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Plats och  
sammanträdestid 
 

  Kommunfullmäktiges sessionssal 
  2018-04-26 klockan 18:00 -20:00 

Beslutare Ronnie Brorsson (S) 
Peter Dafteryd (C) 
Margareta Fredriksson (L) 
Lena Martinsson (S) 
Åsa Torstensson (C) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Karla Valdevieso (MP) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Jan Vidar Seljegren (S) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Lars Tysklind (L) 
Marie Rask (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Katharina Meyer (V) 
Bengt Bivrin (MP) 
Merry Johansson (S) 
 

Fredrik Eriksson (SD) 
Anders Olsson (L) 
Sveza Daceva Filipova (C) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Stefan Jensen (KD) 
Morgan Gutke (C) 
Eva Borg (M) 
Ingemar Nordström (L) 
Mats Granberg (S) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Elisabeth Johansson (C) 
Terry Bergqvist (S) 
Ulf Johansson (SD) 
Tore Lomgård (C) 
Mette H Johansson (L) ej §36 
Leif Andersson (S)  
Kurt Andersson (M) 
 
 

Lars Åke Karlgren (V) 
Peter Sövig (S) 
Anders Karlsson (MP) 
Anne-Lise Lindmark (L) 
Peter Heie Ordförande (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Håkan Eriksson (L) 
Lena Sundberg (S) 
Anders Ekström (M) 
Kent Hansson (S) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Olle Westling (S) 
David Nikkinen (MP) 
Mia Öster (V) 

  
Övriga deltagare 
 

Maria Reinholdsson kommundirektör, Michael Olsson förvaltningschef miljö- och bygg 
förvaltningen, Roland Kindslätt förvaltningschef tekniska förvaltningen, Göran Wallo VD 
Strömstadslokaler/byggen samt Åsa Carlsson och Ingemar Edwardsson revisionen. 
 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunledningsförvaltningen 2018-05- 04 

 
Sekreterare 

 
 ...........................................................................     Paragrafer §§ 34 - 53 

 
 

Ralf Karlsson 

Ordförande  ...........................................................................  
 
 

Peter Heie   

Justerare  ............................................................................................................................  
 
 

 Lena Sundberg (S)                        Ingemar Nordström (L) 

  
Organ 
 

Kommunfullmäktige ANSLAGSBEVIS  
(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 

Sammanträdesdatum 
 

2018-04-26 

Datum för 
anslagsuppsättning 

 Datum för   
2018-05-04 anslagsnedtagning 2018-05-28 

  
Protokollets 
förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KF § 34     Dnr KS/2018-0112 

Information på kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Information om Energi- och klimatrådgivning  
Roger Stenström energi- och klimatrådgivare informerar om statliga bidrag  
som innebär kostnadsfri rådgivning för privatpersoner, företagare och organisationer för 
att få hjälp med att tex välja rätt värmesystem och värmeåtervinning där de mesta 
frågorna handlar om solceller. En ”solkarta” över Strömstad visar var det är mest lämpat 
att sätta upp solfångare. 

Roger visar på förutsättningar för 2018 då inriktningen kommer att vara på solenergi och 
hållbara transporter. 

Information om Årsredovisning 2017 
Diana Johansson redovisningsansvarig visar på kommunens årsredovisning 2017. 
Diana går igenom kommunens ekonomi, omvärldsanalys och fokusområden för 
kommunfullmäktiges mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF § 35     Dnr KS/2018-0123 

Allmänhetens fråga  

Kommunfullmäktiges beslut 
att lyfta allmänhetetens fråga till kommunfullmäktige 2018-06-19. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med frågor till allmänhetetens fråga 

• När kommer besked angående särskilt boende 
• Det behövs ett centralt beläget ”mellanboende” för åldrar 65+, när får vi detta?  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande konstaterar att ingen närvarande ledamot har möjlighet att besvara 
frågorna vilket innebär ärendet lyfts till kommunfullmäktige 2018-06-19. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet kan antas och finner att så 
sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Barbro Nilsson 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF § 36                                             Dnr: KS/ 2018-0200 

Medborgarförslag  om kulturhuset 

Kommunfullmäktiges beslut  

att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mette H. Johansson (L) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att en väl fungerande Café 
verksamhet med servering i nya kulturhuset är mycket viktig för hela verksamheten. Att 
det nu skapas goda förutsättningar för att bedriva kulturverksamhet i Kulturhuset samt 
att Fritidsgårdens och kulturverksamheternas samverkan utvecklas, så att det på allvar 
blir en mötesplats för alla strömstadsbor. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-04-06 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Maria Reinholdsson kommundirektör 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF § 37                                             Dnr: KS/ 2018-0216 

Medborgarförslag  om luftkvaliteten i vår tätort 

Kommunfullmäktiges beslut  

att översända medborgarförslaget till miljö- och byggnämnden för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Söderman har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att luftkvaliteten i 
våra tätorter är i dessa dagar under intensiv diskussion, och speciellt då de hälsovådliga 
kväveoxider som dieselmotorer genererar. Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en gas 
som är giftig i koncentrationer som överstiger 30 ppm. NO bildas vid förbränning i luft. 
Kvävemonoxid verkar irriterande på hud och ögon och inandning av stora mängder kan 
leda till döden. 

Motorfordonstrafiken på Oslovägen in och ut från Strömstad centrum är under 
sommartid mycket livlig. Jag föreslår att kommunen genomför mätningar på halten av 
kväveoxid vid minst två mätpunkter under den mest trafikintensiva veckan under 
sommaren 2018. En plats bör vara vid torget där många människor är i rörelse. Det finns 
billig apparatur som mäter NO. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-04-16 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att översända medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) bifaller medborgarförslaget. 

Ordförande förslår att översända medborgarförslaget till miljö- och byggnämnden för 
beredning och beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämnden 
Jan Söderman 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF § 38                                             Dnr: KS/ 2018-0221 

Medborgarförslag angående utvidgning av kommunens fibernät 

Kommunfullmäktiges beslut  

att översända medborgarförslaget till AB Strömstads byggen/StrömstaNet för beredning 
och beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Sofie Gustafsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att Stene 
tillhör ett av de blanka områdena på kartan som inte har någon möjlighet 
av att starta upp egna fiberföreningar. 

Mitt förslag är att Strömstad kommun utvidgar sitt fibernät så att det täcker in 
de återstående delarna av kommunen så att alla medborgare får tillgång till 
fiber i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-04-17 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att översända medborgarförslaget till AB Strömstads byggen/StrömstaNet för beredning 
och beslut. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstads byggen/StrömstaNet 
Ann-Sofie Gustafsson 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF § 39                                             Dnr: KS/ 2018-0203 

Motion om 6 timmars arbetsdag 

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Mia Öster och Lars-Åke Karlgren (V) ha inkommit med en motion där de anger att nästa 
år är det 100 år sedan 8-timmarsdagen infördes i Sverige och vi har sedan länge arbetat 
för en arbetstidsförkortning. 

Runt om i landet finns det många arbetsplatser som har 6 timmars arbetsdag, på många 
håll i landet har hemtjänst, äldrevård, socialtjänst och sjukvård infört 6-timmarsdag.  

För arbetsgivaren ger en attraktiv arbetsplats fördelar som att det blir lättare att 
rekrytera personal, liksom bättre kontinuitet om personalen trivs och stannar kvar. 
I Vision 2030 talas det om att stärka kommunens attraktionskraft och att satsa på 
folkhälsan. Vi ser att 6 timmars arbetsdag är ett led i detta. 

Vänsterpartiet yrkar på att Strömstads kommun inför 6 timmars arbetsdag på någon 
arbetsplats eller inom någon verksamhet under 2020. 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-04-05 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Maria Reinholdsson kommundirektör 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF § 40                                             Dnr: KS/ 2018-0179 

Organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet 

kommunfullmäktiges beslut  

att göra en organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 augusti 2018. 

att verksamhetens budget justeras mellan nämnderna vid årsskiftet 2018/2019. 

att uppdra åt arvodesberedningen att ta fram förslag på översyn till arvoden för kultur 
och fritidsutskottet med anledning av organisationsförändringarna. 

att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till samverkansrutiner samt 
reglementes förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår en organisatorisk förflyttning av 
fritidsgårdsverksamheten till kommunstyrelsen. 

Fritidsgården tillhör organisatoriskt Barn- och utbildningsnämnden sedan 2003. Under 
2016 inleddes ett utvecklingsarbete där kommunstyrelsens fritidssamordnare deltog i 
kartläggning av nuläge samt förslag till förändringar avseende verksamhetens innehåll. 
En del handlar om att knyta fritidsgården och föreningslivet närmare varandra för att 
stötta unga till en positiv och aktiv fritid. Fritidsgården ska fysiskt flyttas från Strömstads 
gymnasium till kulturhuset Skagerack inför hösten 2018. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §36 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §58 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-22 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon Förvaltningschef 2018-03-02 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att göra en organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 augusti 2018. 
att verksamhetens budget justeras mellan nämnderna vid årsskiftet 2018/2019. 
att uppdra åt arvodesberedningen att ta fram förslag på översyn till arvoden för kultur 
och fritidsutskottet med anledning av organisationsförändringarna. 
att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till samverkansrutiner samt 
reglementes förändringar. 

 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Barn- och utbildningsnämnden 
Maria Reinholdsson kommundirektör 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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KF § 41                                             Dnr: KS/2017-0306 

Finansiell rapport 2017 

kommunfullmäktiges beslut  

att finansiell rapport för 2017 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 117 mnkr 2017-12-31.  Värdet på aktierna uppgick 
till 52 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr. 

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 5,4 % sedan 2016 och sedan start är 
värdeökningen 119%. 

En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Det är med anledning av det låga 
ränteläget som en ökad viktning mot aktier genomförts. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §37 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §59 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 
Finansiell rapport 2017 
Öhmans månadsrapport 171231 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att finansiell rapport för 2017 godkänns. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Diana Johansson redovisningsansvarig  
Carsten Sörlie ekonomichef 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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KF § 42                                           Dnr: KS/2018-0210 

Revisionsrapport 2017 

Kommunfullmäktiges beslut  

att  notera rapport avseende granskning bokslut för räkenskapsår 2017 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young AB har granskat kommunens årsredovisning med avseende på resultat- 
och balansräkningar med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och 
investeringsredovisning. 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vår bedömning är att granskat material i huvudsak överensstämmer med lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen i 
alla väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande bild av kommunens  
resultat och ställning. 

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2017 lämnas härmed följande 
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens 
bokslut år 2017 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste 
iakttagelser från granskningen i avvikelseform. 

Syftet med rapporten är att uppmärksamma förhållanden som bör åtgärdas samt att ge 
förslag till förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget 
framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens interna 
kontroll. Observera att vår granskning av den interna kontrollen inte omfattat en 
fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister. 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Rapport avseende granskning av intern kontroll och bokslut 
för räkenskapsår 2017 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att  notera rapport avseende granskning bokslut för räkenskapsår 2017. 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Carsten Sörlie ekonomichef 
Åsa Karlsson ordf. Kommunens revisorer  
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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KF § 43                                           Dnr: KS/2017-0284 

Årsredovisning 2017 

Kommunfullmäktiges beslut  

att  Årsredovisningens för 2017 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2017. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt resultat 
och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning för styrelse, 
nämnder och bolag samt personalredovisning. 

Kommunens resultat uppgår till 32,7 mnkr att jämföra med budget på 17,0 mnkr. 
Nämnderna redovisar budgetöverskott på 5,2 mnkr. Större poster som har påverkat 
årets resultat är: 

• Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2,7 mnkr 

• Avverkning av skog 1,3 mnkr 

• Ökade intäkter kommunalskatt samt avräkningar 6,0 mnkr 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 40,1 mnkr att jämföra med budget på 29,4 
mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. 

Årets investeringar uppgår till 141,2 mnkr att jämföras med budget på 328,1 mnkr. Det 
är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora investeringarna 
skett. Fortsatta investeringar tillhörande taxefinansierad verksamhet inom VA är 
Österröd reningsverk. 

Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. De 
finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i balans 
över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. Investeringarna har 
finansierats utan externa lån. Verksamheterna håller sig inom sina ramar, med ett fåtal 
undantag, och arbetar löpande med att öka effektiviteten.  

Under 2017 har kommunen fortsatt att arbeta med att stärka verksamhetsstyrningen, 
bland annat genom en ny styrmodell och införandet av ett systemstöd för planering och 
uppföljning av verksamhetens mål. 

Måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges långsiktiga mål har stärkts sedan 
delårsbokslutet och andelen mål som uppfylls eller delvis uppfylls är nu 82 procent (57 
procent i delårsbokslutet). En tredjedel av målen bedöms helt uppfyllda avseende 2017 
medan endast 18 procent (fyra mål) av målen bedöms som inte uppfyllda. Även 
måluppfyllelsen avseende nämndernas mål har stärkts jämfört med delåret då 74 
procent bedöms som uppfyllda eller delvis uppfyllda (59 procent i delårsbokslutet). 
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Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning 
såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då de finansiella mål 
talen uppfylls och endast en liten andel av fullmäktiges långsiktiga mål inte uppfylls. En 
målsättning för kommande år är att öka antalet mål som uppfylls helt. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §38 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §60 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-03-20 
Årsredovisning 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att  Årsredovisningens för 2017 godkänns. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Diana Johansson redovisningsansvarig  
Maria Reinholdsson kommundirektör 
Carsten Sörlie ekonomichef 
Förvaltningschefer 
Åsa Karlsson ordf. Kommunens revisorer  
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KF § 44     Dnr: KS/2018-0210 
Revisionsberättelse för år 2017 - ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Kommunfullmäktiges beslut  

att notera Revisionsberättelse för år 2017. 

att beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa 
organ. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Karlsson ordf. Kommunens revisorer  föredrar ärendet på kommunfullmäktige. 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet 
som bedrivits i kommunens företag. 
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut 
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för 
återredovisning till fullmäktige. 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt 
att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt väsentligt 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Vi bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna kontroll har varit 
tillräcklig. Ur redogörelsen vill vi dock lyfta de brister som konstaterats i grundläggande 
granskning avseende tekniska nämnden som saknar en intern kontrollplan. 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål som fullmäktige uppställt. Dock bedöms definitionen av god ekonomisk 
hushållning behöva tydliggöras. I årsredovisningen saknas en tillräckligt tydlig definition 
av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv för att det ska vara 
möjligt för oss att bedöma om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda 
ledamöterna i dessa organ. 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017. 
Vi åberopar bifogad redogörelse. 
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Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2017 med bilaga. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att notera Revisionsberättelse för år 2017. 
att beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa 
organ. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Carsten Sörlie ekonomichef 
Åsa Karlsson ordf. Kommunens revisorer  
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KF § 45                                             Dnr: KS/2018-0195 
Årsredovisning 2017 - Strömstads kommuns förvaltade fonder 

Kommunfullmäktiges beslut 

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för år 
2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2017 av Strömstads 
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning och av 
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna. 

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun tillika styrelse för bilagda stiftelsefonder har att 
godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för 2017 för 
stiftelsefonderna.  Sammanställningen skall sedan skickas vidare till revisorer som 
kompletterar med revisionsberättelser och undertecknande av sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen § 57 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott §81 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef  
Årsredovisning 2017 - stiftelsefonder 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för år 
2017. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Ekonomiavdelningen Natalia Larsson 
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KF § 46                                           Dnr: KS/2018-0173 

Utbetalning av partistöd 2018 

Kommunfullmäktiges beslut  

att utbetala partistöd till partierna enligt redovisning i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF  2014-11-27 §20. 
Partistödet 2018 grundas på prisbasbeloppet 2017 44 800kr. 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 2018 

Prisbasbelopp 2017 44 800

Mandat Grund Partistöd Utbildning Totalt
S 10 8 960 73 472 9 000 91 432
C 9 8 960 66 125 8 100 83 185
L 6 8 960 44 083 5 400 58 443
M 4 8 960 29 389 3 600 41 949
MP 4 8 960 29 389 3 600 41 949
SD 3 8 960 22 042 2 700 33 702
V 2 8 960 14 694 1 800 25 454
KD 1 8 960 7 347 900 17 207
Summa 39 71 680 286 541 35 100 393 321  
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §39 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §61 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att utbetala partistöd till partierna enligt redovisning i ärendet. 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Carsten Sörlie, ekonomichef 
Gruppledare i samtliga partier 
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KF § 47                                           Dnr: KS/2018-0115 

Bolagsordningar för AB Strömstadsbyggen samt dess dotterbolag 

Kommunfullmäktiges beslut  

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsbyggen.  

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstanet.  

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen.  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads 
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska ägna 
sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.  

Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB Strömstads 
badanstalt genomgått en revidering som drivits av kommunledningsförvaltningen 
tillsammans med representanter för bolagen. Syftet har varit att skapa samförstånd 
kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller och ansvar i bolagsstyrningen. 
Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande bolagen och Strömstadslokaler, som i 
stort sett uteslutande äger och driver kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §40 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §62 
Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2018-03-20 
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstadsbyggen 2018-03-20 reviderat 2018-04-04 
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstanet 2018-03-20 reviderat 2018-04-04 
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstagaragen 2018-03-20 reviderat 2018-04-04 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsbyggen.  
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstanet.  
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen.  

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

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadsbyggen 
Carsten Sörlie, ekonomichef 
Joel Wetterberg, controller 
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KF § 48                                            Dnr: KS/2018-0116 

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler 

Kommunfullmäktiges beslut  

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadslokaler.  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads 
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska ägna 
sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.  

Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB Strömstads 
badanstalt genomgått en revidering som drivits av kommunledningsförvaltningen 
tillsammans med representanter för bolagen. Syftet har varit att skapa samförstånd 
kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller och ansvar i bolagsstyrningen. 
Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande bolagen och Strömstadslokaler, som i 
stort sett uteslutande äger och driver kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.  

Föreliggande förslag till reviderad bolagsordning har varit på remiss hos bolagets 
styrelse och som behandlade det på sitt styrelsemöte 2018-02-26. Förslaget är delvis 
justerat utifrån styrelsens synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §41 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §63 
Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2017-03-20 
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstadslokaler, 2017-03-20 reviderat 2018-04-04 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadslokaler.  

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

 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Carsten Sörlie, ekonomichef 
AB Strömstadslokaler 
Joel Wetterberg, controller 
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KF § 49                                             Dnr: KS/2018-0114 

Revidering av ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag 

Kommunfullmäktiges beslut  

att anta reviderade ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag.  

att ägardirektiven ska omprövas årligen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Nya Moderaterna reserverar sig mot beslutet enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads 
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska ägna 
sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.  

Kommunfullmäktige har även valt att ha ett gemensamt ägardirektiv för bolagen samt 
särskilda ägardirektiv riktade till respektive bolag. Ägardirektivet är ett frivilligt 
dokument som tydliggör kommunens styrning av de helägda bolagen.  

Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB Strömstads 
badanstalt genomgått en revidering som drivits av kommunledningsförvaltningen 
tillsammans med representanter för bolagen. Syftet har varit att skapa samförstånd 
kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller och ansvar i bolagsstyrningen. 
Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande bolagen och Strömstadslokaler, som i 
stort sett uteslutande äger och driver kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §42 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §64 
Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2017-03-20 
Nytt förslag – Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag, 2018-03-20 reviderat 2018-
04-04 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att anta reviderade ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag.  
att ägardirektiven ska omprövas årligen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekström (M) yrkar på att ärendet återremitteras. 

Peter Dafteryd (C) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 1 
Ordförande fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras idag. 
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Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Carsten Sörlie, ekonomichef 
AB Strömstadslokaler 
AB Strömstadsbyggen 
AB Strömstanet 
AB Strömstadsgaragen 
Joel Wetterberg, controller 
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KF § 50                                              Dnr: KS/2018-0091 

Överföring  investeringsbudget från 2017 till 2018 

Kommunfullmäktiges beslut  

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 222 050 tkr till 2018, som 
tilläggsbudget till 2018 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills onyttjade investeringsmedel om totalt 222 050 tkr med 
fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2018, att läggas som tilläggsbudget till 
2018 års investeringsbudget. 

Nämnd Belopp i tkr 

Tekniska nämnden, taxekollektiven 129 061 

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh 87 550 

Barn- och utbildningsnämnden  800 

Miljö- och byggnämnden    490 

Kommunstyrelse 4 149 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §43 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §65 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 222 050 tkr till 2018, som 
tilläggsbudget till 2018 års investeringsbudget. 

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

 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Carsten Sörlie, ekonomichef 
Lenita Tengström, ekonom 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
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KF § 51                                            Dnr: KS/2018-0177 

Upptagande av lån 2018  för skattefinansierad verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att i tillägg till redan beslutade 200 mnkr för 
finansiering av taxekollektivens investeringar, ytterligare bemyndiga Kommunstyrelsen 
att ta upp högst 200 mnkr i lån under 2018 för skattefinansierad verksamhet. Totalt får 
kommunen möjlighet att uppta högst 400 mnkr i lån under 2018. 

att plan för amortering av upplånat belopp ska upprättas. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Nya Moderaterna reserverar sig mot beslutet enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren 2019-
2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 mnkr vilket utgör 2,0 
procent av skatter och bidrag. 
Kommunens budget har kommunfullmäktige redan bemyndigat Kommunstyrelsen att 
kunna uppta 200 mnkr i lån för finansiering av taxekollektivens investeringar.  

Enligt kommunens investeringsplaner och prognoser har vi ytterligare ca 200 mnkr i 
investeringar avseende skattefinansierad verksamhet. 
Investeringarna kommer inte påverka kommunens budgeterade resultat i större 
utsträckning men belastar vår likviditet och därför behöver lån tas upp under året för att 
säkerställa handlingsutrymme. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §45 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §67 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 2018-03-21 
Kommuninvest investeringsbudget 2018 - 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att i tillägg till redan beslutade 200 mnkr för 
finansiering av taxekollektivens investeringar, ytterligare bemyndiga Kommunstyrelsen 
att ta upp högst 200 mnkr i lån under 2018 för skattefinansierad verksamhet. Totalt får 
kommunen möjlighet att uppta högst 400 mnkr i lån under 2018. 
att plan för amortering av upplånat belopp ska upprättas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar på att ärendet återremitteras. 

Peter Dafteryd (C) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-04-26 KS/ 2018-0056 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

Beslutsgång 1 
Ordförande fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Carsten Sörlie, ekonomichef 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KF § 52                                            Dnr: KS/2014-0327 

Förslag till nya regler för partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 

att anta nya lokala regler för kommunalt partistöd baserat på nya kommunallagen 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2018 trädde nya kommunallagen (2017:725) (KL) ikraft. För att lokala 
regler ska ha korrekta anvisningar krävs en redigering och tillpassning. 

Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 

Reglerna syftar till att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det 
lokala partistödet transparent. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti 
är representerat i fullmäktige. Lagstiftningen innebär också att fullmäktige måste fatta 
årliga beslut om utbetalning av partistödet. 

Vidare innebär lagstiftningen att fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får 
stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. 

Redigeringen omfattar inga principiella ändringar i lokala regler antagna 2015 men är en 
tillpassning till nya kommunallagen med hänvisningar till paragrafer. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11 §46 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 §68 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 
Förslag till reviderade partistöd regler 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att anta nya lokala regler för kommunalt partistöd baserat på nya kommunallagen. 

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

 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Carsten Sörlie, ekonomichef 
Gruppledare i samtliga partier 
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KF § 53  Dnr KS/2018-0067 

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktiges beslut 

att notera anmälningsärende till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av lokalt partistöd 2016 

Socialnämnden - Ej verkställda beslut första kvartalet 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att notera anmälningsärende till protokollet. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Carsten Sörlie, ekonomichef 
Socialnämndens diarium 
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