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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

Övriga närvarande

Övriga deltagare

Justerandes signatur

Ingemar Nordström, ordförande i Strömstads revisorer, § 150
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 151
Ulrika Haugland, kommunsekreterare

Strömstads kommun
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

KS/2020-0493

KF § 146

Avsägelse som ersättare i Socialnämnden
från Päivi Hansson (S)

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Päivi Hanssons avsägelser från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Päivi Hansson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
Socialnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Päivi Hansson (S)

Beslutet skickas till
Päivi Hansson
HR-avdelningen
Socialnämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

KS/2020-0493

KF § 147

Val av ny ersättare i Socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Johannes Hultin (S) som ny ersättare i Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Socialnämnden efter Päivi Hansson
(S) som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Helene Andersson Novela (S) föreslår att Johannes Hultin (S) utses som ny
ersättare i Socialnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Helene Andersson
Novelas förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Johannes Hultin
HR-avdelningen
Socialnämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

KS/2020-0524

KF § 148

Årsplan 2021 för sammanträden och
ekonomiprocesser

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna framlagd Årsplan för sammanträden och ekonomiska processer.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på årsplan.
Väsentlig förändring är att vi 2021 kommer att rapportera delår per tertial. Så
första delårsrapport för året kommer efter april månads stängning.
För att inte få två olika budgetdiskussioner under året föreslår vi att
budgetberedningen skickar ut preliminära ramar men med betydlig bättre politisk
förankring.
Därför föreslås det att kommundirektören genomgår ramar och
tjänstemansförslag med de olika politiska blocken för att få politikens inspel innan
preliminära ramar beslutas av budgetberedningen.
Dessutom föreslås en likartad process efter budgetdialogen med
nämnderna den 31 maj 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 164
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 255
Tjänsteskrivelsen 2020-10-21
Förslag till årsplan 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna framlagd Årsplan för sammanträden och ekonomiska processer.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Webbmaster
KS-diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7 (37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

KS/2017-0030

KF § 149

Multifunktionellt kök

Kommunfullmäktiges beslut

att upphäva tidigare beslut i Kommunfullmäktige från 2018-03-27 § 30 om att ge
AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök
i fastigheten Mekanikern 5, samt
att uppdra åt kommundirektören att ta fram underlag för fortsatt planering av
om- och tillbyggnad av köken i Strömstiernaskolan och Pilen 5.

Reservationer och särskilda uttalanden

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-27 § 30 att ge AB Strömstadslokaler i
uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök i fastigheten
Mekanikern. Dessutom beslutades i budget för 2019 att det skulle planeras för
tillagningskök på Beateberg och Jägaren samt att utreda och beräkna kostnaderna
för tillagningskök på Solbo.
Utredningar/ritningar avseende köken på Säbo är nu klara och BUN har fattat
beslut om prioritering för ombyggnationen.
Återstår då tillagning av mat till kommunens skolenheter. Enligt fullmäktiges
beslut ska ett multifunktionellt projekteras och byggas.
Den största delen av kommunens mat tillagas i dag på Strömstiernaskolan och i
köket på fastigheten Pilen 5, som kommunen nu köpt av VG-regionen
(Västfastigheter).
Båda köken är i behov av renovering och ska enligt uppgift bli ca 10 Mkr billigare,
än att bygga ett nytt multifunktionellt kök. Ekonomin talar för att en renovering av
köken bör ske. Att ha två tillagningskök i ställer för ett multifunktionellt, ger en
större säkerhet och en ökad flexibilitet för den framtida mattillagningen till
kommunens måltidsverksamheter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 165
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-07 § 248
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27 § 30

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att upphäva tidigare beslut i Kommunfullmäktige från 2018-03-27 § 30 om att ge
AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök
i fastigheten Mekanikern 5, samt
att uppdra åt kommundirektören att ta fram underlag för fortsatt planering av
om- och tillbyggnad av köken i Strömstiernaskolan och Pilen 5.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktiges bifaller kommunstyrelsens förslag
eller avslår kommunstyrelsens förslag enligt Hans-Inge Sältenbergs förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

AB Strömstadslokaler
Kommundirektören
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

Bilaga

Reservation
Centerpartiet reserverar sig till förmån för avslag på kommunstyrelsens
förslag avseende ärende nr 3, Multifunktionellt kök, Kommunfullmäktige
20201126
Nuvarande majoritets hantering av köksfrågan är i alla avseende kontraproduktivt.
Hade arbetet fått fortskrida utifrån den utredning som gjordes inför beslutet 2018
hade vi idag haft ett nytt modernt kök.
Utifrån ett helhetstänk är nu liggande förslag och inriktning kontraproduktivt sett från
ekonomi, (inte minst driftmässigt), miljömässigt (transporter), arbetsmiljömässigt och
Strömstad Kommun missar möjligheten till en konstruktiv satsning på närodlade
råvaror, utan att få några som helst positiva kvalitativa vinster på maten.
Efter kritik ger man i alla hast och i efterhand kommundirektören ett hopplöst uppdrag
att utifrån olika detaljtyckande leverera ett underlag som skall tillgodose dessa
tyckande som inte har ett helhetstänk.
Den gedigna och professionella utredning som gjordes inför beslutet 2018 gjordes
förutsättningslös och med ett framtidsinriktat helhetstänk utifrån ekonomi, miljö,
arbetsmiljö och matkvalitet.
Strömstad 2020-12-02
Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Hans-Inge Sältenberg (C)

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

KS/2020-0220

KF § 150

Revisorernas bedömning av delårsrapporten
augusti 2020

Kommunfullmäktiges beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Revisionsnämnden i Strömstads kommun har tillsammans med EY fått genomgång
av delårsbokslutet per augusti 2020.
Revisorsnämndens bedömning:
Revisorernas bedömning är att delårsrapporten är förenlig med de finansiella och
verksamhetsmässiga mål som kommunfullmäktige beslutat och ger beaktat vår
översiktliga granskning i allt väsentligt en rättvisande bild av kommunens resultat
och ställning. Det finns en strukturerad avrapportering av de enskilda
fullmäktigemålen, sty1ialen och nämndmålen. Vi delar kommunstyrelsens
bedömning att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås vid årets slut.

Beslutsunderlag

Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2020

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

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

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Revisionen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

KS/2020-0220

KF § 151

Delårsrapport augusti 2020

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna delårsrapport för augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet

Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.
Kommunen redovisar för perioden januari-augusti ett resultat som överstiger
budgeterad nivå med 45,6 mnkr. Det är främst överskott för skatter, statsbidrag
samt utjämning med 29,5 mnkr som påverkar periodresultatet positivt. I budget
2020 finns en lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och
regioner (SKR) utgick ifrån. Under perioden har extra bidrag utbetalts på grund av
Covid-19. Lönerevisionen för år 2020 är inte klar för samtliga förbund ännu.
Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett underskott för perioden. Det förklaras
till stor del av den rådande situationen med Covid-19 och med stängd gräns
mellan Sverige och Norge. Detta har medfört stort inkomstbortfall i färjeintäkter
och hamnintäkter samt ökade kostnader inom vård och omsorg. Kommunen har
sökt medel för merkostnader för Covid-19 som inte är inkluderade i
periodresultatet men väl i årsprognosen.
Kommunens prognos för året bedöms överstiga budget med 4,4 mnkr. I denna
summa ingår nämndernas prognosticerade underskott samt prognosticerade
intäkter för återsökta Covid-19 medel. Skatter, statsbidrag samt utjämning
överstiger budget med 43,4 mnkr beroende lägre antagen befolkningsprognos
samt extra stöd för Covid-19. I prognosen finns även en preliminär
kostnadsökning på grund av ändrad redovisningsregel för bokföring av
detaljplaner på exploateringsprojekt motsvarande cirka 2,3 mnkr. Beslutet om
nedläggning av detaljplaner prognosticeras ge en driftskostnad motsvarande cirka
15,4 mnkr. Kommunen har under året fått överskottsutdelning från
Kommuninvest med 1,1 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge ett
överskott på räntekostnaderna med 2,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter
förväntas kvarstå på en låg nivå resterande del av året.
Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 82,8 mnkr och
årsprognosen till 46,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 41,2 mnkr. Av
kommunens budgeterade investeringsmedel på 212,1 mnkr har hittills använts
68,4 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 164,6 mnkr,
varav 94,3 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.
Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för
Strömstads kommun, de helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt AB Strömstadsbyggens
dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Den nya
redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta
exploateringsprojekt utan ska resultatföras på driften har beaktats i årsprognosen.
Detta kommer att bokföras så att det fullt ut tagits hänsyn till årsbokslutet 2020.
Likaså kommer det till årsbokslut 2020 göras en genomgång av historiska värden
inom exploateringsprojekt där den del som är att betrakta som driftskostnader
(detaljplanekostnader) kommer att justeras mot ingående eget kapital 2020.
Detta kommer att påverka kommunens soliditet.
Kommunens befolkning ökade med 100 personer under årets 7 första månader.
Invånarantalet uppgick till 13 318 individer per sista juli 2020. SCB:s senaste
befolkningsframskrivning visar dessvärre på en minskande befolkning i
kommunen framgent. Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och
riket.
Strömstad uppvisar högre arbetslöshet än länet och riket när det gäller
åldersgruppen 16-64 år och när det gäller samma åldersgrupp utrikes födda. Men
i åldersgruppen 18 – 24 år är arbetslösheten lägre i Strömstad jämfört med Västra
Götalands län och riket i sin helhet.
Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 9 procent (1 av
11) av de långsiktiga målen bedöms uppfyllda i perioden medan 82 procent (9 av
11) bedöms som delvis uppfyllda. För ett av målen kan ingen bedömning göras vid
delårsbokslutet. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de
styrtal som angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som
knutits till varje långsiktigt mål.
Kommunen når de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i perioden.
Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som angivits
till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje
långsiktigt mål.

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2020
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 249
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 158

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna delårsrapport för augusti 2020.

Beslutet skickas till

Redovisningsansvarig
Ekonomichef
Kommundirektör
KS diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

KS/2020-0331

KF § 152

Finansiella rapporter 2020

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna finansiell rapport för augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 133,6 mnkr 2020-03-31. Värdet på aktierna
uppgick till 61,4 mnkr och på räntebärande värdepapper 72,2 mnkr.
Totalt har värdet på placeringarna i år stigit med 0,9 procent men sedan start är
värdeökningen 149,9 procent.
Bäst utvecklingen efter andra tertial står räntebärande fonder för med en ökning
på 0,7 procent mot jämförelseindex 0,4 procent. Sämst har utvecklingen varit för
svenska aktier jämfört med index.
Likviditetsrisken bedöms som låg.

Beslutsunderlag

Finansiell rapport augusti 2020
Öhmans månadsrapport 2020-08-31
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 250
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 159

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna finansiell rapport för augusti 2020.

Beslutet skickas till

Mats Brocker, Kommundirektör
Carsten Sörlie, Ekonomichef
Diana Johansson, Redovisningsansvarig
KS diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

KS/2020-0511

KF § 153

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 Tolkförmedling Väst

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst.

Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 beskriver vad som planeras i
verksamheten under 2021-2023 samt budget 2021.
Förbundets budgetsomslutning för 2021 är 216 000 tkr. Finansiering för förbudets
kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras
enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna
om 2,6 % för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst
Tolkförmedling Västs protokoll 2020-09-25 § 414
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 251
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 160

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna Budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst.

Beslutet skickas till
Tolkförmedling Väst
KS Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

KS/2019-0443

KF § 154

Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna årsredovisningen för 2019 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 2019.
Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än
budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska.
Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel
uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå
1C är mål som uppnåtts. Målet för andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som
utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar som inkommer via digitala
tjänster, tolkning på distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5% är mål
som ej uppfyllts.
Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har
ökat under året och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av
dem har sjukvårdsauktorisation .
Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga
förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra
Götalandsregionen, som står för ca 72 %.
Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar
en personalomsättning om 18,2 %.
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med
föregående år. Händelser av väsentlig betydelse:
•

Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.

•
Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer
ändamålsenliga lokaler.
•
Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam
lokal i Trollhättan.
•
Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem
med befintlig leverantör pga. utdragen upphandlingsprocess.
•
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•

Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats.

•

Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal.

•
Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella
primärvårdskonferensen.
Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347
000 uppdrag, vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna
under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms
vara den största anledningen till det positiva utfallet. Resultatet för 2019 blev
knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 161
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 252
Tjänsteskrivelsen 2020-10-14 av ekonomichef Carsten Sörlie
Tolkförmedling Västs protokoll 2020-03-27 § 397
Tolkförmedling Västs årsredovisning 2019, dnr 20/0011-2
Tolkförmedling Västs internkontrollrapport, 20/0011-3
Tolkförmedling Västs revisionsberättelse 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna årsredovisningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet.

Beslutet skickas till
Tolkförmedling Väst
KS diariet
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KS/2020-0357

KF § 155

Revisionens budget 2021

Kommunfullmäktiges beslut

att fastställa revisionens budget för budgetåret 2021 till 974.000 kr.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 11 kap 8 § kommunallagen ska presidiet självständigt upprätta förslag till
budget för revisionen.
Presidiet har i beslut 2020-05-26 § föreslagit att revisionens budget blir
oförändrad 974.000 kr.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att fastställa revisionens budget för budgetåret 2021 till 974.000 kr.

Beslutet skickas till
Revisionen
Ekonomiavdelningen
Diariet
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KS/2020-0135

KF § 156

Etappmål 2021-2022

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022
att dessa etappmål ska inskrivas i den budget som kommer att antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april att ge kommundirektören i uppdrag
att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den (KF
2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom att komplettera Vision
2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med etappmål
för år 2021 och 2022.
Kommunfullmäktige beslutade i juni (KF 2020-06-16 §95) att anta preliminära
etappmål för 2021-2022. Partierna ombads att komma in med eventuella
synpunkter på de preliminärt antagna etappmålen senast den 1 september 2020.
Två svar har inkommit till diariet.
Under augusti arbetade även varje nämnd med etappmålen och de synpunkter
som framkom vid de workshops som genomfördes har sammanställts.
Utifrån de synpunkter och förslag som framkommit på målen och
målbeskrivningarna har kommundirektören tagit fram ett samlat förslag till
etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna och synpunkter från
nämnderna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-28 § 163
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 254
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 av kommundirektör Mats Brocker
Förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna förslag till revidering av preliminärt beslutade etappmål 2021-2022.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande föreslår att lägga till en ytterligare att-sats: att dessa etappmål ska
inskrivas i den budget som kommer att antages.

Beslutet skickas till
Diariet
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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), AnnaLena 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

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

Mette H Johansson

L

Anna-Lena Carlsson

C

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

Mia Öster

V

Ja

Leif Andersson

S

Ja

Hans-Robert Hansson

L

John Johansson

SD

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

Tore Lomgård

C

Justerandes signatur

Ja

Nej
Sandra Andersson

L

Nej
Nej

Nej

Nej
Ja

Nej
Hans-Inge Sältenberg
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Rose-Marie Fagerberg
Lars Erik Kristiansen
Ronnie Brorsson

KD
M
S

Ja
Ola Persson

M

Nej
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
Fredrik Eriksson
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SD

Nej
Eugenia Eriksson
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Lars Åke Karlgren
Marie Rask

V
S

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

Mette H Johansson

L

Anna-Lena Carlsson

C

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

Mia Öster

V

Ja

Leif Andersson

S

Ja

Hans-Robert Hansson

L

John Johansson

SD

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

Tore Lomgård

C

Rose-Marie Fagerberg

KD

Lars Erik Kristiansen

M

Ronnie Brorsson

S

Stellan Nilsson

V

Ja
Ja

Nej
Sandra Andersson

L

Nej
Nej

Nej

Nej
Ja

Nej
Hans-Inge Sältenberg

C

Nej
Ja

Ola Persson

M

Nej
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

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

Mette H Johansson

L

Anna-Lena Carlsson

C

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

Mia Öster

V

Ja

Leif Andersson

S

Ja

Hans-Robert Hansson

L

John Johansson

SD

Bengt Bivrin

MP

Nej

Simone Fischer Cederbratt

M

Nej

Ligia Morales Ahlgren

S
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Ja

Nej
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L

Nej
Nej
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Sven Nilsson
Lena Sundberg

SD
S

Elisabeth Johansson

C

Tore Lomgård

C

Rose-Marie Fagerberg

KD

Lars Erik Kristiansen

M

Ronnie Brorsson

S

Ja
Ja
Nej
Hans-Inge Sältenberg

C

Nej
Ja

Ola Persson

M

Nej
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

Karla Valdivieso

MP

Avstår

Kerstin Karlsson

L

Avstår

Jörgen Molin

M

Avstår

Mats Granberg

S
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Nej

Pia Tysklind
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Ulf Johansson
Marielle Alvdal

SD
FI

Helene Andersson Novela

S

Dag Wersén

M

Mette H Johansson

L

Anna-Lena Carlsson

C

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

Mia Öster

V

Leif Andersson

S

Hans-Robert Hansson

L

John Johansson

SD

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

Tore Lomgård

C

Rose-Marie Fagerberg

KD

Lars Erik Kristiansen

M

Ronnie Brorsson

S

Gunnel Nordberg Carlsson

SD

Nej
Avstår
Nej
Avstår

Sandra Andersson

L

Avstår
Avstår

Avstår
Ja
Nej
Avstår
Nej

Avstår
Hans-Inge Sältenberg

C

Avstår
Nej

Ola Persson

M

Avstår
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

Mattias Gustafsson

SD

Lars Tysklind

L

Avstår

Åsa Torstensson

C

Avstår

Lena Martinsson

S

Ja

Muhyettin Aslan

KD

Ja

Ja
Nej

Marie Edvinsson Kristiansen M

Avstår

Fredrik Eriksson

SD

Eugenia Eriksson

SD

Lars Åke Karlgren

V

Stellan Nilsson

V

Marie Rask

S

Karla Valdivieso

MP

Avstår

Kerstin Karlsson

L

Avstår

Jörgen Molin

M

Avstår

Mats Granberg

S

Pia Tysklind

S

Ulf Johansson

SD

Gunnel Nordberg Carlsson

SD

Marielle Alvdal

FI

Helene Andersson Novela

S

Dag Wersén

M

Mette H Johansson

L

Anna-Lena Carlsson

C

Anders Ekström

KD

Andreas Friedemann Hildebrand

KD

Bengt Simonsson Fröjd

S

Olle Westling

S

Morgan Gustafsson

SD

Merry Johansson

S

Bengt-Göran Bergstrand

M

Mia Öster

V

Ja

Leif Andersson

S

Ja

Hans-Robert Hansson

L

John Johansson

SD

Bengt Bivrin

MP

Avstår

Simone Fischer Cederbratt

M

Avstår

Ligia Morales Ahlgren

S

Sven Nilsson

SD

Lena Sundberg

S

Elisabeth Johansson

C

Tore Lomgård

C

Rose-Marie Fagerberg

KD

Justerandes signatur

Nej
Ja
Ja

Ja
Nej
Avstår
Ja
Avstår

Sandra Andersson

L

Avstår
Avstår
Nej
Ja
Nej
Ja
Avstår

Avstår
Nej

Ja
Nej
Ja
Avstår
Hans-Inge Sältenberg
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C
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Lars Erik Kristiansen
Ronnie Brorsson
Summa

M
S

Ola Persson

M

Avstår
Ja
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 )

Justerandes signatur

Hans-Inge Sältenberg ( C )

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

35 (37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-11-26

Bilaga
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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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