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Kommunfullmäktige
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Övriga närvarande

Övriga deltagare

Justerandes signatur

Ulf Gustafsson, Tekniska nämndens ordförande, § 226
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KS/2019-0649

KF § 222

Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen
från Karla Valdivieso (MP)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Karla Valdevieso (MP) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Karla Valdevieso (MP) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Karla Valdevieso (MP)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Karla Valdevieso (MP) entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

HR-avdelningen
Karla Valdevieso (MP)
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
2019-11-21

KS/2019-0649

KF § 223

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Andreas Nikkinen som ny ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunstyrelsen efter Karla
Valdevieso (MP) som har avgått från uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt Bivrin (MP) föreslår att Andreas Nikkinen (MP) utses som ny ersättare i
Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Bengt Bivrins
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Andreas Nikkinen
HR-avdelningen
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
2019-11-21

KS/2019-0653

KF § 224

Avsägelse som ersättare i AB
Strömstadsgaragen från Stig Johansson (L)

Kommunfullmäktiges beslut

att bevilja Stig Johansson (L) entledigande från uppdraget som ersättare i AB
Strömstadsgaragen.

Sammanfattning av ärendet

Stig Johansson (L) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i AB
Strömstadsgaragen.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Stig Johansson (L)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att bevilja Stig Johansson (L) entledigande från uppdraget som ersättare i AB
Strömstadsgaragen.

Beslutet skickas till
HR-avdelningen
Stig Johansson (L)
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
2019-11-21

KS/2019-0653

KF § 225

Val av ny ersättare i AB Strömstadsgaragen

Kommunfullmäktiges beslut

att utse Mette H Johansson som ny ersättare i AB Strömstadsgaragen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i AB Strömstadsgaragen efter Stig
Johansson (L) som avgått från uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind (L) föreslår att Mette H Johansson (L) utses som ny ersättare i AB
Strömstadsgaragen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Lars Tysklinds
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

HR-avdelningen
Mette H Johansson
AB Strömstadsgaragen
Lena Martinsson, ordförande i AB Strömstadsgaragen

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (32)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KS/2019-0658

KF § 226

Fråga om regional medfinansiering av
cykelinfrastruktur till tekniska nämndens
ordförande från Tore Lomgård, Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tore Lomgård (C) har inkommit med en fråga till Ulf Gustafsson (S), ordförande i
Tekniska nämnden.
I cykelplan 2022 – 2025 ställer Västra Götalandsregionen 210 mkr till förfogande
för utveckling av cykelinfrastruktur i det regionala vägnätet. Satsningen
förutsätter en kommunal medfinansiering med 50 %.
För att få del av de utlovade medlen skulle respektive kommun senast en 1
november 2019 skicka inspel till Trafikverket med hänsyn till kommunens:
* Strategi för cykel
* Potentialstudie för cykling, samt
* Budget för tänkta åtgärder.
Detta skall sedan, efter bedömning av varje åtgärds rimlighet samt
Kommunalförbundets synpunkter, resultera i ett gemensamt åtgärdspaket samt
att Trafikverket skriver avtal med respektive kommun under hösten 2020.
Enligt regionens cykelplan är prio 1 satsningar följande:
* Trafiksäkra cykelvägar till skolor
* Resor till arbetsplatser
* Resor till tätortsnära fritidsaktiviteter
Satsningen stämmer väl överens med flera av Strömstad kommuns övergripande
mål, bland annat målet om Fossiloberoende 2030, som förutsätter förbättrade
pendlingsmöjligheter såväl utåt som inom kommunen. I tekniska nämndens plan
för 2021 – 2023 står bland annat ”Arbetet med tryggare cykelstråk fortsätter”.
Finns trygga cykelvägar medför detta automatiskt att många väljer cykeln framför
bilen för att ta sig till arbetet, skolan etc.
I Strömstads kommun torde tänkta stråk som Ånneröd – Hällestrand samt Daftö –
Båleröd vara mycket lämpliga projekt för satsningen.
Min fråga blir då:
•
•
•

Justerandes signatur

Har nämnda inspel skickats från Strömstads kommun till Trafikverket
inom föreskriven tid?
Om svaret på föregående fråga är ja, vilka tänkta åtgärder har berörts?
Om svaret på första frågan är nej, varför har så ej skett?

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
2019-11-21

Ulf Gustafsson (S) svarar: Förvaltningschefen för Tekniska, Roland Kindslätt var på
möte den 17 oktober i Fyrbodal angående detta, så Strömstad är med. Det
kommer att vara ett nytt möte den 7 december 2019. Tanken är att den
reviderade cykelplanen ska hinna bli klar och att delar av den läggs som tänkta
åtgärder och på det viset kommer den ju upp både i tekniska nämnden och
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Fråga från Tore Lomgård (C)

Beslutet skickas till
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
2019-11-21

KS/2019-0660

KF § 227

Fråga om behov av skyndsam ombyggnad av
Beatebergsgården till Lena Martinsson (S),
ordförande i Strömstadsbyggen från AnnaLena Carlsson (C)

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Anna-Lena Carlsson (C) har inkommit med en fråga till Lena Martinsson (S),
ordförande i AB Strömstadsbyggen.
I Budget för 2019 beslutades att stänga avdelning Vit på Beatebergsgården
eftersom det över tid funnits tomma platser på kommunens särskilda boenden
men också för att möjliggöra en ombyggnation för att storleksanpassa
lägenheterna enligt norm samt för att få ändamålsenliga verksamhetslokaler med
förutsättningar för god arbets- och boendemiljö.
Nu snart ett år senare har inte ett enda förslag till hur ombyggnation skulle kunna
göras lämnats till socialförvaltningen och ingen ritning har presenterats. Samtal
mellan representanter från socialförvaltningen och Strömstadsbyggen har hållits
kontinuerligt under året i ärendet men inget har alltså hänt konkret. Behovet av
platser till särskilt boende har ökat sedan våren 2019 och ombyggnation behöver
ske omgående.
Anna-Lena Carlssons fråga till Lena Martinsson ordförande för Strömstadsbyggen
är därför om ordförande har blivit informerad om vikten av skyndsam hantering i
ärende och beslut av ombyggnation av Beatebergsgården?
Lena Martinssons svar: Ja. Strömstadsbyggen hade uppe denna fråga på
styrelsemötet den 5 november 2019. Det finns framtaget två förslag på ritningar.
Tjänstemän från Strömstadsbyggen och Socialförvaltningen ska ha möte på
måndag den 25 november för att gå igenom ritningarna. När Socialförvaltningen
har bestämt sig ska det sedan tas fram kalkyler för genomförandet.

Beslutsunderlag

Fråga från Anna-Lena Carlsson (C)

Beslutet skickas till
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
2019-11-21

KS/2019-0647

KF § 228

Motion om kampanjen "Våldet går inte i
pension" från Feministiskt Initiativ

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där hon uppger: “Våldet går inte
i pension!” är en kampanj som samordnas bland annat av Sveriges
Pensionärsförbund (SPF) och Brottsofferjourernas Riksförbund.
Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att upp till 10 procent av alla äldre
utsätts för våld. Både äldre män och äldre kvinnor utsätts för våld; men våldet
mot kvinnor är grövre, mer upprepat och får allvarligare konsekvenser. I en studie
från Stiftelsen Äldrecentrum konstateras att 70 procent av de anställda inom
äldreomsorgen i sitt arbete stött på våldsutsatta äldre kvinnor. Samtidigt
uppskattar Brottsförebyggande rådet att 80 procent av våld i nära relationer
aldrig anmäls. Våld mot äldre kan börja i samband med sjukdomar eller
funktionsnedsättningar, eller så har våldet förekommit hela livet. Någon som slår
sin partner slutar inte slå bara för att hen går i pension.
Hon föreslår:
att berörda yrkesgrupper i kommunen får regelbunden utbildning eller
fortbildning med information om hur våld mot specifikt äldre kan förebyggas,
identifieras och hanteras. Ett sätt skulle kunna vara en onlineutbildning med
digital examination
att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje sommar så att även
sommarvikarier får ta del av informationen
att det, på de enheter där det saknas, tas fram tydliga rutiner och
ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller misstanke om våld
att det tas fram information till anhörigvårdare i Strömstad om det stöd de har
rätt till.

Beslutsunderlag

Motion från Marielle Alvdal (FI)

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Motionären
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
2019-11-21

KS/2019-0580

KF § 229

Årsplan 2020 för sammanträden och
ekonomiprocesser

Kommunfullmäktiges beslut

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020: 13
februari, 26 mars, 23 april, 16 juni *, 24 september, 29 oktober, 26 november
och 17 december.
*/redaktionell ändring 191202

Sammanfattning av ärendet

Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden
bör fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina
sammanträdestider därefter. Ärenden som hör till de kommunövergripande
ekonomiprocesserna bör vara styrande för kommunfullmäktiges
sammanträdestider, i syfte att möjliggöra förvaltningarnas och nämndernas
beredning till kommunstyrelsen. Det är angeläget att allt underlag från
förvaltningarna, som innehåller resultatprognoser och budgetberedning, är
nämndbehandlat innan det inkommer till kommunstyrelsen för fortsatt beredning
och sammanställning.
Årsplanen för 2020 följer samma struktur som årsplanen för 2019 med några få
justeringar.
Från år 2020 inkluderas även rapportering av internkontrollplan i årsplanen.
För att möjliggöra för kommunstyrelsen att kunna fatta beslut om
kommunstyrelsens delårsrapport mars behöver ett extra möte hållas i april.
Kommunstyrelsen kommer då att ha fem möten på våren och fyra på hösten.
Budgetdialogen tidigareläggas från maj till slutet av april för att möjliggöra beslut
om preliminära drifts- och investeringsramar innan juni.
Beslut om preliminära drifts- och investeringsramar fattas av kommunstyrelsen.
Mål och budget för 2021 kommer att beslutas av kommunfullmäktige i
november.
Boksluts- och budgetsamråd kommer att hållas vår och höst som tidigare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer inte längre att ha enskilda samråd med
kommunstyrelsen. Avrapportering av ekonomi och verksamhet inom
kommunledningsförvaltningen kommer istället att ske på ordinarie möten.
I samband med boksluts- och budgetsamråd kommer ägardialoger hållas med AB
Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.
•

Justerandes signatur

Tidigare har även övriga samråd ingått i årsplanen vid fyra gånger per år.
De övriga samråden kommer att ersättas av dialogmöten som
kommunstyrelsens arbetsutskott kallar till vid behov. Även nämnder och
styrelser har möjlighet att vid behov ta initiativ till dialogmöten med
kommunstyrelsens arbetsutskott.

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
2019-11-21

Beslutsunderlag

Årsplan 2020 för Sammanträden och ekonomiprocesser daterad 2019-10-30
Tjänsteskrivelse 2019-10-30 av controller Carina Dalenius
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-23 § 243
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-30 § 147

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020: 13
februari, 26 mars, 23 april, 18 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november
och 17 december.

Beslutet skickas till

Nämnder
Dotterbolag
Diana Johansson, redovisningsansvarig
Carsten Sörlie, ekonomichef
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
2019-11-21

KS/2019-0643

KF § 230

Revisionens bedömning av delårsrapport
augusti 2019

Kommunfullmäktiges beslut

att notera revisionens bedömning av delårsrapport augusti 2019 och föra det till
protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Revisionsnämnden i Strömstads kommun har tillsammans med EY fått genomgång
av delårsbokslutet per augusti 2019.
Revisionsnämndens bedömning:
Revisorernas bedömning är att delårsrapporten är förenlig med de finansiella och
verksamhetsmässiga mål som kommunfullmäktige beslutat och ger beaktat vår
översiktliga granskning i allt väsentligt en rättvisande bild av kommunens resultat
och ställning. Det finns en strukturerad avrapportering av de enskilda
fullmäktigemålen, styrtalen och nämndmålen. Vi delar kommunstyrelsens
bedömning att god ekonomisk hushållning inte kommer att uppnås vid årets slut
ur ett finansiellt perspektiv men ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då
de finansiella målen delvis uppfylls medan prognosen för de verksamhetsmässiga
målen når önskad nivå.

Beslutsunderlag

Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2019

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att notera revisionens bedömning av delårsrapport augusti 2019 och föra det till
protokollet.

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Revisionen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KS/2019-0326

KF § 231

Delårsrapport augusti 2019

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna delårsrapporten för augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet

Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.
Det justerade resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 66,0 mnkr, att
jämföra med budget på 24,6 mnkr. Kommunens justerade prognos för året
bedöms till 47,4 mnkr, att jämföra med budget på 33,0 mnkr.
Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 81,6 mnkr och
årsprognosen till 77,9 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 44,4 mnkr.
Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 240,9 mnkr har hittills använts
114,0 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 183,6 mnkr,
varav 74,7 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.
Helårsprognosen redovisar en budgetavvikelse inom hela nämndverksamheten på
plus 4,1 mnkr mot budget vilket har förbättrats sedan mars som då var minus 7,0
mnkr. Dock beräknar Socialnämnden ett underskott på minus 4,3 mnkr.
Tekniska nämnden visar ett betydligt överskott på 5,4 mnkr som i huvudsak beror
på lägre kapitalkostnader inom hamnverksamheten.
Övriga nämnder små avvikelser som visas härrör sig från effektiviseringar.
Kommunens befolkning sjönk betydligt i första tertial. Dock har vi sett en påbörjat
återhämtning i sommar och invånarantalet uppgick till 13 237 individer per sista
augusti 2018. Det är en nedgång på 16 personer sedan årets start.
Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket.
Uppföljningen av fullmäktiges mål visar att 57% (8 av 14) av de långsiktiga målen
bedöms bli helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att 21% (3) av målen inte blir
uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 21% (3) av målen.
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 2019
Tjänsteskrivelse 2019-10-09 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-16 § 236
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-30 § 145
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Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna delårsrapporten för augusti 2019.

Beslutet skickas till

Redovisningsansvarig
Ekonomichef
Kommundirektör
Diariet
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KS/2019-0340

KF § 232

Finansiella rapporter 2019

Kommunfullmäktiges beslut

att godkänna Finansiell rapport för augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 129 mnkr 2019-08-31. Värdet på aktierna
uppgick till 52 mnkr och på räntebärande värdepapper 77 mnkr.
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 11,2 % sedan årsskiftet och sedan
start är värdeökningen 141.1%.
Bästa utvecklingen står svenska aktier för med en ökning på 240,4 % mot
jämförelseindex 252,5 %. Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder.
Så länge det låga ränteläget varar kommer avkastningen på ränteplaceringar vara
mycket låga.
Likviditetsrisken bedöms som låg.

Beslutsunderlag

Finansiell rapport augusti 2019
Öhmans månadsrapport 190831
Tjänsteskrivelse 2019-10-09 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-16 § 237
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-30 § 146

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att godkänna Finansiell rapport för augusti 2019.

Beslutet skickas till

Mats Brocker, Kommundirektör
Carsten Sörlie, Ekonomichef
Diana Johansson, Redovisningsansvarig
Diariet
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KS/2019-0190

KF § 233

Skattesatsen för år 2020

Kommunfullmäktiges beslut

att skattesatsen för år 2020 är oförändrad, 21,91.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har att besluta om skattesats för år 2020.

Beslutsunderlag

Mål & Budget för år 2020 och plan 2021-2023
Bilaga 1 Förslag till arvodesbilaga
Bilaga 2 Sammanställning av förslag ändringar i nämndernas taxebilagor 2020
Bilaga 3 Förslag till taxebilaga 2020
Tjänsteskrivelse 2019-10-16 av Carina Dalenius
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-23 § 244
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-30 § 148

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att skattesatsen för år 2020 är oförändrad, 21,91.

Förslag till beslut under sammanträdet 1

Lars Tysklind (L) yrkar med instämmande från Åsa Torstensson (C), Mikael
Cederbratt (M) och Bengt Bivrin (MP) att den ytterligare förstärkning på
preliminärt 25 miljoner som det nya utjämningssystemet, som beslutades 20
november och gäller från 1 januari 2020, kommer att ge Strömstads kommun,
öppet ska diskuteras och i särskild ordning beslutas om av kommunfullmäktige så
snart möjligt när det finns en mer definitiv summa.

Ajournering

Kent Hansson (S) begär och beviljas ajournering mellan kl 19.07-19.20.

Förslag till beslut undersammanträdet 2

Kent Hansson (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Beslutsgång 1

Ordförande ställer proposition på om tilläggsyrkandet ska bifallas eller avslås och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för Kent Hanssons förslag på avslag och Nej-röst för bifall av Lars Tysklinds
förslag.

Omröstningsresultat

Med 23 ja-röster för Kent Hanssons förslag mot 16 nej-röster för Lars Tysklinds
förslag beslutar kommunfullmäktige enligt Kent Hanssons förslag.
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Ledamot
Kent Hansson
Mikael Cederbratt
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Åsa Torstensson
Lena Martinsson
Muhyettin Aslan
Marie Edvinsson Kristiansen
Fredrik Eriksson
Lars Åke Karlgren
Marie Rask
Karla Valdivieso
Kerstin Karlsson
Jörgen Molin
Mats Granberg
Ulf Johansson
Marielle Alvdal
Helene Andersson Novela
Dag Wersén
Mette H Johansson
Anna-Lena Carlsson
Anders Ekström
Bengt Simonsson Fröjd
Morgan Gustafsson
Merry Johansson
Bengt-Göran Bergstrand
Mia Öster
Leif Andersson
Hans-Robert Hansson
John Johansson
Bengt Bivrin
Simone Fischer
Ligia Morales Ahlgren
David Holgersson
Sven Nilsson
Lena Sundberg
Elisabeth Johansson
Tore Lomgård
Ronnie Brorsson
Summa

Justerandes signatur

Parti Nr Ersättare
S
M
SD
L
C
S
KD
M
SD
V
S
MP
L
M
Ola Persson
S
Johanna Ekeroth
SD
Eugenia Eriksson
FI
S
M
L
C
KD
S
SD
S
Besnik Obertinca
M
V
S
L
Helena L´Estrade
SD
Gunnel Nordberg Carlsson
MP
M
S
KD
Rose-Marie Fagerberg
SD
S
C
Hans-Inge Sältenberg
C
S
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Parti Ja Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
M
Nej
S
Ja
SD
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
S
Ja
Nej
Ja
Ja
L
Nej
SD
Ja
Nej
Nej
Ja
KD
Ja
Ja
Ja
C
Nej
Nej
Ja
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Beslutsgång 2

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 (32)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KS/2019-0190

KF § 234

Mål Budget 2020 samt plan 2021-2023

Kommunfullmäktiges beslut

att anta förslag till Mål & Budget 2020 samt plan 2021-2023 enligt underlag:
1. förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2020 samt plan för
åren 2021- 2023,
3. nämndernas driftbudgetramar 2020 enligt sammandrag driftbudget,
4. nämndernas investeringsramar 2020 enligt sammandrag investeringsbudget,
5. internränta för år 2020
•
•

Skattefinansierad verksamhet 1,5 %
Taxefinansierad verksamhet 1,4 % för investeringar till och med 2016
samt 0,75 % för investeringar från och med 2017

6. politiska arvoden att gälla från och med 2020-01-01 i enlighet med
arvodesbilaga,
7. taxor att gälla från och med 2020-01-01 i enlighet med taxe- och
avgiftsbilaga,
att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2020 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 2020 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 2020 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 det avsätts en central pott på 1 mnkr årligen under 2020, 2021 och 2022 i syfte
att kompetenshöja och vidareutbilda egen personal främst inom Socialnämnden
och Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. Ansökan om medel ur
potten görs till personalutskottet, som är beslutande organ.
att Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1,5 miljoner i syfte att öka lärartätheten
i Strömstads skola, exempelvis genom att införa 2-pedagågsystem på utvalda
arbetsplatser.
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att under året påbörja översyn av drift- och förvaltningsorganisation.
att utreda behovet och möjligheten för barnomsorg på obekväma tider.
att investering av bogserbåt tas bort, därmed minskar investeringsbudget med 2,5
mnkr.

Reservationer och särskilda uttalanden

Sverigedemokraterna reserverar sig mot avslagsbeslutet vad gäller deras
yrkanden 1, 3-8 och 10.
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2020 och plan med
prognoser för åren 2021-2023. Kommunens budgeterade resultat för 2020 uppgår
till 32,0 mnkr vilket utgör 4,0 procent av skatter och bidrag.
I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från augusti år
2019 använts. Prognosen kan dock ändras då regeringen har föreslagit riksdagen
ändringar i kostnadsutjämningssystemet som enligt förslaget ska träda i kraft från
1 januari 2020. Riksdagen kommer att behandla propositionen den 20 november
2019. Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag kommer
förändringarna i kostnadsutjämningssystemet innebära en intäktsökning för
Strömstads kommun. Enligt Sveriges kommuner och landstings senaste prognos
från oktober 2019 kommer det nya kostnadsutjämningssystemet och reviderad
skatteprognos att innebära en intäktsökning för Strömstads kommun på cirka 25,6
mnkr.
Ökade intäkter i och med ett nytt kostnadsutjämningssystem kommer för
Strömstads kommuns del innebära att kommunen får ett ökat handlingsutrymme
och bättre förutsättningar att möta de demografiska utmaningar som kommunen
står inför de närmaste åren. Ett högre resultat innebär att kommunen kan
finansiera en större del av investeringarna utan att ta upp lån. Det kommer även
att möjliggöra verksamhetsutveckling och kommungemensamma satsningar för
att öka verksamhetens kvalité.
Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 758,6 mnkr. Budgetanslagen till
nämnderna fördelas enligt:
Kommunstyrelsen 71,5 mnkr, socialnämnden 254,2 mnkr, barn- och
utbildningsnämnden 352,7 mnkr, miljö- och byggnämnden 31,3 mnkr, tekniska
nämnden, skattefinansierad verksamhet 12,6 mnkr samt finansförvaltning/ej
fördelbar verksamhet 36,2 mnkr.
I de här siffrorna ingår 3,8 mnkr som ska destineras till att:
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1. utöka socialnämndens preliminära ram med 2,25 mnkr för att genomföra en
förbättring av hemtjänst på Koster (1,7 mnkr) och upprätthålla dagverksamhet
inom demensvården (0,55 mnkr),
2 utöka barn och utbildningsnämndens preliminära ram med 1,15 mnkr för
hyresökningar till följd av öppning av nya skol- och förskolelokaler,
3. utöka kommunstyrelsens preliminära ram med 0,4 mnkr för att dra i gång en ny
gemensam e-tjänsteplattform och jobba vidare internt i hela kommunen med earkiv,
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, va-kollektivet, avfallskollektivet samt
fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter avsättning till investeringsfond.
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 115,0 mnkr, varav 64,2 mnkr inom tekniska
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: kommunstyrelsen
4,8 mnkr, socialnämnden 3,6 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 4,9 mnkr,
miljö- och byggnämnden 3,1 mnkr, tekniska nämnden, skattefinansierad
verksamhet 34,5 mnkr, va-verksamheten 59,0 mnkr samt avfallsverksamheten 5,2
mnkr.

Beslutsunderlag

Mål & Budget för år 2020 och plan 2021-2023
Bilaga 1 Förslag till arvodesbilaga
Bilaga 2 Sammanställning av förslag ändringar i nämndernas taxebilagor 2020
Bilaga 3 Förslag till taxebilaga 2020
Tjänsteskrivelse 2019-10-16 av Carina Dalenius
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-23 § 244
Kommunstyrelsen protokoll 2019-10-§ 149
Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till Budget
2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut

att anta förslag till Mål & Budget 2020 samt plan 2021-2023 enligt underlag:
1. förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2020 samt plan för
åren 2021- 2023,
3. nämndernas driftbudgetramar 2020 enligt sammandrag driftbudget,
4. nämndernas investeringsramar 2020 enligt sammandrag investeringsbudget,
5. internränta för år 2020
•
•

Skattefinansierad verksamhet 1,5 %
Taxefinansierad verksamhet 1,4 % för investeringar till och med 2016
samt 0,75 % för investeringar från och med 2017

6. politiska arvoden att gälla från och med 2020-01-01 i enlighet med
arvodesbilaga,
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7. taxor att gälla från och med 2020-01-01 i enlighet med taxe- och
avgiftsbilaga,
att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2020 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 2020 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 2020 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.

Förslag till beslut under sammanträdet 1

Ordföranden föreslår som ordningsfråga vad gäller talartid att kommunstyrelsens
ordförande, oppositionsrådet och Sverigedemokraterna får en taltid på 10
minuter vardera då de inkommit med förslag på budget. De andra partierna får
därefter 4 minuter vardera.
Åsa Torstensson yrkar avslag på ordningsfrågan och yrkar att partierna ska få
obegränsad talartid.
Ordförandens ställer proposition på sitt förslag och Åsa Torstenssons yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Ajournering

Ordförande begär ajournering av mötet för överläggning mellan 21.00 - 21.20.

Förslag till beslut under sammanträdet 2

Ordföranden uppger att han inte kommer att avbryta ifall någon talare
överskrider beslutad talartid på 4 minuter.
Kent Hansson (S) yrkar, med instämmande från Lars-Åke Karlgren (V), Marielle
Alvdal (FI), Anders Ekström (KD), Ligia Morales Ahlgren (S), Helene Andersson
Novela (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Lars Tysklind (L) yrkar, med instämmande från Mikael Cederbratt (M), Åsa
Torstensson (C), Bengt Bivrin (MP), Anna-Lena Karlsson (C), Karla Valdivieso (MP),
Ola Persson (M), Tore Lomgård (C), Simone Fischer (M), Mette H Johansson (L),
Hans-Inge Sältenberg (C), på en budget enligt inlämnat förslag från Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet.
Mattias Gustafsson (SD) yrkar, med instämmande från Fredrik Eriksson (SD), på
ändringar i kommunstyrelsens förslag till budget enligt inlämnat förslag;
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1. att nu efter programsamråd av exploateringsprojekt ”Starekilens
småbåtshamn” endast planlägga den del som kommunen är ägare till.
2. att under året påbörja översyn av drift- och förvaltningsorganisation.
3. att budgetarbetet för 2021 skall utgå från nollbasbudgetering.
4. att avsluta projekttjänsterna metodstödjare.
5. att en översyn av schemaläggning påbörjas där enhetschef tar ett större ansvar
över schemaläggningen tillsammans med sina medarbetare.
6. att enhetscheftjänster på SolBogården under året reduceras till 1,5 tjänst.
7. att stryka punkten: "Arbete med integration och språkträning genom bland
annat olika former av arbeten inom omsorgen"
8. att under året utreda möjligheten för annan pedagogisk verksamhet och
dagbarnvårdare.
9. att utreda behovet och möjligheten för barnomsorg på obekväma tider.
10. att driftbudget för Lokstallet flyttas över till fritidsgårdsverksamheten.
11. att investering av bogserbåt tas bort, därmed minskar investeringsbudget med
2,5 mnkr.
Mikael Cederbratt (M) yrkar, med instämmande från Ola Persson (M), Simone
Fischer (M), på tre separata tilläggsyrkande;
1. att Bostadsförsörjningsplanen skall ändras så att vi inför förtur till lägenheter
för vissa yrkeskategorier, som t.ex. lärare och sjuksköterskor och tar bort rätten
till automatiskt förstahandskontrakt för de asylsökande som fått
uppehållstillstånd.
2. att få tillgång till en ny simbassäng på annat ställe än Badhuset. Detta eftersom
det önskas en större simbassäng och om det skulle byggas ytterligare en
simbassäng med gym, av någon privat, skulle med stor sannolikhet kommunens
intäkter drastiskt minska. Sannolikheten för detta är stor. En tänkbar möjlighet är
att istället hyra in sig i denna bassäng.
3. att se på möjligheten att skapa ”säkra” vägar från centrala Strömstads tätort.
Infrastrukturen skall byggas och underhållas med fokus på trygghet. Barn liksom
vuxna, kvinnor såväl som män, skall veta oavsett när och var de går eller cyklar så
skall de känna sig trygga. Det skall inrättas ett antal ”trygghetsstråk” i tätorten där
belysning och vegetation och annat som kan skymma anpassa särskilt till kraven
på trygghet för den som går eller cyklar där. Det bör vara minst tre vägar, en
norrut, en österut och en söderut.
Marielle Alvdal (FI) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1,5 miljoner i
syfte att öka lärartätheten i Strömstads skola, exempelvis genom att införa 2pedagågsystem på utvalda arbetsplatser.
Lars-Åke Karlgren (V) yrkar, med instämmande av Marielle Alvdal (FI), Rose-Marie
Fagerberg (KD) att det avsätts en central pott på 1 mnkr årligen under 2020, 2021
och 2022 i syfte att kompetenshöja och vidareutbilda egen personal främst inom
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. Ansökan
om medel ur potten görs till personalutskottet, som är beslutande organ.
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Bengt Bivrin (MP) yrkar
att Barn- och Utbildningsnämnden tillförs 1000 tkr ytterligare för att finansiera en
satsning på lärarassistenter. Kommunen kan då söka statsbidrag för motsvarande
belopp och det skulle innebära att ca 5 lärarassistenter kan anställas. Detta ska
finansieras genom en ändring av parkeringsavgifterna enligt följande:
1. Korttidsparkeringar centrum
- Perioden för högsäsong förlängs till om och med september, ny gällande
period blir 1/5-30/9, som också blir den period då en timmes gratis parkering ska
gälla.
- Perioden för lågsäsong förändras till att gälla perioden 1/10-30/4 samt att
taxan höjs från 10 kronor till 15 kronor under perioden.
2. Korttidsparkeringar centrum perifert, tas bort som begrepp och ingår
fortsättningsvis i korttidsparkeringar centrum under högsäsong
- Taxan höjs från 15 kronor till 20 kronor under perioden 1/5-30/9 för att
harmonisera med övriga parkeringar i centrum. Särtaxan tas bort perioden 1/531/5 och taxeperiod blir som nämns ovan 1/5-30/9.
3. Långtidsparkeringar
- Höjs från 40 kronor till 50 kronor perioden 1/6-31/8.
att kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur stor Strömstads andel är och
föreslå åtgärder för att klara utsläppsminskningar i nivå med Parisavtalets
åtagande.

Ajournering

Ordförande begär ajournering av mötet för överläggning mellan 22.45 - 23.00.

Beslutsgång 1

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens budget och Moderaternas,
Liberalernas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag till Budget 2020 och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till budget.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för Moderaternas, Liberalernas,
Centerpartiets och Miljöpartiets förslag.

Omröstningsresultat

Med 23 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 16 nej-röster för
Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag beslutar
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

Ledamot
Kent Hansson
Mikael Cederbratt
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Åsa Torstensson
Lena Martinsson
Muhyettin Aslan
Marie Edvinsson Kristiansen
Fredrik Eriksson
Lars Åke Karlgren
Marie Rask
Karla Valdivieso
Kerstin Karlsson
Jörgen Molin
Mats Granberg
Ulf Johansson
Marielle Alvdal
Helene Andersson Novela
Dag Wersén
Mette H Johansson
Anna-Lena Carlsson
Anders Ekström
Bengt Simonsson Fröjd
Morgan Gustafsson
Merry Johansson
Bengt-Göran Bergstrand
Mia Öster
Leif Andersson
Hans-Robert Hansson
John Johansson
Bengt Bivrin
Simone Fischer
Ligia Morales Ahlgren
David Holgersson
Sven Nilsson
Lena Sundberg
Elisabeth Johansson
Tore Lomgård
Ronnie Brorsson
Summa

Justerandes signatur

Parti Nr Ersättare
S
M
SD
L
C
S
KD
M
SD
V
S
MP
L
M
Ola Persson
S
Johanna Ekeroth
SD
Eugenia Eriksson
FI
S
M
L
C
KD
S
SD
S
Besnik Obertinca
M
V
S
L
Helena L´Estrade
SD
Gunnel Nordberg Carlsson
MP
M
S
KD
Rose-Marie Fagerberg
SD
S
C
Hans-Inge Sältenberg
C
S

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Parti Ja Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
M
Nej
S
Ja
SD
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
S
Ja
Nej
Ja
Ja
L
Nej
SD
Ja
Nej
Nej
Ja
KD
Ja
Ja
Ja
C
Nej
Nej
Ja
23 16
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mikael
Cederbratts första yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mikael
Cederbratts andra yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mikael
Cederbratts tredje yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Bengt
Bivrins första yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Bengt Bivrins
andra yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Lars-Åke Karlgrens
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Marielle Alvdals
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons första yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons andra yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons tredje yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för avslag av förslaget och Nej-röst för bifall till förslaget.

Omröstningsresultat

Med 14 ja-röster för avslag av förslaget mot 9 nej-röster för bifall till förslaget och
16 som avstod att rösta, beslutar kommunfullmäktige att avslå förslaget.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

Ledamot
Kent Hansson
Mikael Cederbratt
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Åsa Torstensson
Lena Martinsson
Muhyettin Aslan
Marie Edvinsson Kristiansen
Fredrik Eriksson
Lars Åke Karlgren
Marie Rask
Karla Valdivieso
Kerstin Karlsson
Jörgen Molin
Mats Granberg
Ulf Johansson
Marielle Alvdal
Helene Andersson Novela
Dag Wersén
Mette H Johansson
Anna-Lena Carlsson
Anders Ekström
Bengt Simonsson Fröjd
Morgan Gustafsson
Merry Johansson
Bengt-Göran Bergstrand
Mia Öster
Leif Andersson
Hans-Robert Hansson
John Johansson
Bengt Bivrin
Simone Fischer
Ligia Morales Ahlgren
David Holgersson
Sven Nilsson
Lena Sundberg
Elisabeth Johansson
Tore Lomgård
Ronnie Brorsson
Summa

Justerandes signatur

Parti Nr Ersättare
S
M
SD
L
C
S
KD
M
SD
V
S
MP
L
M
Ola Persson
S
Johanna Ekeroth
SD
Eugenia Eriksson
FI
S
M
L
C
KD
S
SD
S
Besnik Obertinca
M
V
S
L
Helena L´Estrade
SD
Gunnel Nordberg Carlsson
MP
M
S
KD
Rose-Marie Fagerberg
SD
S
C
Hans-Inge Sältenberg
C
S

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Parti Ja Nej Avstår
Ja
Avstår
Nej
Avstår
Avstår
Ja
Nej
Avstår
Nej
Ja
Ja
Avstår
Avstår
M
Avstår
S
Ja
SD
Nej
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Nej
Ja
Nej
S
Ja
Avstår
Ja
Ja
L
Avstår
SD
Nej
Avstår
Avstår
Ja
KD
Nej
Nej
Ja
C
Avstår
Avstår
Ja
14 9
16
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

Beslutsgång 3

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons fjärde yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons femte yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
Ja-röst för avslag av förslaget och Nej-röst för bifall till förslaget.

Omröstningsresultat

Med 14 ja-röster för avslag av förslaget mot 6 nej-röster för bifall till förslaget och
19 som avstod att rösta, beslutar kommunfullmäktige att avslå förslaget.
Ledamot

Parti Nr Ersättare

Kent Hansson
Mikael Cederbratt
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Åsa Torstensson
Lena Martinsson
Muhyettin Aslan
Marie Edvinsson Kristiansen
Fredrik Eriksson
Lars Åke Karlgren
Marie Rask
Karla Valdivieso
Kerstin Karlsson
Jörgen Molin
Mats Granberg
Ulf Johansson
Marielle Alvdal
Helene Andersson Novela
Dag Wersén
Mette H Johansson
Anna-Lena Carlsson
Anders Ekström
Bengt Simonsson Fröjd
Morgan Gustafsson
Merry Johansson
Bengt-Göran Bergstrand
Mia Öster

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

Justerandes signatur

Parti Ja Nej Avstår
Ja
Avstår
Nej
Avstår
Avstår
Ja
Avstår
Avstår
Nej
Ja
Ja

Ola Persson
Johanna Ekeroth
Eugenia Eriksson

M
S
SD

Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Nej
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Nej

Besnik Obertinca

Strömstads kommun
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S

Ja
Avstår
Ja
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

Leif Andersson
Hans-Robert Hansson
John Johansson
Bengt Bivrin
Simone Fischer
Ligia Morales Ahlgren
David Holgersson
Sven Nilsson
Lena Sundberg
Elisabeth Johansson
Tore Lomgård
Ronnie Brorsson
Summa

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

Ja
Helena L´Estrade
Gunnel Nordberg Carlsson

L
SD

Avstår
Nej
Avstår
Avstår
Ja

Rose-Marie Fagerberg

KD

Avstår
Nej
Ja

Hans-Inge Sältenberg

C

Avstår
Avstår
Ja
14

6

Beslutsgång 4

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons sjätte yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons sjunde yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons åttonde yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons nionde yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons tionde yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mattias
Gustafssons elfte yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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
2019-11-21

KS/2019-0651

KF § 235

Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om vilka verksamheter som ska
fylla sjukhusfastighet från Åsa Torstensson,
Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

att notera interpellationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C) ha inkommit med en interpellation där hon ställer fråga till
kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S):
1. Vilka behov har Strömstads kommun, de kommande åren av nya
kontorslokaler, som genom köp av Strömstads sjukhus därmed ska lösas?
2. Vilka verksamheter, ser kommunstyrelsens ordförande idag, ska nu förberedas
på att förläggas till sjukhusets lokaler?
Kent Hansson har svarat på:
Fråga 1:
Orsaken till att vi vill förvärva Strömstads sjukhus är inte för att lösa ett akut
behov av kontorslokaler utan för att det är en strategiskt viktig fastighet och att vi
är övertygade om att det är en bra investering och en viktig bricka i Strömstads
centrumutveckling. Självklart är sjukvård prioriterad och de
sjukvårdsverksamheter som redan finns i huset hoppas vi kommer att vara kvar.
Här finns plats för både privata och offentliga aktörer. Fastigheten är stor och
vissa delar i fastigheten lämpar sig utmärkt till kontorslokaler medan andra delar
av fastigheten är bättre lämpade till andra verksamheter.
Strömstads kommun hyr redan ca 20 % av sjukhusets yta och har dessutom idag
många verksamheter med olika lokalisering runt om i staden där det kan finnas
möjlighet till samlokalisering i sjukhusfastigheten.
En samlokalisering i sjukhusfastigheten av verksamheter som idag är spridda runt
om i staden kan innebära att vissa kommunägda fastigheter kan avyttras.
Fråga 2:
I dagsläget inga. Vilka verksamheter som kan bli aktuella får vi återkomma till om
och när ett köp kan genomföras. Jag kan försäkra dig om att det varken saknas
idéer eller förslag.

Beslutsunderlag

Interpellation från Åsa Torstensson (C)
Svar från Kent Hansson (S)

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad
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