen:   2021-XX-XX §  
Ansvar:   Mark- och exploateringschef 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Mot bakgrund av en motion som behandlade att kommunen bör ha bättre underlag vid köp av 
fastigheter, så beslutsfattarna ges möjlighet att få en helhetsbild av den totala kostnaden som ett 
fastighetsköp kan medföra, beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommundirektören att ta 
fram riktlinjer för köp av fastigheter för hela kommunkoncernen, 2019-06-18, KF § 167,  
dnr: KS/2016-0173. 
 

1.2 Syfte 
Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa kommunens rutiner vid köp av fastigheter genom att 
tydliggöra handläggningsrutiner och kvalitetssäkra krav på dokumentation som ska finnas som 
underlag vid ställningstagande av köp av fastigheter. Med fastighet avses här såväl bebyggd som 
obebyggd mark samt 3D- fastigheter. 
 

1.3 Mål 
För att säkerställa efterlevnad av gällande lagar samt möjliggöra god intern kontroll vid inköp av 
fastigheter är målet med riktlinjerna att tydliggöra för berörda handläggare och beslutsfattare vilken 
dokumentation som ska finnas som underlag vid ställningstagande av köp av fastigheter. 
 

1.4 Vem omfattas av riktlinjerna? 
Dessa riktlinjer gäller tillsvidare för kommunen samt de kommunalägda bolagen, då det av 
ägardirektiven § 22 framgår att ”Bolagen ska i sina verksamheter tillämpa de styrdokument, riktlinjer 
och policyer som gäller för den kommunala verksamheten i Strömstads kommun”. 
 

1.5 Avgränsning 
Delegering ifrån kommunfullmäktige till bolag och ansvarig nämnd om köp av fastigheter samt 
beloppsgränser regleras i vid tiden gällande bolagsordning och reglemente och preciseras inte 
närmare i dessa riktlinjer. 
Riktlinjerna omfattar inte försäljning av fastigheter, då förfarandet i dessa fall regleras i kommunens 
riktlinjer för markanvisningar. 
 

1.6 Definition- ansvarig handläggare 
I riktlinjerna används definitionen ansvarig handläggare, för att hänvisa till och tydliggöra vem som 
ansvarar för att ta fram ett visst underlag avseende ett ärende om köp av fastighet. Med ansvarig 
handläggare avses fastighetsansvarig på de kommunala bolagen alternativt ansvarig handläggare på 
mark- och exploateringsavdelningen, beroende om det är bolagen eller kommunen som avser köpa 
en fastighet. 
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2. Lagar att beakta vid köp av fastigheter 
Nedan redovisas en kort sammanfattning av de lagar som är styrande för kommunen vid köp av 
fastigheter. 
 

2.1 Kommunallag 
I kommunallagen (2017:725) går att finna viss vägledning avseende prissättning vid köp av mark. 
 

2.1.1 Likställighetsprincipen 
Likställighetsprincipen innebär att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat, enligt 2 kap 3 §. 
 

2.1.2. Stöd till enskild 
Kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt 
inriktat stöd till enskild näringsidkare får dock bara lämnas om det finns synnerliga skäl för det, enligt 
2 kap 8 §. 
 

2.1.3 God ekonomisk förvaltning 
Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, enligt 11 kap 1 §. 
 

2.1.4 Prövning av beslut 
Kommunallagen ger varje medlem av en kommun rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövat 
genom att överklaga det till förvaltningsrätten, vilket framgår av 13 kap. Det innebär att samtliga 
kommunala beslut avseende köp av fastigheter kan prövas. 
 

2.2 EU:s statsstödsregler 
EU:s statsstödsregler innehåller gränser för medlemsstaternas, inklusive Sveriges, möjligheter att 
med offentliga medel få stödja en viss verksamhet. Statsstöd påverkar samhällsekonomin och därför 
finns det regler som styr statens, regionernas och kommunernas möjligheter att ge en sådan offentlig 
finansiering. Målet med reglerna är att medlemsstaterna inte snedvrider konkurrensen på EU:s inre 
marknad. 
EU:s statsstödsregler finns i artiklarna 107-109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget). Begreppet statsstöd har utvecklats genom EU- domstolens rättspraxis och finns 
reglerat i artikel 107.1. Artikeln innehåller flera rättsliga kriterier, så kallade rekvisit, som ska vara 
uppfyllda för att det ska vara ett statsstöd.  
Statsstöd får inte lämnas om det inte godkänts av Europeiska kommissionen eller utformats enligt 
särskilda undantagsregler.  
 

2.2.1 Vad innebär begreppet statsstöd? 
Statsstöd är när det offentliga stödjer en ekonomisk verksamhet eller flera verksamheter med 
offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på 
marknaden, genom att det gynnar en viss verksamhet eller produktion. Det gäller till exempel om 
endast ett visst företag, vissa branscher eller sektorer får stöd. Åtgärden måste också ha en potentiell 
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påverkan på konkurrensen och på handeln mellan EU:s medlemsstater. Dessa krav är lågt ställda och 
är oftast uppfyllda redan när mottagaren har fått en fördel. 
 

2.2.2 Kontroll av marknadsmässighet 
För att kontrollera om en åtgärd ger mottagaren en ekonomisk fördel används som regel principen 
om den marknadsekonomiska aktören. Enligt denna princip kan en åtgärd vara ett stöd, om det 
offentliga erbjuder villkor som är mer förmånliga än de villkor en privat aktör under normala 
förhållanden i en marknadsekonomi skulle ha erbjudit, det vill säga icke marknadsmässiga villkor. 
Exempel på otillåtet statsstöd i detta hänseende är köp av fastigheter till ett pris som överstiger 
marknadsvärdet.  
Hur kommunen ska gå tillväga vid köp av fastigheter, för att säkerställa att reglerna om statsstöd 
följs, beskrivs närmare i kapitel 4.2 
 

2.2.3 Prövning av olaga statsstöd 
EU- kommissionen har till uppgift att övervaka att reglerna följs av medlemsländerna. Ett ärende om 
olaga statsstöd kan initieras genom en anmälan till kommissionen eller genom klagomål från tredje 
man. Kommissionen kan också på eget initiativ inleda ett ärende. 
Om en kommun ger ett otillåtet statsstöd kan kommissionen besluta att medlemsstaten ska kräva 
tillbaka stödet från stödmottagaren, med ränta. 
 

2.3 Lag om tillämpning av Europeiska unionens 
statsstödsregler 
Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler, är en svensk lag som 
innehåller bestämmelser om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.  
Av lagen framgår bland annat att kommunen har en upplysningsskyldighet vid eventuellt stöd. 
 

2.4 Lag om offentlig upphandling 
Vanligtvis behöver en kommun utföra inköp genom en offentlig upphandling, vilket regleras i Lag om 
offentlig upphandling (2016:1145). Dock finns ett undantag avseende förvärv av fastighet, 
arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller annan rättighet till fastighet enligt 
lagens 1 kap 6 §. Det innebär att kommunen i dessa fall blir att likställa med en vanlig köpare av mark 
och fastigheter och behöver därmed inte tillämpa reglerna om offentlig upphandling i dessa fall. 
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3. Strategiska fastighetsförvärv 
Vägledande för fastighetsförvärv är Strömstads kommuns vision och övergripande mål, 
lokalbehovsanalys samt gällande översiktsplan med fördjupningar och detaljplaner, där bland annat 
möjliga utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter redovisas på både kort och lång sikt. 
Både den långsiktiga och kortsiktiga planeringen sker i kommunal regi med stöd av planmonopolet. 
 

3.1 Markreserv 
Kommun har en markreserv innehållande fastigheter i både centrala lägen samt på landsbygden. 
Motiv för kommunen att hålla en markreserv är många, så som till exempel för att kunna: 

 planera och utveckla kommunal verksamhet 
 erbjuda färdigplanerad tomtmark för företag 
 tillhandahålla mark för bostäder som ett sätt att ta ansvar för bostadsförsörjningen 
 tillgodose behoven av särskilt boende och särskilda boendeformer 
 tillhandahålla mark för allmän rekreation som kan vara en kommunal angelägenhet 
 bevaka särskilda natur- eller miljövärden vilka ibland kan hanteras enklare genom att 

kommunen har rådighet över marken 

Kommunens markreserv ska i möjligaste mån präglas av långsiktighet och god framförhållning med 
en ambition att kunna tillgodose delar av behovet av mark för bostäder, företagsetableringar och 
övrig samhällsservice. 

Kommunen har en unik möjlighet att förvärva fastigheter långt ner i förädlingstrappan för fastigheter 
och bör överväga att göra detta om det finns fastigheter till försäljning som stämmer överens med 
ovanstående och som kan komma att ha ett strategiskt och ekonomiskt värde för kommunen.  
Utöver frivilliga förvärv av fastigheter kan kommunen även tillämpa tvångsförvärv med stöd av 
expropriationslagen (1972:719), plan- och bygglagen (2010:990) och fastighetsbildningslagen 
(1970:988). Tvångsförvärv ska användas restriktivt och endast i undantagssituation när en frivillig 

Figur 1 Förädlingstrappan för fastigheter
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överenskommelse inte kan träffas med fastighetsägaren. Vid tvångsförvärv ska kommunen alltid väga 
nyttan av tvångsförvärvet mot det ingrepp som detta innebär för fastighetsägaren. 
Strategiska fastigheter som köps in i avvaktan på exploatering ska i möjligaste mån nyttjas effektivt 
genom att tillsvidare hyras eller arrenderas ut för lämpligt ändamål. 

 
Figur 2 Process från strategiskt fastighetsförvärv till försäljning/förvaltning av förädlad fastighet 

 

3.2 Styrande och stödjande dokument  
3.2.1 Översiktsplan 
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det 
gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande målet att 
skapa en god livsmiljö. Översiktsplanen är en vägledning som ska anvisa lämpliga områden i stora 
drag för olika ändamål. Planen redovisar också allmänna intressen som exempelvis värdefulla 
naturområden och större samhällsinvesteringar. Den är inte rättsligt bindande, men är tyngre än 
andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn 
från allmänheten och andra myndigheter. 
Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen av översiktsplanen med krav om att 
kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Avsikten med en 
planeringsstrategi är att den ska vara mer framåtsyftande än aktualitetsprövningen i och med att 
kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen ska vara i fokus. Därför är det också möjligt 
att ändra strategin från det att den antagits och fram till nästa ordinarie val. 
 

3.2.2 Fördjupade översiktsplaner  
Fördjupade översiktsplaner kan upprättas för större delar av kommunen eller till exempel för en 
stadsdel. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se inom 
det aktuella området. Strömstads kommun har fem fördjupade översiktsplaner: 

 Koster 
 Nordby-Svinesund 
 Norra Kustområdet 
 Strömstad tätort med Skee 
 Södra kustområdet 

I kommunens översiktsplan samt fördjupade översiktsplaner finns bland annat utpekat vilka 
fastigheter som kan komma att exploateras i framtiden för exempelvis bostäder eller verksamheter. 
Kommunen är markägare till flertalet fastigheter som är utpekade inom angivna utvecklingsområden. 
 

Strategiskt 
förvärv Förvalta Förädla Exploatera Sälja/förvalta



8 

3.2.3 Detaljplaner 
Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att det är en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten. En detaljplan ska tas fram för ny sammanhållen bebyggelse eller 
för ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen.  
En detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse då någon vill ändra användningen 
av byggnad/-er eller ett markområde eller om bebyggelsemiljön har så höga kulturhistoriska värden 
att den ska bevaras. 
En detaljplan reglerar hur en fastighet kan utvecklas, genom att styra vad som får byggas och var 
inom fastigheten. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov och ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid som är mellan 5 och 15 år.  
 
 

4. Vilket beslutsunderlag krävs vid 
ställningstagande om köp? 
Förhållandena för respektive fastighetsköp ser oftast olika ut då varje objekt i sig är unikt. Vad 
ansvarig handläggare har att beakta vid beredning av ett ärende om fastighetsköp beskrivs nedan. 
 

4.1 Besiktning 
Inför kommunens ställningstagande till köp av en fastighet med tillhörande byggnader, ska en 
besiktning ske av en oberoende besiktningsman, där besiktningen dokumenteras i ett 
besiktningsprotokoll. Fastighetens skick ska bedömas för de närmsta 5 åren och på längre sikt för en 
10 års period, där alla eventuella renoveringskostnader på bland annat, tak, fasad, 
stammar, ventilation, el, värme/sanitet, sanering, miljöaspekter samt andra väsentliga upptäckta 
brister ska inkluderas. 
 

4.1.1 Vem ansvarar för att en besiktning utförs? 
Ansvarig handläggare för ärendet tillser att erforderlig besiktning utförs inför ställningstagande om 
köp. 
 

4.2 Fastighetsvärdering 
Vid köp av fastighet ska kommunen säkerställa att förvärvet sker till ett marknadspris. Alla former av 
köp av fastigheter till ett överpris i förhållande till marknadspris räknas som statsstöd. Kommunen 
behöver därför regelmässigt analysera statsstödsaspekten före samtliga fastighetsköp (gäller även 
vid rena markköp) som sker i förhållande till företag eller som kan komma att gynna viss produktion. 
Det ska därför dokumenteras i tjänsteskrivelsen på vilket sätt köpeskillingen har bestämts samt 
finnas en motivering till köpeskillingen. 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har behandlat frågan om tillämpningen av statsstödsreglerna 
vid kommuners försäljning och köp av mark och byggnader i cirkuläret, Tillämpningen av EG-rättens 
statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark, 2007:8. 
Som huvudregel ska kommunen anlita en oberoende fastighetsvärderare som utför en 
marknadsmässig värdering av fastigheten enligt vedertagna värderingsmetoder för fastställande av 
köpeskillingen, där resultatet av värderingen ska redogöras skriftligen. 
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Beroende på köpets storlek och värderingens komplexitet kan flera värderare behöva anlitas för att 
säkerställa resultatet av värderingen.  
 
Vid markförvärv till mindre värden och då kommunen anser sig ha tillräckligt med jämförelseobjekt 
samt innehar kompetens internt avseende fastighetsvärdering, kan kommunen välja att utföra en 
egen värdering av en marknadsmässig köpeskilling.  
Vid val av intern värdering ska detta motiveras i varje enskilt ärende. 
 

4.2.1 Vem ansvarar för att en fastighetsvärdering utförs? 
Ansvarig handläggare tillser att fastighetsvärdering utförs inför ställningstagande om köp. 
 

4.3 Tjänsteskrivelse 
Vid samtliga ärenden om köp av fastigheter ska det finnas skriftlig dokumentation som utgör 
beslutsunderlag. Av tjänsteskrivelsen ska det minimum framgå: 
 

 en beskrivning av köpeobjektet inkluderat eventuella bestämmelser i detaljplan, rättigheter, 
fornlämningar, föroreningar med mera som är av vikt att framhålla. 

 vilket behov som kommunen och dess verksamheter har av fastigheten, där syftet med 
förvärvet tydliggörs. 

 en beskrivning av resultatet av besiktningen av byggnaden/-erna, där besiktningsprotokoll 
ska biläggas.  

 en motivering till köpeskillingen där det ska beskrivas hur denna förhåller sig till 
fastighetsvärderingen, för att säkerställa att förvärvet sker till marknadsmässigt pris. Om 
värderingen utförts av intern personal ska detta motiveras. 

 en ekonomisk konsekvensbeskrivning om vilka tillkommande kostnader som kan föranleds av 
köpet både på en 5 års period och på längre sikt för en 10 års period med anledning av 
kommunens planerade användning av fastigheten och kända lokalanpassningar *.  
Det samma gäller även för eventuella intäkter. 

 hur köpet ska finansieras, där det ska framgå om förvärvet ryms inom tilldelad budget eller 
inte, se mer under 4.4 nedan. 

 förslag till köpekontrakt ska biläggas alternativt ska eventuella särskilda villkor som är av vikt 
att framhålla redogöras för. 

 
 

*Kostnader som kan tillkomma vid hyresgästanpassningar beräknas dock först när behoven hos hyresgästerna är kända för 
respektive fastighet. 

 
 

4.4 Finansiering av fastighetsköp 
Om köpeskillingen för ett förvärv av en fastighet inte ryms inom tilldelad budget under innevarande 
år, behöver frågan om medel tas upp i kommunfullmäktige för varje enskilt köp. 
Förslag till finansieringslösning ska då rådgöras med ekonomiavdelningen innan ärendet lyfts för 
beslut.  
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5. Fastighetsbildning 
Om fastighetsköpet föranleder en fastighetsbildningsåtgärd för köpets fullgörande ansvarar 
handläggaren för att, så snart kommunen beslutat att förvärva fastigheten, ansöka om förrättning 
samt bevaka förrättningen till att den avslutats och vunnit laga kraft, samt tillse att ersättning 
regleras enligt vad som avtalats om. 
 
 

6. Anläggningsregistret 
Kommunens respektive de kommunala bolagens ekonomiavdelning ansvarar var för sig för att 
ajourhålla sina anläggningsregister över sina fastigheter. För att säkerställa att fastigheterna som 
köps in klassificeras korrekt på respektive tillgångsslag ska registrering i anläggningsregistret ske i 
dialog mellan ansvarig handläggare och controller. Syftet med fastighetsförvärvet kommer vara 
styrande för klassificeringen av tillgången. 
Vid registrering av respektive fastighetsförvärv anges ett projektnummer som ekonomiavdelningen 
tar fram. 
 
 

7. Arkivering 
Ett ärende om fastighetsköp arkiveras först då alla avtalspunkter i köpekontraktet är uppfyllda samt 
att eventuell förrättning har vunnit laga kraft och ersättning erlagts. 
 
 
 
 

*********************** 
 



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2019-06-18  
    
    

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 KS/2016-0173 

KF § 167 Svar på - Motion om fastighetsköp 

Kommunfullmäktiges beslut 
att avslå första att-satsen med hänvisning till att bolaget har att avgöra när 
oberoende fastighetsvärderare ska anlitas 

att bifalla andra och tredje att-satsen med hänvisning till bolagets svar att 
Strömstadslokaler anlitar oberoende besiktningsman före köp av objekt och att 
de redovisar alla kostnader för ett köp till bolagets styrelse. Kostnader som kan 
tillkomma vid hyresgästanpassningar är inte med vid ett köp utan beräknas när 
behoven hos hyresgästerna är kända för varje projekt.  

att uppdra åt kommundirektören att ta fram reglemente för inköp av fastigheter 
för hela koncernen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Johansson m.fl. (SD) har inkommit med en motion där de anger att; 
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av fastigheter, 
så att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetsköp. Fastighet 
skall värderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans. Så att eventuella 
renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel, sanering, övriga 
miljöaspekter etc. redovisas. Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, 
marksanering, övriga markarbeten? Hur mycket måste transporteras vidare till 
upparbetningsanläggning? Alla tänkbara kostnader som kan komma till, bör vara 
upptäckta och redovisade före köp. 

Sverigedemokraterna anser:  
att fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt,  
att fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt, 
samt  
att redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras 
före köp av objekt. 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-10-12 återremitteras ärendet till 
kommunstyrelsen med motivering att motionens att -satser inte är besvarade. 
Oberoende värdering och oberoende besiktning är rutiner som ej har utförts vid 
fastighetsköp vilket motionen kräver. Motionens syfte i tredje att-satsen; att 
ändringar, renoveringar etc skall budgeteras och redovisas före köp av objekt, 
vilket heller inte är rutin i dag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-28 § 47 att återsända 
motionen till AB Strömstadslokaler för komplettering. Strömstadslokaler har 
inkommit med svar. 
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Beslutsunderlag 
Strömstadslokalers protokoll från styrelsemöte 2019-03-21 
Strömstadslokalers tjänsteskrivelse 2019-01-25 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-12 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-09-27 KS § 109  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 KSAU § 136  
Tjänsteskrivelse, Helene Evensen, utvecklingschef, 2017-08-31  
Tjänsteskrivelse, Göran Wallo, Strömstadslokaler 2017-06-14  
Strömstadslokaler, skrivelse 2017-06-22  
Protokoll kommunstyrelsens, 2017-02-08 
Protokoll Kommunfullmäktige, 2016-04-05  
Motion Fastighetsköp från Sverigedemokraterna, 2016-03-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 159 
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-29 § 100 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå första att-satsen med hänvisning till att bolaget har att avgöra när 
oberoende fastighetsvärderare ska anlitas 

att bifalla andra och tredje att-satsen med hänvisning till bolagets svar att 
Strömstadslokaler anlitar oberoende besiktningsman före köp av objekt och att 
de redovisar alla kostnader för ett köp till bolagets styrelse. Kostnader som kan 
tillkomma vid hyresgästanpassningar är inte med vid ett köp utan beräknas när 
behoven hos hyresgästerna är kända för varje projekt.  

att uppdra åt kommundirektören att ta fram reglemente för inköp av fastigheter 
för hela koncernen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Fredrik Eriksson (SD) yrkar med instämmande av Kent Hansson (S) och Mats 
Granberg (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lars Tysklind (L) yrkar avslag på fjärde att-satsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lars Tysklinds 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

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

KS/2020-0072 

KS § 87 Översyn av valdistrikt i Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att föreslå länsstyrelsen att godkänna kommunens förslag på indelning av nya 
valdistrikt.  

att det under valdagen ska finnas öppen och tillgänglig röstningslokal även på 
Koster. 

Sammanfattning av ärendet 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av 
kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen 
ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 
hållas. Om det behövs får Länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i 
valdistrikt. Innan Länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, ska kommunfullmäktige få 
tillfälle att yttra sig. 

Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 
000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 

Länsstyrelsen meddelade vid förra valet att Koster var ett för litet distrikt men gick 
med på att kommunen fick ha kvar distriktet det valåret men påpekade att de inte 
kommer medge detta nästa gång utan uppmanade oss att se över valdistrikten. 

I statistik framtagen av valmyndigheten den 1 mars 2021 visar att Strömstads 
kommun har fyra distrikt som går utanför gränsen för antal röstberättigade. Det 
gäller Centrum nord med 2074 st, Strömstad norra 842 st, Tjärnö 611 st och 
Koster 290 st.  

Centrum nord 2074 

Centrum syd 1480 

Strömstad södra 1418 

Seläter-Hällestrand-Bojar 1744 

Skee-Strömstad östra 1801 

Strömstad norra 842 

Tjärnö 611 

Koster 290 

ärende 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-08  
   

 
   

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

Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag på ny valdistriktsindelning som 
skulle ge följande antal röstberättigande per valdistrikt. Koster och Tjärnö har 
slagits samman och Seläter-Hällestrand-Bojar har delats upp till två distrikt. 

För att underlätta för kosterborna att rösta har vi som förslag att kommunen 
förlägger en dag med förtidsröstning i tidigare vallokal. 

Centrum nord 1573 

Centrum syd 1521 

Strömstad södra 1476 

Seläter-Hällestrand 931 

Skee-Strömstad östra 1573 

Strömstad norra 1151 

Tjärnö/Koster 902 

Bojar 1388 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-12 § 92 
Tjänsteskrivelse 
Kartor över valdistrikten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att föreslå länsstyrelsen att godkänna kommunens förslag på indelning av nya 
valdistrikt.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI) och Andreas 
Nikkinen (MP), att det under valdagen ska finnas öppen och tillgänglig 
röstningslokal även på Koster. 

Ulf Gustafsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Åsa Torstenssons 
förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Åsa Torstenssons förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-12  
   

 
   

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

 KS/2020-0072 

KSau § 92 Översyn av valdistrikt i Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att föreslå länsstyrelsen att godkänna kommunens förslag på indelning av nya 
valdistrikt.  

Sammanfattning av ärendet 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av 
kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen 
ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 
hållas. Om det behövs får Länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i 
valdistrikt. Innan Länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, ska kommunfullmäktige få 
tillfälle att yttra sig. 

Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 
000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 

Länsstyrelsen meddelade vid förra valet att Koster var ett för litet distrikt men gick 
med på att kommunen fick ha kvar distriktet det valåret men påpekade att de inte 
kommer medge detta nästa gång utan uppmanade oss att se över valdistrikten. 

I statistik framtagen av valmyndigheten den 1 mars 2021 visar att Strömstads 
kommun har fyra distrikt som går utanför gränsen för antal röstberättigade. Det 
gäller Centrum nord med 2074 st, Strömstad norra 842 st, Tjärnö 611 st och 
Koster 290 st.  

Centrum nord 2074 

Centrum syd 1480 

Strömstad södra 1418 

Seläter-Hällestrand-Bojar 1744 

Skee-Strömstad östra 1801 

Strömstad norra 842 

Tjärnö 611 

Koster 290 

Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag på ny valdistriktsindelning som 
skulle ge följande antal röstberättigande per valdistrikt. Koster och Tjärnö har 
slagits samman och Seläter-Hällestrand-Bojar har delats upp till två distrikt. 

För att underlätta för kosterborna att rösta har vi som förslag att kommunen 
förlägger en dag med förtidsröstning i tidigare vallokal. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-12  
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Centrum nord 1573 

Centrum syd 1521 

Strömstad södra 1476 

Seläter-Hällestrand 931 

Skee-Strömstad östra 1573 

Strömstad norra 1151 

Tjärnö/Koster 902 

Bojar 1388 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kartor över valdistrikten 

Förslag till beslut 
Valnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

att föreslå länsstyrelsen att godkänna kommunens förslag på indelning av nya 
valdistrikt.  

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (4) 
 Valnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-26  
   

 
   

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

 KS/2020-0072 

VN § 1 Översyn av valdistrikt i Strömstads kommun 

Valnämndens beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att föreslå länsstyrelsen att godkänna kommunens förslag på indelning av nya 
valdistrikt, se bilaga 1-2. 

Sammanfattning av ärendet 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av 
kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen 
ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 
hållas. Om det behövs får Länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i 
valdistrikt. Innan Länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, ska kommunfullmäktige få 
tillfälle att yttra sig. 

Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 
000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 

Länsstyrelsen meddelade vid förra valet att Koster var ett för litet distrikt men gick 
med på att kommunen fick ha kvar distriktet det valåret men påpekade att de inte 
kommer medge detta nästa gång utan uppmanade oss att se över valdistrikten. 

I statistik framtagen av valmyndigheten den 1 mars 2021 visar att Strömstads 
kommun har fyra distrikt som går utanför gränsen för antal röstberättigade. Det 
gäller Centrum nord med 2074 st, Strömstad norra 842 st, Tjärnö 611 st och 
Koster 290 st.  

Centrum nord 2074 

Centrum syd 1480 

Strömstad södra 1418 

Seläter-Hällestrand-Bojar 1744 

Skee-Strömstad östra 1801 

Strömstad norra 842 

Tjärnö 611 

Koster 290 

Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag på ny valdistriktsindelning som 
skulle ge följande antal röstberättigande per valdistrikt. Koster och Tjärnö har 
slagits samman och Seläter-Hällestrand-Bojar har delats upp till två distrikt. 
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För att underlätta för kosterborna att rösta har vi som förslag att kommunen 
förlägger en dag med förtidsröstning i tidigare vallokal. 

Centrum nord 1573 

Centrum syd 1521 

Strömstad södra 1476 

Seläter-Hällestrand 931 

Skee-Strömstad östra 1573 

Strömstad norra 1151 

Tjärnö/Koster 902 

Bojar 1388 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kartor över valdistrikten 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att föreslå länsstyrelsen att godkänna kommunens förslag på indelning av nya 
valdistrikt. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 

 



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-03-12 Ärende: KS/2020-0072 
KS - Administrativ avdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Översyn av valdistrikt i Strömstads kommun 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att föreslå länsstyrelsen att godkänna kommunens förslag på indelning av nya 
valdistrikt.  

Sammanfattning av ärendet 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av 
kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen 
ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 
hållas. Om det behövs får Länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i 
valdistrikt. Innan Länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, ska kommunfullmäktige få 
tillfälle att yttra sig. 

Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 
000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 

Länsstyrelsen meddelade vid förra valet att Koster var ett för litet distrikt men gick 
med på att kommunen fick ha kvar distriktet det valåret men påpekade att de inte 
kommer medge detta nästa gång utan uppmanade oss att se över valdistrikten. 

I statistik framtagen av valmyndigheten den 1 mars 2021 visar att Strömstads 
kommun har fyra distrikt som går utanför gränsen för antal röstberättigade. Det 
gäller Centrum nord med 2074 st, Strömstad norra 842 st, Tjärnö 611 st och 
Koster 290 st.  

Centrum nord 2074 

Centrum syd 1480 

Strömstad södra 1418 

Seläter-Hällestrand-Bojar 1744 

Skee-Strömstad östra 1801 

Strömstad norra 842 

Tjärnö 611 

Koster 290 
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 2021-03-12 Ärende: KS/2020-0072 
   

 

   

Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag på ny valdistriktsindelning som 
skulle ge följande antal röstberättigande per valdistrikt. Koster och Tjärnö har 
slagits samman och Seläter-Hällestrand-Bojar har delats upp till två distrikt. 

För att underlätta för kosterborna att rösta har vi som förslag att kommunen 
förlägger en dag med förtidsröstning i tidigare vallokal. 

Centrum nord 1573 

Centrum syd 1521 

Strömstad södra 1476 

Seläter-Hällestrand 931 

Skee-Strömstad östra 1573 

Strömstad norra 1151 

Tjärnö/Koster 902 

Bojar 1388 

 

Perspektiv 
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen: 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Eventuellt ökade kostnader för att transportera de kosterbor som önskar rösta på 
valdagen i sin röstlokal som då blir Tjärnö skola. Vi ökar inte antal distrikt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kartor över valdistrikten 
  

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
0526- 196 78 
ulrika.haugland@stromstad.se 

Maria Kvarnbäck 
kommunikationschef 
0526-191 23 
maria.kvarnbäck@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet



11 mars  2021
Valdistrikt, gamla och nya
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

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

KS/2021-0277 

KS § 88 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  

Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  

Senaste redovisningen gjordes 2020-11-06. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2021-05-17. 

Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  

Senaste redovisningen gjordes 2020-11-06. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2021-05-17. 

Redovisning 2021-05-17 

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar 
Dnr: KS/2016-0525 
Renovering simhall 

AB Strömstadslokaler ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0029 
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Tekniska ☐Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☒Ej verkställt

Skall hanteras 
på TN i Juni 

KS/2019-0051 
Ta fram översiktligt 
demokratiprogram fram till 
2022 

Kommunfullmäktiges presidie ☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

ärende 
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KS/2020-0238 
Hantera behov av ytterligare 
medel för 
fritidsgårdsverksamhet 2021 
i kommande budgetarbete 

Kommundirektören ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0065 
Söka permutation av ett 
antal mindre fonder 

Kommundirektören ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0410 
Försälja del av fastigheten 
Valbäck 1:14 

Tekniska  ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

Avstyckning av 
fastighet 
genomförd och 
försäljning 
kommer att 
starta upp i 
närtid 

KS/2019-0067 
Utredning av organisationen 
av vikariepoolen 

Barn- och utbildningsnämnden 
Motionens andra yrkande 
kring vikariepoolen är 
hanterad. Ett samarbete kring 
effektiv vikariehantering 
mellan socialförvaltning och 
barn- och 
utbildningsförvaltningen med 
tätare avstämningar, tydligare 
rutiner är framtaget.   

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0107 
Fastställa konkreta mätbara 
mål för våra förskolor, 
skolor, gymnasiet och vuxen-
utbildning gällande såväl 
kunskap som upplevd 
kvalitet i enlighet med 
ingiven bilaga 

Barn- och utbildningsnämnden 
Motionens första att sats är 
verkställd i och med att 
nämnden våren 2020 fastställt 
verksamhetsplan med styrtal 
för förskole- och 
skolverksamheten, gymnasiet 
och vuxenutbildningen 

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0234 
Översyn av kommunens 
olika besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2017-0030 
Uppdrag till 
kommundirektören att ta 
fram underlag för fortsatt 
planering av om- och 
tillbyggnad av köken i 
Strömstierna och Pilen 5 

Kommundirektören ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
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KS/2018-0427 
Redovisa resursfördelning 
mellan könen av ekonomiskt 
stöd till föreningar mm i 
budgetarbetet 2021 och att 
resultatet redovisas med 
övrig bokslutsredovisning 

Kommunlednings-
förvaltningen 

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2018-0529 
Uppdrag till Barn- och 
utbildningsnämnden att 
tillse att utbildning om 
hedersrelaterat våld finns 
med i kompetensutveck-
lingsplanen 

Barn- och utbildningsnämnden 
BUNs uppdrag från KF att tillse 
att utbildning om 
hedersrelaterat våld finns med 
i kompetensutvecklingsplanen 
pågår. 
Kompetensutvecklingsplan för 
läsåret 2021/22 är under 
framtagande, där är uttalat 
att hedersrelaterat våld finns 
med som del i innehållet. 

☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0507 
Genomföra utbildningar för 
chefer avseende Agenda 
2030 

Kommunstyrelsen ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0647  
Berörda yrkesgrupper ska få 
utbildning om hur våld mot 
äldre kan förebyggas, 
identifieras och hanteras 
samt att tydliga rutiner och 
ansvarsfördelning tas fram 

Socialnämnden ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0241 
Utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet 

Socialnämnden ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 av kommunsekreteraren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-26 § 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-26  
   

 
   

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

 KS/2021-0277 

KSau § 106 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  

Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  

Senaste redovisningen gjordes 2020-11-06. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2021-05-17. 

Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  
 
Senaste redovisningen gjordes 2020-11-06. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2021-05-17. 
 
Redovisning 2021-05-17 
 

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar 
Dnr: KS/2016-0525 
Renovering simhall 

AB Strömstadslokaler ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 

 

KS/2019-0029 
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Tekniska ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 
 

Skall hanteras 
på TN i Juni 

KS/2019-0051 
Ta fram översiktligt 
demokratiprogram fram till 
2022 

Kommunfullmäktiges presidie ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-26  
   

 
   

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

KS/2020-0238 
Hantera behov av ytterligare 
medel för 
fritidsgårdsverksamhet 2021 
i kommande budgetarbete 

Kommundirektören ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0065 
Söka permutation av ett 
antal mindre fonder 

Kommundirektören ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0410 
Försälja del av fastigheten 
Valbäck 1:14 

Tekniska  ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

Avstyckning av 
fastighet 
genomförd och 
försäljning 
kommer att 
starta upp i 
närtid 

KS/2019-0067 
Utredning av organisationen 
av vikariepoolen 

Barn- och utbildningsnämnden 
Motionens andra yrkande 
kring vikariepoolen är 
hanterad. Ett samarbete kring 
effektiv vikariehantering 
mellan socialförvaltning och 
barn- och 
utbildningsförvaltningen med 
tätare avstämningar, tydligare 
rutiner är framtaget.   

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0107 
Fastställa konkreta mätbara 
mål för våra förskolor, 
skolor, gymnasiet och vuxen-
utbildning gällande såväl 
kunskap som upplevd 
kvalitet i enlighet med 
ingiven bilaga 

Barn- och utbildningsnämnden 
Motionens första att sats är 
verkställd i och med att 
nämnden våren 2020 fastställt 
verksamhetsplan med styrtal 
för förskole- och 
skolverksamheten, gymnasiet 
och vuxenutbildningen 

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0234 
Översyn av kommunens 
olika besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2017-0030 
Uppdrag till 
kommundirektören att ta 
fram underlag för fortsatt 
planering av om- och 
tillbyggnad av köken i 
Strömstierna och Pilen 5 

Kommundirektören ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-26  
   

 
   

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

KS/2018-0427 
Redovisa resursfördelning 
mellan könen av ekonomiskt 
stöd till föreningar mm i 
budgetarbetet 2021 och att 
resultatet redovisas med 
övrig bokslutsredovisning 

Kommunlednings-
förvaltningen 

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2018-0529 
Uppdrag till Barn- och 
utbildningsnämnden att 
tillse att utbildning om 
hedersrelaterat våld finns 
med i kompetensutveck-
lingsplanen 

Barn- och utbildningsnämnden 
BUNs uppdrag från KF att tillse 
att utbildning om 
hedersrelaterat våld finns med 
i kompetensutvecklingsplanen 
pågår. 
Kompetensutvecklingsplan för 
läsåret 2021/22 är under 
framtagande, där är uttalat 
att hedersrelaterat våld finns 
med som del i innehållet. 

☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0507 
Genomföra utbildningar för 
chefer avseende Agenda 
2030 

Kommunstyrelsen ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0647  
Berörda yrkesgrupper ska få 
utbildning om hur våld mot 
äldre kan förebyggas, 
identifieras och hanteras 
samt att tydliga rutiner och 
ansvarsfördelning tas fram 

Socialnämnden ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0241 
Utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet 

Socialnämnden ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 av kommunsekreteraren 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-05-17 Ärende: KS/2021-0277 
KS - Administrativ avdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Granskning av verkställighet och redovisning av 
kommunfullmäktiges beslut 2021 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelse föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  
 
Senaste redovisningen gjordes 2020-11-06. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2021-05-17. 
 
Redovisning 2021-05-17 
 

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar 
Dnr: KS/2016-0525 
Renovering simhall 

AB Strömstadslokaler ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 

 

KS/2019-0029 
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Tekniska ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 
 

Skall hanteras 
på TN i Juni 

KS/2019-0051 
Ta fram översiktligt 
demokratiprogram fram till 
2022 

Kommunfullmäktiges presidie ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 
 
 

 



   2 (4) 

 2021-05-17 Ärende: KS/2021-0277 
   

 

   

KS/2020-0238 
Hantera behov av ytterligare 
medel för 
fritidsgårdsverksamhet 2021 
i kommande budgetarbete 

Kommundirektören ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0065 
Söka permutation av ett 
antal mindre fonder 

Kommundirektören ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0410 
Försälja del av fastigheten 
Valbäck 1:14 

Tekniska  ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

Avstyckning av 
fastighet 
genomförd och 
försäljning 
kommer att 
starta upp i 
närtid 

KS/2019-0067 
Utredning av organisationen 
av vikariepoolen 

Barn- och utbildningsnämnden 
Motionens andra yrkande 
kring vikariepoolen är 
hanterad. Ett samarbete kring 
effektiv vikariehantering 
mellan socialförvaltning och 
barn- och 
utbildningsförvaltningen med 
tätare avstämningar, tydligare 
rutiner är framtaget.  

  

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0107 
Fastställa konkreta mätbara 
mål för våra förskolor, 
skolor, gymnasiet och vuxen-
utbildning gällande såväl 
kunskap som upplevd 
kvalitet i enlighet med 
ingiven bilaga 

Barn- och utbildningsnämnden 
Motionens första att sats är 
verkställd i och med att 
nämnden våren 2020 fastställt 
verksamhetsplan med styrtal 
för förskole- och 
skolverksamheten, gymnasiet 
och vuxenutbildningen 
 

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0234 
Översyn av kommunens 
olika besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2017-0030 
Uppdrag till 
kommundirektören att ta 
fram underlag för fortsatt 
planering av om- och 
tillbyggnad av köken i 
Strömstierna och Pilen 5 

Kommundirektören ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
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 2021-05-17 Ärende: KS/2021-0277 
   

 

   

KS/2018-0427 
Redovisa resursfördelning 
mellan könen av ekonomiskt 
stöd till föreningar mm i 
budgetarbetet 2021 och att 
resultatet redovisas med 
övrig bokslutsredovisning 
 

Kommunlednings-
förvaltningen 

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2018-0529 
Uppdrag till Barn- och 
utbildningsnämnden att 
tillse att utbildning om 
hedersrelaterat våld finns 
med i kompetensutveck-
lingsplanen 

Barn- och utbildningsnämnden 
BUNs uppdrag från KF att tillse 
att utbildning om 
hedersrelaterat våld finns med 
i kompetensutvecklingsplanen 
pågår. 
Kompetensutvecklingsplan för 
läsåret 2021/22 är under 
framtagande, där är uttalat 
att hedersrelaterat våld finns 
med som del i innehållet. 

☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0507 
Genomföra utbildningar för 
chefer avseende Agenda 
2030 

Kommunstyrelsen ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0647  
Berörda yrkesgrupper ska få 
utbildning om hur våld mot 
äldre kan förebyggas, 
identifieras och hanteras 
samt att tydliga rutiner och 
ansvarsfördelning tas fram 

Socialnämnden ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0241 
Utvärdera och systematisera 
integrationsarbetet 

Socialnämnden ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 av kommunsekreteraren 
  

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
0526- 196 78 
ulrika.haugland@stromstad.se 

Mats Brocker 
kommundirektör 
0526-190 10 
mats.brocker@stromstad.se 
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 2021-05-17 Ärende: KS/2021-0277 
   

 

   

  

Beslutet skickas till 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (4) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

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

KS/2021-0276 

KS § 89 Redovisning av medborgarförslagen 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt 

Medborgarförslag – ej besvarade 

Ärende-
nummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-0221 2018-04-17 Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät 

Remitterad till 
Strömstadsbyggen/ 
StrömstaNet för 
beredning och 
beslut, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-0506 2019-08-23 

Medborgarförslag om 
handikappanpassning 
av lekplats i centrala 
Strömstad 

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-
19, för beredning 
och beslut, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2020-0217 2020-03-06 

Medborgarförslag om 
gång- och cykelväg 
mellan Ånneröd - 
Hällestrand 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och 
beslut, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år. 

ärende 

16



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (4) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-08  
   

 
   

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

KS/2020-0325 2020-05-05 
Medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid 
flygfältet i Näsinge 

Remitterad till 
Tekniska 
nämnden2020-10-
02 för beredning 
och beslut, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år, 

KS/2020-0345 2020-05-19 
Medborgarförslag om 
återvinningsstation vid 
Tjärnö skola 

 

Remitterad till 
Tekniska 
nämnden2020-10-
02 för beredning 
och beslut 

KS/2020-0407 2020-06-12 

Medborgarförslag om 
badbrygga vid 
Skateparken, 
Strömsvattnet 

Ärendet på väg till 
KF 

KS/2020-0428 2020-07-26 

Medborgarförslag om 
parkeringsplatser till 
de som hyr båtplats vid 
Surbrunnssalongen 

 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och 
beslut 

KS/2020-0438 2020-08-15 

Medborgarförslag om 
hundrastgård mellan 
Myrängsvägen och 
konsthallen Lokstallet 

 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och 
beslut 

KS/2020-0567 2020-11-04 

Medborgarförslag om 
att förbättra kvaliteten 
på skol- och 
ålderdomshemsmaten 

 

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2021-03-30 för 
beredning och 
beslut 

KS/2020-0602 2020-11-19 

Medborgarförslag om 
utveckling av 
Kärleksudden 

Ärendet på väg till 
KF 



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (4) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-08  
   

 
   

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

KS/2020-0635 2020-12-08 

Medborgarförslag att 
kommunen till sina 
fordon införskaffar 
"nummerskyltshållar-
reklam" med 
kommunens 
varumärke - Havet i 
centrum - Livet i fokus 

Ärendet på väg till 
KF 

KS/2021-0065 2021-01-07 
Medborgarförslag om 
discgolfbana 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
att bereda 
medborgarförslaget 

KS/2021-0193 2021-03-09 

Medborgarförslag om 
säkrare gångväg och 
avlämningsplats vid 
Valemyrskolan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-03-30för 
beredning och 
beslut 

  

Besvarade medborgarförslag under 2021 

KS/2018-0241 Medborgarförslag om särskilt boende, Socialnämnden beslutat 
avslå medborgarförslaget. Anmält i KF 2021-03-25. 

KS/2019-0049 Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads sjukhus 
lokaler med möjlighet till jourläkare. Beslut att anse medborgarförslaget besvarat, 
KF 2021-04-29. 

KS/2019-0213 Medborgarförslag om äldreboende på Magistern 4 och 13. Beslut 
att avslå medborgarförslaget, KF 2021-04-29. 

KS/2019-0534 Medborgarförslag om att skapa en vacker entré till Strömstad vid 
E6. Anmäls vid KF 2021-06-22. 

KS/2020-0405 Medborgarförslag om röjning av mark vid Vettneskogen på 
Nordkoster. Tekniska nämnden beslutat avslå medborgarförslaget. Anmäls vid KF 
2021-06-22 

KS/2020-0534 Medborgarförslag om nya gatlyktor på strandpromenaden. 
Tekniska nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat. Anmäls vid KF 
2021-06-22. 

KS/2020-0566 Medborgarförslag om fartgupp vid Hjältsgårdsvägen vid Lionshov. 
Tekniska nämnden beslutat avslå medborgarförslaget. Anmäls vid KF 2021-06-22. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 av kommunsekreteraren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-26 § 107 
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet



 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (4) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-26  
   

 
   

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

 KS/2021-0276 

KSau § 107 Redovisning av medborgarförslagen 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt 

Medborgarförslag – ej besvarade 

  

Ärende-
nummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-0221 2018-04-17 Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät 

Remitterad till 
Strömstadsbyggen/ 
StrömstaNet för 
beredning och 
beslut, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-0506 2019-08-23 

Medborgarförslag om 
handikappanpassning 
av lekplats i centrala 
Strömstad 

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-
19, för beredning 
och beslut, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2020-0217 2020-03-06 

Medborgarförslag om 
gång- och cykelväg 
mellan Ånneröd - 
Hällestrand 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och 
beslut, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år. 
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KS/2020-0325 2020-05-05 
Medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid 
flygfältet i Näsinge 

Remitterad till 
Tekniska 
nämnden2020-10-
02 för beredning 
och beslut, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år, 

KS/2020-0345 2020-05-19 
Medborgarförslag om 
återvinningsstation vid 
Tjärnö skola 

 

Remitterad till 
Tekniska 
nämnden2020-10-
02 för beredning 
och beslut 

KS/2020-0407 2020-06-12 

Medborgarförslag om 
badbrygga vid 
Skateparken, 
Strömsvattnet 

Ärendet på väg till 
KF 

KS/2020-0428 2020-07-26 

Medborgarförslag om 
parkeringsplatser till 
de som hyr båtplats vid 
Surbrunnssalongen 

 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och 
beslut 

KS/2020-0438 2020-08-15 

Medborgarförslag om 
hundrastgård mellan 
Myrängsvägen och 
konsthallen Lokstallet 

 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och 
beslut 

KS/2020-0567 2020-11-04 

Medborgarförslag om 
att förbättra kvaliteten 
på skol- och 
ålderdomshemsmaten 

 

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2021-03-30 för 
beredning och 
beslut 

KS/2020-0602 2020-11-19 

Medborgarförslag om 
utveckling av 
Kärleksudden 

Ärendet på väg till 
KF 



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (4) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-26  
   

 
   

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

KS/2020-0635 2020-12-08 

Medborgarförslag att 
kommunen till sina 
fordon införskaffar 
"nummerskyltshållar-
reklam" med 
kommunens 
varumärke - Havet i 
centrum - Livet i fokus 

Ärendet på väg till 
KF 

KS/2021-0065 2021-01-07 
Medborgarförslag om 
discgolfbana 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
att bereda 
medborgarförslaget 

KS/2021-0193 2021-03-09 

Medborgarförslag om 
säkrare gångväg och 
avlämningsplats vid 
Valemyrskolan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-03-30för 
beredning och 
beslut 

  

Besvarade medborgarförslag under 2021 

KS/2018-0241 Medborgarförslag om särskilt boende, Socialnämnden beslutat 
avslå medborgarförslaget. Anmält i KF 2021-03-25. 

KS/2019-0049 Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads sjukhus 
lokaler med möjlighet till jourläkare. Beslut att anse medborgarförslaget besvarat, 
KF 2021-04-29. 

KS/2019-0213 Medborgarförslag om äldreboende på Magistern 4 och 13. Beslut 
att avslå medborgarförslaget, KF 2021-04-29. 

KS/2019-0534 Medborgarförslag om att skapa en vacker entré till Strömstad vid 
E6. Anmäls vid KF 2021-06-22. 

KS/2020-0405 Medborgarförslag om röjning av mark vid Vettneskogen på 
Nordkoster. Tekniska nämnden beslutat avslå medborgarförslaget. Anmäls vid KF 
2021-06-22 

KS/2020-0534 Medborgarförslag om nya gatlyktor på strandpromenaden. 
Tekniska nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat. Anmäls vid KF 
2021-06-22. 

KS/2020-0566 Medborgarförslag om fartgupp vid Hjältsgårdsvägen vid Lionshov. 
Tekniska nämnden beslutat avslå medborgarförslaget. Anmäls vid KF 2021-06-22. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
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Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 2021-05-17 Ärende: KS/2021-0276 
KS - Administrativ avdelning   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Kommunstyrelsen 

Redovisning av medborgarförslagen 2021 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att notera informationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt 

Medborgarförslag – ej besvarade 
 
Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-0221 2018-04-17 Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät 

Remitterad till 
Strömstadsbyggen/ 
StrömstaNet för 
beredning och beslut, 
ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-0506 2019-08-23 
Medborgarförslag om 
handikappanpassning av 
lekplats i centrala Strömstad 

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-19, 
för beredning och 
beslut, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år 

KS/2020-0217 2020-03-06 
Medborgarförslag om gång- 
och cykelväg mellan 
Ånneröd - Hällestrand 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och beslut, 
ej besvarade med en 
handläggningstid på 
över ett år,  
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KS/2020-0325 2020-05-05 
Medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid 
flygfältet i Näsinge 

Remitterad till 
Tekniska 
nämnden2020-10-02 
för beredning och 
beslut, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år, 

KS/2020-0345 2020-05-19 
Medborgarförslag om 
återvinningsstation vid 
Tjärnö skola 

Remitterad till 
Tekniska 
nämnden2020-10-02 
för beredning och 
beslut 

KS/2020-0407 2020-06-12 
Medborgarförslag om 
badbrygga vid Skateparken, 
Strömsvattnet 

Ärendet på väg till KF 

KS/2020-0428 2020-07-26 

Medborgarförslag om 
parkeringsplatser till de som 
hyr båtplats vid 
Surbrunnssalongen 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och beslut 

KS/2020-0438 2020-08-15 

Medborgarförslag om 
hundrastgård mellan 
Myrängsvägen och 
konsthallen Lokstallet 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2020-10-02 för 
beredning och beslut 

KS/2020-0567 2020-11-04 

Medborgarförslag om att 
förbättra kvaliteten på skol- 
och ålderdomshemsmaten 

Remitterad till Barn- 
och 
utbildningsnämnden 
2021-03-30 för 
beredning och beslut 

KS/2020-0602 2020-11-19 
Medborgarförslag om 
utveckling av Kärleksudden Ärendet på väg till KF 

KS/2020-0635 2020-12-08 

 

 

Medborgarförslag att 
kommunen till sina fordon 
införskaffar 
"nummerskyltshållar-
reklam" med kommunens 
varumärke - Havet i centrum 
- Livet i fokus 

Ärendet på väg till KF 

KS/2021-0065 2021-01-07 
Medborgarförslag om 
discgolfbana 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
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bereda 
medborgarförslaget 

KS/2021-0193 2021-03-09 

Medborgarförslag om 
säkrare gångväg och 
avlämningsplats vid 
Valemyrskolan 

Remitterad till 
Tekniska nämnden 
2021-03-30för 
beredning och beslut 

 
Besvarade medborgarförslag under 2021 

KS/2018-0241 Medborgarförslag om särskilt boende, Socialnämnden beslutat 
avslå medborgarförslaget. Anmält i KF 2021-03-25. 

KS/2019-0049 Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads sjukhus 
lokaler med möjlighet till jourläkare. Beslut att anse medborgarförslaget besvarat, 
KF 2021-04-29. 

KS/2019-0213 Medborgarförslag om äldreboende på Magistern 4 och 13. Beslut 
att avslå medborgarförslaget, KF 2021-04-29. 

KS/2019-0534 Medborgarförslag om att skapa en vacker entré till Strömstad vid 
E6. Anmäls vid KF 2021-06-22. 

KS/2020-0405 Medborgarförslag om röjning av mark vid Vettneskogen på 
Nordkoster. Tekniska nämnden beslutat avslå medborgarförslaget. Anmäls vid KF 
2021-06-22 

KS/2020-0534 Medborgarförslag om nya gatlyktor på strandpromenaden. 
Tekniska nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat. Anmäls vid KF 
2021-06-22. 

KS/2020-0566 Medborgarförslag om fartgupp vid Hjältsgårdsvägen vid Lionshov. 
Tekniska nämnden beslutat avslå medborgarförslaget. Anmäls vid KF 2021-06-22. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
  

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
0526- 196 78 
ulrika.haugland@stromstad.se 

 

  

Beslutet skickas till 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (6) 
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KS/2021-0164 

KS § 90 Redovisning av motioner 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas. 

Motioner – ej besvarade 
Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Vänsterpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 
2019-03-18, ej besvarade 
med en handläggnings-tid 
på över ett år. 

KS/2018-0584 2018-12-06 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Feministiskt initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören  
2019-03-13 ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år. 

KS/2019-0290 2019-04-12 Motion om integrerad verksamhet 
för barn och dementa äldre 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
05-15, ej besvarade med
en handläggningstid på
över ett år.

KS/2019-0440 2019-06-09 
Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år. 

KS/2020-0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 
Vänsterpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år 

ärende 

17



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (6) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-08  
   

 
   

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

KS/2020-0119 2020-01-30 
Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år 

KS/2020-0120 2020-01-30 

Motion om 
jämställdhetsintergrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år 

KS/2020-0140 2020-02-05 

Motion om att utreda möjligheten 
för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från 
Kristdemokraterna 

Remitterad till 
Strömstadsbyggen 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0240 2020-03-13 

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

 

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden och 
Strömstadsbyggen  
2021-01-13 för yttrande 
senast 2021-04-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0361 2020-05-27 Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-08-26 för 
yttrande senast 
2020-12-28 

KS/2020-0372 2020-05-29 
Motion om Inkubator -utveckling 
istället för avveckling från 
Liberalerna 

 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
08-26 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2020-12-28 

KS/2020-0429 2020-07-31 
Motion om samverkan med det 
lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
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att stärka kommunens attraktivitet 
och dess företag från Moderaterna, 
Liberalerna, Centern och 
Miljöpartiet 

och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21 

KS/2020-0442 2020-08-19 

Motion om initiativ till 
svensk/norsk överläggning om 
fördjupat gränssamarbete, i t.ex. 
Svinesundskommitténs regi, för att 
i samnordisk anda bidra till 
fördjupad dialog som motverkar att 
negativa "vi-och-dom"känslor i 
gränsområdet får fäste från 
Centerpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21 

KS/2020-0480 2020-09-10 Motion om cykelplan utanför tätort 
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-10-21 för 
yttrande senast 
2021-01-21 

KS/2020-0490 2020-09-17 

Motion om sanering av 
Canningområdet, förstärkning av 
kajen samt byggande av bro från 
Liberalerna 

 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
och komma med förslag 
senast 2021-04-09 

KS/2020-0507 2020-09-30 
Motion om trygghet för dem som 
rör sig i Strömstad från 
Moderaterna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Kommunstyrelsen 2020-
12-09 för yttrande. 

KS/2020-0518 2020-10-11 
Motion om att skapa alternativa 
undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ 

På väg till KS 

KS/2020-0519 2020-10-11 
Motion om att använda 
könsneutralt språk i kommunens 
dokument från Feministiskt Initiativ 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
och komma med förslag 
senast 2021-04-09 

KS/2020-0520 2020-10-11 

Motion om att använda 
transinkluderade ansökningar, 
blanketter och enkäter från 
Feministiskt Initiativ 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
och komma med förslag 
senast 2021-04-09  
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KS/2020-0526 2020-10-16 

Motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, ansöker 
om att på försök överta 
befogenheter och ekonomiska 
resurser från Arbetsförmedlingen 
för att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt följer i 
pandemins spår, från Centerpartiet 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
och komma med förslag 
senast 2021-04-09 

KS/2020-0557 2020-10-29 
Motion om säker skolväg i Skee 
från Andreas Friedemann 
Hildebrand (KD) 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2020-0578 2020-11-09 
Motion om säker skolväg 
Östergatan 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2020-0619 2020-12-03 

Motion om äldres rättighet att 
arbeta i kommunen från 
Liberalerna 

 

KS/2020-0620 2020-12-03 
Motion om återvinningscentralen 
2.0 från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2020-0621 2020-12-04 
Motion om personalpaviljong vid 
Lokstallet från Liberalerna  

KS/2020-0623 2020-12-04 
Motion om iordningställande av 
Slipen från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2021-0086 2021-01-18 
Motion om koldioxidbudget från 
Feministiskt Initiativ  

KS/2021-0095 2021-01-22 
Motion om solceller på Pilen 5 från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2021-0161 2021-02-19 

Motion om att starta planering av 
ny idrottshall i Skee från 
Centerpartiet 

 

KS/2021-0229 2021-04-07 Motion om bilfritt från Miljöpartiet  

 
Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen 
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KS/2018-0427 Motion om Gender Budget från Centerpartiet – Beslut KF 2020-12-
17 att avslå första attsatsen och att godkänna andra och tredje attsatsen. 

KS/2018-0516 Motion om reservvattentäkt från Liberalerna – Beslut KF 2020-12-
17 att  avslå motionen. 

KS/2018-0529 Motion om arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun från Feministiskt initiativ – Beslut KF 2020-12-17 att bifalla 
den del att uppdra att utbildning av hedersrelaterat våld finns med i 
kompetensutvecklingsplanen, att avslå motionen i den del som avser yrkande om 
antal timmar utbildning per år. 

KS/2019-0028 Motion om organisatorisk placering av enheten för måltid och städ 
från Liberalerna – Beslut KF 2020-12-17 att anse motionen besvarad. 

KS/2019-0155 Motion om att Strömstads kommun börjar med sopsortering hos 
varje hushåll och inom all kommunal verksamhet från Ola Persson (M)– Beslut KF 
2020-12-17 att avslå motionen. 

KS/2019-0221 Motion om översyn av kommunens politiska organisation från 
Moderaterna – Beslut KF 2021-03-25 att avslå motionen. 

KS/2019-0377 Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges 
möjlighet att äta lunch i skolan från Kristdemokraterna – Beslut KF 2021-03-25 att 
avslå motionen. 

KS/2019-0388 Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna – 
Beslut KF 2020-12-17 att avslå motionen. 

KS/2019-0436 Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet – 
Beslut KF 2020-12-17 att avslå motionen. 

KS/2019-0507 Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande 
fortbildning, till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i Strömstad från Centerpartiet – Beslut KF 2021-03-25 att anse 
motionen bifallen. 

KS/2019-0515 Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom 
Strömstads kommun från Liberalerna – Beslut KF 2021-03-25 att anse motionen 
besvarad. 

KS/2019-0564 Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor från Feministiskt 
Initiativ – Beslut KF 2021-03-25 att avslå motionen. 

KS/2019-0647 Motion om kampanjen "Våldet går inte i pension" från Feministiskt 
Initiativ – Beslut KF 2021-03-25 att bifalla motionen. 

KS/2019-0692 Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads 
kommun från Miljöpartiet – Beslut KF 2021-04-29 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0071 Motion om central badplats i Strömstad från Liberalerna – Beslut 
KF 2021-03-25 att avslå motionen. 
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KS/2020-0211 Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och 
parkeringsplatserna i centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet – Beslut KF 2021-03-
25 att avslå motionen i viss del och anse besvarad i viss del. 

KS/2020-0233 Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av 
demokrati, förlägga kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar 
från Centerpartiet – Beslut KF 2021-03-25 att avslå motionen. 

KS/2020-0241 Motion om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i 
Strömstad från feministiskt initiativ - Beslut KF 2021-03-25 att bifalla punkt 1-2 
och avslå punkt 3-4 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-26 § 108 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 KS/2021-0164 

KSau § 108 Redovisning av motioner 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas. 

Motioner – ej besvarade 
Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Vänsterpartiet 

 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören  
2019-03-18, ej besvarade 
med en handläggnings-tid 
på över ett år. 

KS/2018-0584 2018-12-06 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Feministiskt initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören  
2019-03-13 ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år. 

KS/2019-0290 2019-04-12 Motion om integrerad verksamhet 
för barn och dementa äldre 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
05-15, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-0440 2019-06-09 
Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet 

 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

. 

KS/2020-0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 
Vänsterpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (6) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2021-05-26  
   

 
   

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

2020-08-31, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år 

KS/2020-0119 2020-01-30 
Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år 

KS/2020-0120 2020-01-30 

Motion om 
jämställdhetsintergrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år 

KS/2020-0140 2020-02-05 

Motion om att utreda möjligheten 
för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från 
Kristdemokraterna 

Remitterad till 
Strömstadsbyggen 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0240 2020-03-13 

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

 

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden och 
Strömstadsbyggen  
2021-01-13 för yttrande 
senast 2021-04-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0361 2020-05-27 Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-08-26 för 
yttrande senast 
2020-12-28 

KS/2020-0372 2020-05-29 
Motion om Inkubator -utveckling 
istället för avveckling från 
Liberalerna 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
08-26 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2020-12-28 
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KS/2020-0429 2020-07-31 

Motion om samverkan med det 
lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte 
att stärka kommunens attraktivitet 
och dess företag från Moderaterna, 
Liberalerna, Centern och 
Miljöpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21 

KS/2020-0442 2020-08-19 

Motion om initiativ till 
svensk/norsk överläggning om 
fördjupat gränssamarbete, i t.ex. 
Svinesundskommitténs regi, för att 
i samnordisk anda bidra till 
fördjupad dialog som motverkar att 
negativa "vi-och-dom"känslor i 
gränsområdet får fäste från 
Centerpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21 

KS/2020-0480 2020-09-10 Motion om cykelplan utanför tätort 
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-10-21 för 
yttrande senast 
2021-01-21 

KS/2020-0490 2020-09-17 

Motion om sanering av 
Canningområdet, förstärkning av 
kajen samt byggande av bro från 
Liberalerna 

 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
och komma med förslag 
senast 2021-04-09 

KS/2020-0507 2020-09-30 
Motion om trygghet för dem som 
rör sig i Strömstad från 
Moderaterna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Kommunstyrelsen 2020-
12-09 för yttrande. 

KS/2020-0518 2020-10-11 
Motion om att skapa alternativa 
undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ 

På väg till KS 

KS/2020-0519 2020-10-11 
Motion om att använda 
könsneutralt språk i kommunens 
dokument från Feministiskt Initiativ 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
och komma med förslag 
senast 2021-04-09 

KS/2020-0520 2020-10-11 Motion om att använda 
transinkluderade ansökningar, 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
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blanketter och enkäter från 
Feministiskt Initiativ 

och komma med förslag 
senast 2021-04-09  

 

KS/2020-0526 2020-10-16 

Motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, ansöker 
om att på försök överta 
befogenheter och ekonomiska 
resurser från Arbetsförmedlingen 
för att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt följer i 
pandemins spår, från Centerpartiet 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
och komma med förslag 
senast 2021-04-09 

KS/2020-0557 2020-10-29 
Motion om säker skolväg i Skee 
från Andreas Friedemann 
Hildebrand (KD) 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2020-0578 2020-11-09 
Motion om säker skolväg 
Östergatan 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2020-0619 2020-12-03 

Motion om äldres rättighet att 
arbeta i kommunen från 
Liberalerna 

 

KS/2020-0620 2020-12-03 
Motion om återvinningscentralen 
2.0 från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2020-0621 2020-12-04 
Motion om personalpaviljong vid 
Lokstallet från Liberalerna  

KS/2020-0623 2020-12-04 
Motion om iordningställande av 
Slipen från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2021-0086 2021-01-18 
Motion om koldioxidbudget från 
Feministiskt Initiativ  

KS/2021-0095 2021-01-22 
Motion om solceller på Pilen 5 från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2021-0161 2021-02-19 

Motion om att starta planering av 
ny idrottshall i Skee från 
Centerpartiet 

 

KS/2021-0229 2021-04-07 Motion om bilfritt från Miljöpartiet  
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Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen 

KS/2018-0427 Motion om Gender Budget från Centerpartiet – Beslut KF 2020-12-
17 att avslå första attsatsen och att godkänna andra och tredje attsatsen. 

KS/2018-0516 Motion om reservvattentäkt från Liberalerna – Beslut KF 2020-12-
17 att  avslå motionen. 

KS/2018-0529 Motion om arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun från Feministiskt initiativ – Beslut KF 2020-12-17 att bifalla 
den del att uppdra att utbildning av hedersrelaterat våld finns med i 
kompetensutvecklingsplanen, att avslå motionen i den del som avser yrkande om 
antal timmar utbildning per år. 

KS/2019-0028 Motion om organisatorisk placering av enheten för måltid och städ 
från Liberalerna – Beslut KF 2020-12-17 att anse motionen besvarad. 

KS/2019-0155 Motion om att Strömstads kommun börjar med sopsortering hos 
varje hushåll och inom all kommunal verksamhet från Ola Persson (M)– Beslut KF 
2020-12-17 att avslå motionen. 

KS/2019-0221 Motion om översyn av kommunens politiska organisation från 
Moderaterna – Beslut KF 2021-03-25 att avslå motionen. 

KS/2019-0377 Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges 
möjlighet att äta lunch i skolan från Kristdemokraterna – Beslut KF 2021-03-25 att 
avslå motionen. 

KS/2019-0388 Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna – 
Beslut KF 2020-12-17 att avslå motionen. 

KS/2019-0436 Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet – 
Beslut KF 2020-12-17 att avslå motionen. 

KS/2019-0507 Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande 
fortbildning, till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i Strömstad från Centerpartiet – Beslut KF 2021-03-25 att anse 
motionen bifallen. 

KS/2019-0515 Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom 
Strömstads kommun från Liberalerna – Beslut KF 2021-03-25 att anse motionen 
besvarad. 

KS/2019-0564 Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor från Feministiskt 
Initiativ – Beslut KF 2021-03-25 att avslå motionen. 

KS/2019-0647 Motion om kampanjen "Våldet går inte i pension" från Feministiskt 
Initiativ – Beslut KF 2021-03-25 att bifalla motionen. 

KS/2019-0692 Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads 
kommun från Miljöpartiet – Beslut KF 2021-04-29 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0071 Motion om central badplats i Strömstad från Liberalerna – Beslut 
KF 2021-03-25 att avslå motionen. 
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KS/2020-0211 Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och 
parkeringsplatserna i centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet – Beslut KF 2021-03-
25 att avslå motionen i viss del och anse besvarad i viss del. 

KS/2020-0233 Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av 
demokrati, förlägga kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar 
från Centerpartiet – Beslut KF 2021-03-25 att avslå motionen. 

KS/2020-0241 Motion om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i 
Strömstad från feministiskt initiativ - Beslut KF 2021-03-25 att bifalla punkt 1-2 
och avslå punkt 3-4 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet
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 Kommunstyrelsen 

Redovisning av motioner 2021 

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas. 

Motioner – ej besvarade 
Ärendenummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-0203 2018-04-10 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Vänsterpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören  
2019-03-18, ej besvarade 
med en handläggnings-tid 
på över ett år. 

KS/2018-0584 2018-12-06 Motion om 6 timmars arbetsdag 
från Feministiskt initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören  
2019-03-13 ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år. 

KS/2019-0290 2019-04-12 Motion om integrerad verksamhet 
för barn och dementa äldre 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
05-15, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-0440 2019-06-09 
Motion om att bygga solföljare och 
solcellsparkeringar i Strömstad från 
Vänsterpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

. 
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KS/2020-0099 2020-01-24 Motion om semestertia från 
Vänsterpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år 

KS/2020-0119 2020-01-30 
Motion om att anställa en 
jämställdhetsstrateg från Marielle 
Alvdal, Feministiskt Initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år 

KS/2020-0120 2020-01-30 

Motion om 
jämställdhetsintergrering från 
Marielle Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen senast 
2020-08-31, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år 

KS/2020-0140 2020-02-05 

Motion om att utreda möjligheten 
för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från 
Kristdemokraterna 

Remitterad till 
Strömstadsbyggen 
2020-05-13 för yttrande 
senast 2020-11-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0240 2020-03-13 

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

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden och 
Strömstadsbyggen  
2021-01-13 för yttrande 
senast 2021-04-13, ej 
besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år 

KS/2020-0361 2020-05-27 Motion om ny väg till 
Beatebergsgården från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-08-26 för 
yttrande senast 
2020-12-28 

KS/2020-0372 2020-05-29 
Motion om Inkubator -utveckling 
istället för avveckling från 
Liberalerna 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
08-26 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2020-12-28 
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KS/2020-0429 2020-07-31 

Motion om samverkan med det 
lokala näringslivet för bildandet av 
gemensam organisation med syfte 
att stärka kommunens attraktivitet 
och dess företag från Moderaterna, 
Liberalerna, Centern och 
Miljöpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21 

KS/2020-0442 2020-08-19 

Motion om initiativ till 
svensk/norsk överläggning om 
fördjupat gränssamarbete, i t.ex. 
Svinesundskommitténs regi, för att 
i samnordisk anda bidra till 
fördjupad dialog som motverkar att 
negativa "vi-och-dom"känslor i 
gränsområdet får fäste från 
Centerpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2020-
10-21 att bereda motionen 
och inkomma med förslag 
senast 2021-01-21 

KS/2020-0480 2020-09-10 Motion om cykelplan utanför tätort 
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-10-21 för 
yttrande senast 
2021-01-21 

KS/2020-0490 2020-09-17 

Motion om sanering av 
Canningområdet, förstärkning av 
kajen samt byggande av bro från 
Liberalerna 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
och komma med förslag 
senast 2021-04-09 

KS/2020-0507 2020-09-30 
Motion om trygghet för dem som 
rör sig i Strömstad från 
Moderaterna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Kommunstyrelsen 2020-
12-09 för yttrande. 

KS/2020-0518 2020-10-11 
Motion om att skapa alternativa 
undervisningsgrupper från 
Feministiskt Initiativ 

På väg till KS 

KS/2020-0519 2020-10-11 
Motion om att använda 
könsneutralt språk i kommunens 
dokument från Feministiskt Initiativ 

 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
och komma med förslag 
senast 2021-04-09 

 

KS/2020-0520 2020-10-11 Motion om att använda 
transinkluderade ansökningar, 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
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blanketter och enkäter från 
Feministiskt Initiativ 

och komma med förslag 
senast 2021-04-09  

 

KS/2020-0526 2020-10-16 

Motion om att Strömstads 
kommun, hos regeringen, ansöker 
om att på försök överta 
befogenheter och ekonomiska 
resurser från Arbetsförmedlingen 
för att möta den ökade 
arbetslöshet som nu lokalt följer i 
pandemins spår, från Centerpartiet 

Uppdrag lagt till  
kommundirektören 2020-
12-09 att bereda motionen 
och komma med förslag 
senast 2021-04-09 

KS/2020-0557 2020-10-29 
Motion om säker skolväg i Skee 
från Andreas Friedemann 
Hildebrand (KD) 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2020-0578 2020-11-09 
Motion om säker skolväg 
Östergatan 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2020-0619 2020-12-03 

Motion om äldres rättighet att 
arbeta i kommunen från 
Liberalerna 

 

KS/2020-0620 2020-12-03 
Motion om återvinningscentralen 
2.0 från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2020-0621 2020-12-04 
Motion om personalpaviljong vid 
Lokstallet från Liberalerna  

KS/2020-0623 2020-12-04 
Motion om iordningställande av 
Slipen från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2021-0086 2021-01-18 
Motion om koldioxidbudget från 
Feministiskt Initiativ  

KS/2021-0095 2021-01-22 
Motion om solceller på Pilen 5 från 
Miljöpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2021-03-25 för 
beredning 

KS/2021-0161 2021-02-19 

Motion om att starta planering av 
ny idrottshall i Skee från 
Centerpartiet 

 

KS/2021-0229 2021-04-07 Motion om bilfritt från Miljöpartiet  

 
Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen 
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KS/2018-0427 Motion om Gender Budget från Centerpartiet – Beslut KF 2020-12-
17 att avslå första attsatsen och att godkänna andra och tredje attsatsen. 
 
KS/2018-0516 Motion om reservvattentäkt från Liberalerna – Beslut KF 2020-12-
17 att  avslå motionen. 
 
KS/2018-0529 Motion om arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun från Feministiskt initiativ – Beslut KF 2020-12-17 att bifalla 
den del att uppdra att utbildning av hedersrelaterat våld finns med i 
kompetensutvecklingsplanen, att avslå motionen i den del som avser yrkande om 
antal timmar utbildning per år. 
 
KS/2019-0028 Motion om organisatorisk placering av enheten för måltid och städ 
från Liberalerna – Beslut KF 2020-12-17 att anse motionen besvarad. 
 
KS/2019-0155 Motion om att Strömstads kommun börjar med sopsortering hos 
varje hushåll och inom all kommunal verksamhet från Ola Persson (M)– Beslut KF 
2020-12-17 att avslå motionen. 
 
KS/2019-0221 Motion om översyn av kommunens politiska organisation från 
Moderaterna – Beslut KF 2021-03-25 att avslå motionen. 
 
KS/2019-0377 Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges 
möjlighet att äta lunch i skolan från Kristdemokraterna – Beslut KF 2021-03-25 att 
avslå motionen. 
 
KS/2019-0388 Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna – 
Beslut KF 2020-12-17 att avslå motionen. 
 
KS/2019-0436 Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet – 
Beslut KF 2020-12-17 att avslå motionen. 
 
KS/2019-0507 Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande 
fortbildning, till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i Strömstad från Centerpartiet – Beslut KF 2021-03-25 att anse 
motionen bifallen. 
 
KS/2019-0515 Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom 
Strömstads kommun från Liberalerna – Beslut KF 2021-03-25 att anse motionen 
besvarad. 
 
KS/2019-0564 Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor från Feministiskt 
Initiativ – Beslut KF 2021-03-25 att avslå motionen. 
 
KS/2019-0647 Motion om kampanjen "Våldet går inte i pension" från Feministiskt 
Initiativ – Beslut KF 2021-03-25 att bifalla motionen. 
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KS/2019-0692 Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads 
kommun från Miljöpartiet – Beslut KF 2021-04-29 att anse motionen besvarad. 

KS/2020-0071 Motion om central badplats i Strömstad från Liberalerna – Beslut 
KF 2021-03-25 att avslå motionen. 

KS/2020-0211 Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och 
parkeringsplatserna i centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet – Beslut KF 2021-03-
25 att avslå motionen i viss del och anse besvarad i viss del. 

KS/2020-0233 Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av 
demokrati, förlägga kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar 
från Centerpartiet – Beslut KF 2021-03-25 att avslå motionen. 

KS/2020-0241 Motion om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i 
Strömstad från feministiskt initiativ - Beslut KF 2021-03-25 att bifalla punkt 1-2 
och avslå punkt 3-4 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 
  

Ulrika Haugland 
kommunsekreterare 
0526- 196 78 
ulrika.haugland@stromstad.se 

 

  

Beslutet skickas till 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

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

KS/2019-0534 

KF § 65 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktige 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Svar på - Medborgarförslag om att skapa en vacker entré till Strömstad vid
E6, KS/2019-0534

2. Svar på - Medborgarförslag om röjning av mark vid Vettneskogen på
Nordkoster, KS/2020-0405

3. Svar på - Medborgarförslag om nya gatlyktor på strandpromenaden,
KS/2020-0534

4. Svar på - Medborgarförslag om fartgupp vid Hjältsgårdsvägen vid
Lionshov, KS/2020-0566

5. Revisionens granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, KS/2021-0307

ärende 
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