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 KS/2021-0116 

KS § 137 Ändring av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
att ärende 6, detaljplaneärende för Rådhusberget, utgår samt  

att lägga till en övrig fråga från Andreas Hansson (C) och ett initiativärende från 
Marie Edvinsson Kristiansen (M). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att ärende 6, detaljplaneärende för Rådhusberget, utgår för 
ytterligare utredning. 

Andreas Hansson (C) uppger att han vill ta upp en övrig fråga om vad som är 
strategisk mark. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) uppger att de vill ta upp ett initiativärende om att 
se över tryggheten i våra skolor. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet 6, detaljplaneärende för Rådhusberget, kan utgå 
och att den övriga frågan och initiativärendet kan lägga till föredragningslistan och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0334 

KS § 138 Säkerhetshandbok - Revidering 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta Säkerhetshandbok 2021 och samtidigt upphäva Säkerhetshandbok 
KS/2017-0209. 

att uppdra åt kommundirektören att göra säkerhetshandboken känd inom 
organisationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Isberg har haft uppdraget att revidera Säkerhetshandboken som nu blivit 
fyra år i syfte att tillgängliggöra innehållet så att handboken utgör ett operativt 
verktyg vid händelser. Bland annat har det inneburit en komplettering av avsnittet 
om informationssäkerhet, skydd mot ID-kapning samt av åtgärder och råd vid 
specifika händelser. Innehållet har GDPR-säkrats. Dessutom har vi säkerställt att 
bilder som nyttjas är copyrightfria.  

Beslutsunderlag 
Säkerhetshandbok 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-06-10 av säkerhetssamordnare Peter Dafteryd 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18 § 145 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta Säkerhetshandbok 2021 och samtidigt upphäva Säkerhetshandbok 
KS/2017-0209. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att se till att 
säkerhetshandboken blir känd i organisationen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget med hans 
tillägg och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2020-0618 

KS § 139 Personuppgiftspolicy 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att anta policyn 

2. att publicering av protokoll och kallelser fortsatt sker på webb i förekommande 
fall med personuppgifter (i den mån de inte kan maskas bort och inte bedöms 
kunna leda till skada för enskild), då det allmänna intresset att ta del av dess 
handlingar är stort. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning; GDPR. GDPR står för 
General Data Protection Regulation och är ett regelverk för hur man får behandla 
personuppgifter. Dataskyddsförordningen har till syfte att bland annat skydda 
fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter, samt att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för 
skyddet av personuppgifter. I dataskyddsförordningen ställs bland annat krav på 
att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter görs i enlighet med förordningen, vilket medför ett ökat 
dokumentationskrav. 

Policyn fastställer Strömstads kommuns viljeinriktning och övergripande mål för 
hantering av personuppgifter i kommunens verksamheter och bolag. 

Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer och rutiner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20 § 196 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 27 maj 2021 
Förslag till personuppgiftspolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. att anta policyn 

2. att publicering av protokoll och kallelser fortsatt sker på webb i förekommande 
fall med personuppgifter (i den mån de inte kan maskas bort och inte bedöms 
kunna leda till skada för enskild), då det allmänna intresset att ta del av dess 
handlingar är stort. 

Beslutet skickas till 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2020-0650 

KS § 140 Förlängning av medborgarlöften och 
samverkansavtal med Polisen, 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
att ställa sig bakom förlängning av medborgarlöften och samverkansavtal med 
polisen för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har tecknat ett samverkansavtal med polisen för perioden 
2020-2021. Överenskommelsen har som syfte att öka, fördjupa och utveckla 
samverkan mellan kommunen och polismyndigheten. Prioriterade områden är 
droger (ANDT alkohol, narkotika, dopning och tobak), våldsbrott, trafik och 
trygghet.  

Kopplat till samverkansavtalet har kommunen och polisen tagit fram 
medborgarlöften för 2021. Medborgarlöften syftar till ett effektivare 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende 
samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets 
aktörer. 

Polisområde Fyrbodal har beslutat om ett antal förbättringsåtgärder kopplat till 
arbetet med medborgarlöften och samverkansavtalen. Inför 2023 ska arbetet ses 
över och förändras.  

Syftet med att ändra arbetet inför 2023 är att på ett mer enhetligt sätt kunna 
identifiera problem, öka förmågan till prioriteringar och kunna jämföra arbetet i 
olika kommuner.  

Detta innebär att befintliga medborgarlöften och samverkansavtal kommer 
förlängas så att det gäller även 2022.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-13 § 188 
Tjänsteskrivelse 2021-09-22 
Samverkansavtal kommun och polis 2020-2021 
Medborgarlöften 2021 
Beslut från Polisområde Fyrbodal  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ställa sig bakom förlängning av medborgarlöften och samverkansavtal med 
polisen för 2022. 

Beslutet skickas till 
Polismyndigheten, område Fyrbodal 
Diariet  
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 KS/2021-0440 

KS § 141 Bidragsansökan från Bris 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
att avslå ansökan. 

Strömstads kommun anser att Bris bedriver ett arbete som gör en väsentlig 
skillnad för barn och unga och att organisationen fyller en viktig funktion, dock 
bör kommunens bidrag gynna föreningar med utpräglat lokal verksamhet och 
kontakter med lokalt bedriven föreningsverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Bris region Väst ansöker om 30 000: - i bidrag från kommunen.  

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och erbjuder professionellt 
samtalsstöd dygnet runt via chatt, mejl och telefon till alla barn upp till 18 år.  

Bris ser att trycket på verksamheten har ökat under pandemin. Pandemin 
påverkar barn genom ex. förstärkt utsatthet i hemmet och försämrad psykisk 
hälsa och de som drabbas hårdast är de som redan innan krisen befann sig i en 
utsatt situation eller led av psykisk ohälsa.  

Ett bidrag till Bris möjliggör fortsatt arbete med att stärka barnets rättigheter och 
att stötta alla barn som kontaktar organisationen så väl från Strömstads kommun.  

Även 2021 ansökte Bris om bidrag från Strömstads kommun, då hanterades 
ärendet i folkhälsorådet. Folkhälsorådet beslutade att inte bevilja medel till Bris 
då Folkhälsorådets medel ska gynna föreningar med utpräglat lokal verksamhet 
och kontakter med lokalt bedriven föreningsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-13 § 189 
Tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Bidragsansökan från Bris 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå ansökan 

Strömstads kommun anser att Bris bedriver ett arbete som gör en väsentlig 
skillnad för barn och unga och att organisationen fyller en viktig funktion, dock 
bör kommunens bidrag gynna föreningar med utpräglat lokal verksamhet och 
kontakter med lokalt bedriven föreningsverksamhet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till ansökan. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M), Mattias Gustafsson (SD) och Mats Granberg (S) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets föreslag och Marielle Alvdals 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslutet skickas till 
Bris väst 
Diariet  
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 KS/2019-0290 

KS § 142 Svar på - Motion om integrerad verksamhet 
för barn och dementa äldre 

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

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna har inkommit med en motion i vilken det föreslås att Strömstads 
kommun ser över om det finns möjlighet att bedriva integrerad verksamhet för 
barn och dementa äldre, det föreslås även att detta beaktas i samband med 
planering av nytt särskilt boende i en genomtänkt och välplanerad 
arkitektur/innemiljö.  

Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har remitterats för yttrande.  

Socialnämnden ställer sig positiv till fortsatt utredning av möjligheten att 
kombinera verksamheterna äldreboende och förskola. Dock med hänsyn till att 
dementa i många hänseenden inte är mest lämpade för kombinerad verksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att det bör finnas goda förutsättningar för 
att undersöka möjligheter kring fördjupad samverkan mellan verksamheter för 
barn och för äldre. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0108 

KS § 143 Utökning av Samordningsförbundet Väst med 
Melleruds kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna förslag på ny förbundsordning från presidiet för 
Samordningsförbundet Väst som har stöd av styrelserna för förbundet samt av 
utsedda representanter från Melleruds kommun. 

att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och 
med den 1 januari 2022 

att godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och 
upplösning: "I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman 
med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande 
tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte 
följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt 
medlemsbidrag till medlemmarna". 

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

Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om 
utökning av Samordningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem 
i förbundet. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som 
har stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från 
Melleruds kommun. 

att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller från och 
med den 1 januari 2022 

att godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och 
upplösning: "I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman 
med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvarvarande 
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tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommunerna inte 
följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt 
medlemsbidrag till medlemmarna". 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst; gudrun.emilsdottir@sofvast.se 
Diariet  
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 KS/2020-0635 

KS § 144 Svar på - Medborgarförslag att kommunen till 
sina fordon införskaffar 
"nummerskyltshållarreklam" med 
kommunens varumärke - Havet i centrum - 
Livet i fokus 

Kommunstyrelsens beslut 
att avslå medborgarförslaget då kommunens fordon redan har en tydlig märkning 
och ytterligare marknadsföring anses inte vara nödvändig. 

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Ödlund har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
kommunen att till sina fordon införskaffa nummerskyltshållarreklam med 
kommunens varumärke "Havet i centrum - Livet i fokus". 

Kommunstyrelsen hade uppe ärendet 2021-04-21 och beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i ärendet. Då kommunstyrelsen hade delegation att 
besluta i ärendet, togs ärendet upp på nytt. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-21 § 7 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-25 § 112 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget då kommunens fordon redan har en tydlig märkning 
och ytterligare marknadsföring anses inte vara nödvändig. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP), med instämmande från Andreas Hansson (C), yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Mats Granberg (S) och Ola Persson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt Bivrins 
förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet  
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 KS/2020-0602 

KS § 145 Svar på - Medborgarförslag om utveckling av 
Kärleksudden 

Kommunstyrelsens beslut 
att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till nedanstående 
motivering. 

Beslutsmotivering 
Visionerna bedöms för det geografiska området vara av utvecklande karaktär och 
skulle mycket väl i relevanta delar kunna utgöra en del av den fortsatta 
centrumutvecklingen, inte minst med beaktning ur ett folkhälsoperspektiv.   

Då kommunstyrelsen nyligen beslutat att starta arbetet med att se över 
detaljplanerna för centrum och med tanke på att platsutvecklingsarbetet kommer 
att fortsätta inom ramen för kommunens omställningsarbete finns det goda 
förutsättningar för att det aktuella geografiska området kommer att bli föremål 
för utveckling. 

Sammanfattning av ärendet 
August Coster har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår utveckling 
av området vid och intill Kärleksudden med en Kärlekspark. En park där folk möts, 
umgås, äter, dricker, leker och lever. Han har skissat på 
café/fritidsgård/utlåningsställe, parkour/klättervägg/boule/fotbollsmål, 
volleyboll/beachhandboll, badbrygga/strandpromenad, pumptrack och 
grillplatser. 

Kommunstyrelsen hade uppe ärendet 2021-04-21 och beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i ärendet. Då kommunstyrelsen hade delegation att 
besluta i ärendet, togs ärendet upp på nytt. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från August Coster 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 §  
Tjänsteskrivelse 2021-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-28 § 88 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-25 § 110 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget i sin helhet då det i förslaget ingår större 
förändringar som innebär en påverkan på nuvarande detaljplan för området och 
det innebär att det inte är möjligt att genomföra i närtid.  

Däremot bedöms visionerna för det geografiska området vara av utvecklande 
karaktär och skulle mycket väl i relevanta delar kunna utgöra  en del av den 
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fortsatta centrumutvecklingen, inte minst med beaktning ur ett 
folkhälsoperspektiv. 

Då kommunstyrelsen nyligen beslutat att startat arbetet med att se över 
detaljplanerna för centrum och med tanke på att platsutvecklingsarbetet kommer 
att fortsätta inom ramen för det kommunens omställningsarbete finns det goda 
förutsättningar för att det aktuella geografiska området kommer att bli föremål 
för utveckling. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP), med instämmande från Andreas Hansson (C), yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 

Lars Tysklind (L), med instämmande från Mats Granberg (S) och Marielle Alvdal 
(FI), yrkar på att medborgarförslaget ska anses besvarat med det som anförs i 
beslutsmotiveringen i kommunstyrelsens arbetsutskott förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Bengt Bivrins förslag 
och Lars Tysklinds förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Lars 
Tysklinds förslag. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet  
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 KS/2021-0421 

KS § 146 Val av vice ordförande i Kommunala 
pensionärs- och funkisrådet  

Kommunstyrelsens beslut 
att utse Emmelie Stackegård Hansen (M) som vice ordförande i kommunala 
pensionärs- och funkisrådet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att utse en ny ledamot i Kommunala Pensionärs- och 
Funkisrådet efter Simone Fischer Cederbratt som innehade platsen för 
Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-09 att godkänna Simone Fischer Cederbratts 
avsägelse som ledamot i Socialnämnden 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Emmelie Stackegård Hansen (M) 
utses som ny ledamot i de Kommunala Pensionärs- och Funkisrådet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta enligt Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Emmelie Stackegård Hansen 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2020-0450 

KS § 147 Konsthallen Lokstallet 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
att uppdra till AB Strömstadslokaler att köpa in och uppföra en modul avsedd för 
personalutrymmen vid konsthallen Lokstallet, som kommunledningsförvaltningen 
förhyr 

att kostnaden för hyra inklusive markarrende täcks inom kulturbudgeten för 2022 

att Strömstadslokaler inkommer med en revidering av sin kalkyl med beaktan av 
den internränta som används i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
I arbetsmiljöronder under 2020 och 2021 har stora brister påvisats i arbetsmiljön 
vid Konsthallen Lokstallet. Det gäller bland annat omklädningsrum, toalett och 
övriga personalutrymmen. Den gamla boden bredvid Konsthallen Lokstallet är i 
dåligt skick och behovet av nya personalutrymmen är stort. Bredvid boden står 
idag även ett utdömt förrådsutrymme som används av konsthallen som lager för 
byggvirke och stolar. 

Strömstads kommun (KLF; Utvecklingsavdelningen) har idag arbetsmiljöansvar för 
en halvtidsanställd personal samt timbemanning under april-oktober. Under 
våren 2021 inkom fackliga krav att en åtgärdsplan skulle inkomma innan 2021-10-
01. 

Nya personallokaler är en förutsättning för att fortsatt kunna bedriva verksamhet i 
konsthallen. Nytt eller renoverat lager är nödvändigt för förvaring av 
byggmaterial, stolar mm.  Konsthallen Lokstallet finansieras idag av Strömstads 
kommun och Västra Götalands Regionens kulturnämnd. 

Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2021-09-03 att låta AB Strömstadslokaler 
köpa in en modul för att lösa de arbetsmiljöproblem som påvisats på 
Lokstallet. Strömstads kommun hyr modulen av AB Strömstadslokaler, hyran 
finanserias inom kulturbudget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2021-08-23 
Kostnadsberäkning tillfälliga lokaler 2021-03-23 
Offerter 
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2021-09-03  § 55 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 
att inför tecknande av markarrendeavtal mellan tekniska förvaltningen och AB 
Strömstadslokaler gällande marken vid Konsthallen Lokstallet uppräkna denna 
kostnad i kulturbudgeten 2022. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) yrkar att uppdra till AB Strömstadslokaler att köpa in och 
uppföra en modul avsedd för personalutrymmen vid konsthallen Lokstallet, som 
kommunledningsförvaltningen förhyr, samt att kostnaden för hyra inklusive 
markarrende täcks inom kulturbudgeten för 2022. 

Ola Persson (M) yrkar på att Strömstadslokaler inkommer med en revidering av 
sin kalkyl med beaktan av den internränta som används i kommunen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Mats Granbergs 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Granbergs förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ola Perssons förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Strömstadslokaler 
Diariet  
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 KS/2020-0621 

KS § 148 Svar på - Motion om personalpaviljong vid 
Lokstallet från Liberalerna 

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

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

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-25 § 9 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-21 § 81 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0240 

KS § 149 Svar på - Motion om att skapa rättvisa 
förutsättningar för personer i Strömstad som 
omfattas av gymnasielagen från feministiskt 
initiativ 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marielle Alvdal (FI) begär och beviljas protokollsanteckning. Feministiskt initiativ 
har fått information att Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden 
efterlevt och efterlever våra önskade åtgärder. Vi har även blivit lovade att det 
finns ett system med kommunkontrakt, som används, där personer utan svenskt 
personnummer som bor i Strömstad som behöver bostad av sociala skäl kan få 
förtur i bostadskön. Vi tackar för beskedet och förväntar oss att det efterlevs. 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ (FI) inkom i kommunfullmäktige 2020-03-11 med en motion 
om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstads kommun som 
omfattas av gymnasielagen. Feministiskt initiativ yrkar att de ska få rättvisa 
förutsättningar enligt; 

1. att ge Socialförvaltningen i uppdrag att optimera stödet för de personer i 
kommunen som omfattas av gymnasielagen, med fokus på utbildning, boende och 
arbete. 

2. att utreda möjligheten att ge även dessa Strömstadsbor kötid i 
Strömstadsbyggen från deras ankomst till Strömstad  

3. att utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa 
dessa unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 att 
remittera motionen till socialnämnden för beredning och yttrande.  

Socialnämnden ansåg motionens första yrkande besvarat med hänvisning till 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 167.  

Socialnämnden hänvisade motionens andra yrkande om kötid i Strömstadsbyggen 
till Strömstadsbyggens styrelse, då den inte ligger innanför socialnämndens 
ansvarsområde. 

Socialnämnden avstod från att yttra sig om motionens tredje yrkande om att 
utreda möjligheten att i projektform rekrytera personal som kan hjälpa dessa 
unga vuxna att rikta in sig mot rätt utbildning och arbete med hänvisning till att 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (39) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-10-27  
   
    

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

 

arbetet med stöd och yrkesvägledning ligger inom barn- och utbildningsnämndens 
ordinarie uppdrag. 

Efter socialnämndens yttrande beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 
remittera motionens andra attsats till Strömstadbyggens styrelse samt att 
remittera motionens tredje attsats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0518 

KS § 150 Svar på - Motion om att skapa alternativa 
undervisningsgrupper från Feministiskt 
Initiativ 

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

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där de uppger att i vårt samhälle 
finns människor med många olika behov. Detsamma gäller för alla barn som vid 
sex års ålder börjar grundskolan. Trots skolans i många fall goda förmåga och 
stora ansträngningar att göra anpassningar för att kunna inkludera alla elever, är 
detta i enstaka fall svårt eller ogörligt. Dessa elever som inte tillhör 
grundsärskolan och därför måste gå kvar i den vanliga grundskolan hamnar i en 
mycket svår situation. Såväl deras kunskapsutveckling, som sociala utveckling, 
riskerar att försenas eller till och med avstanna. 

Det är förödande för en individ att varje dag vara i ett sammanhang där det mesta 
inte fungerar. Detta kan i förlängningen lätt leda till ett bestående utanförskap. 
Utöver ett enormt personligt lidande för individen så är kostnaden för ett enda 
barn som hamnar utanför samhället mycket stor; svårigheter av detta slag går 
dessutom att förebygga. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

1. att det upprättas en eller flera alternativa utbildningsgrupper som kan 
tillgodose behoven hos elever som behöver en annan skolsituation. 

2. att dessa grupper bemannas med behörig och kompetent personal. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-29 § 137 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-09 § 316 att remittera 
motionen till Barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har uppgivit följande: 
Rektor beslutar om elevens behov av särskilt stöd utifrån Skollagens 3 kapitel 7-
12§§. Det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som eleven 
behöver för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om det finns särskilda 
skäl kan det särskilda stödet ges enskilt eller i grupp.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har idag en kommungemensam särskild 
undervisningsgrupp för elever i årskurs 1-6 på Odelsbergsskolan. Den särskilda 
undervisningsgruppens elever undervisas av legitimerade lärare. Gruppen är 
avsedd för elever med komplexa stödbehov där skolan har svårt att tillmötesgå 
elevens stödbehov i den ordinarie undervisningen med hjälp av särskilt stöd. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-28 § 89 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-30 § 26 
Tjänsteskrivelse 2021-03-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 316 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-29 § 137 
Motionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0556 

KS § 151 Status utvecklingsarenan och 
näringslivsfunktionen - information 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsansvarige Richard Holm informerar om: 

• att hantera en kris - "vår" modell 
• kraftsamling mot framtidens utvecklingsnod 
• Marin kunskapsdag på Tjärnö för politiker och tjänstepersoner 
• Fokusfrågor för kursen 
• Inbjudan till kunskapsdagen 
• Tema: Hållbarhet i november 
• KOKO-utställningen, 6-10 december 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0063 

KS § 152 Delårsrapport augusti 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att delårsrapport för augusti 2021 godkänns. 

2. att allokerade medel till placeringar, 5 mnkr., i finansförvaltningen överförs till 
Socialnämndens budget ram för 2021. 

3. att notera Socialnämndens prognos för året uppgår till ett prognostiserat 
underskott på 9,2 mnkr. Då socialnämndens prognostiserade underskott hänförs 
till kostnader som inte kunnat förutses är kommunstyrelsen medveten om att en 
budget i balans inte kommer att kunna uppnås vid årets slut. 

4. att ge Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att reducera 
underskottet i enlighet med Socialnämndens beslutade åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 
Starkt resultat för perioden samt i helårsprognosen förväntas då främst 
skatteprognosen visar på fler arbetade timmar, fler invånare än budgeterat samt 
högre beskattningsbara inkomster än budgeterat. Reavinster, låga räntekostnader 
samt ersättningar för sjuklöner bättrar på resultatet ytterligare. 

Resultat januari-augusti 

Kommunen redovisar ett resultat per siste augusti på 70,1 mnkr. När de poster 
som frånräknas för att beräkna kommunens balanskravsresultat så som 
marknadsvärdering av finansiella anläggningstillgångar samt reavinst vid 
försäljning av mark så uppgår resultatet till 58,4 mnkr. Kommunens budget för 
perioden är 9,5 mnkr. Avvikelsen mot budget är 48,9 mnkr.  

Koncernens redovisar ett resultat per siste augusti på 89,6 mnkr. Koncernens 
balanskravsresultat uppgår till 77,9 mnkr. Koncernens budget för perioden är 20,0 
mnkr. Avvikelsen mot budget är 57,9 mnkr. 

Den stora avvikelsen för kommunen beror främst på överskott för skatter, 
statsbidrag samt utjämning med 19,8 mnkr som påverkar periodresultatet 
positivt. I det generella statsbidraget inräknas bidrag till skola och omsorg som 
inte har krav på återbetalning, dessa uppgår till 4,2 mnkr.  I budget 2021 finns en 
lägre antagen befolkningsprognos än den Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
utgår ifrån. Orealiserade vinster för finansiella omsättningstillgångar ingår med 
10,1 mnkr på grund av marknadsvärdering. I resultatet finns även realiserade 
vinster för försäljning av mark med 1,6 mnkr samt reavinster för finansiella 
omsättningstillgångar med 6,1 mnkr. Kommunen har fått ersättning från 
Försäkringskassan för sjuklöner under januari-augusti motsvarande 3,5 mnkr. 
Denna ersättning kommer upphöra efter september månad. Under juli månad så 
började färjetrafiken åter komma igång efter lättade restriktioner. Verksamhetens 
kostnader understiger budgeterad nivå främst på grund 
semesterlöneskuldsförändringen på 16,3 mnkr, denna post beror på att de 
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anställda tagit ut stor del av sin semester under sommaren men använder hela 
året för intjänande av semesterdagarna. Verksamhetens kostnader påverkas även 
av lägre driftskostnader för exploatering samt lägre utfall i lönerevisionen. 
Verksamhetsnettot för nämnderna visar ett överskott för perioden med 5,0 mnkr.  

Överskottet inom koncernen beror till stor del på ovan nämnda orsaker samt 
positiva avvikelser mot budget inom samtliga koncernbolag. 

Helårsprognos 

Kommunens helårsprognos förväntas uppgå till 56,4 mnkr. Det prognosticerade 
balanskravsresultatet förväntas uppgå till 44,7 mnkr. Kommunens årsbudget är 
15,0 mnkr. Överskottet mot budget prognosticeras till 29,7 mnkr. 

Koncernens helårsprognos efter skatt är 68,4 mnkr. Koncernbudget för helåret är 
25,6 mnkr. Avvikelse mot budget prognosticeras till 42,8 mnkr. 

Kommunens överskott i prognos mot helårsbudget beror främst på att skatter, 
statsbidrag samt utjämning överstiger budget med 25,6 mnkr beroende på lägre 
antagen befolkningsprognos samt positiv slutavräkning för 2020 och positiv 
preliminär slutavräkning för 2021. Slutavräkning 2020 samt 2021 ger ett överskott 
med 16,3 mnkr som beror på högre BNP-tillväxt samt en förväntan om större 
ökning av arbetade timmar. En tydlig förstärkning av konjunkturen i år bedöms ge 
en fortsatt stark uppgång för de beskattningsbara inkomsterna.  Nämnderna 
förväntas göra ett underskott mot budget på 3,3 mnkr. 
Semesterskuldförändringen förväntas bli ett underskott på 1,0 mnkr. I prognosen 
finns även en lägre kostnad för exploateringsprojekt drift medräknad mot den 
budgeterade, samt realiserad vinst för finansiella omsättningstillgångar på 6,1 
mnkr. Kommunen har under året fått överskottsutdelning från Kommuninvest 
med 0,4 mnkr samt det gynnsamma ränteläget bedöms ge ett överskott på 
räntekostnaderna med 1,0 mnkr. Färjeintäkter samt hamnintäkter förväntas 
kvarstå på en låg nivå resterande del av året. 

Koncernens prognostiserade överskott beror till största delen av ovan angiva 
orsaker samt att  bolagen förväntas ha lägre underhålls- och 
reparationskostnader. 

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 240,1 mnkr har hittills använts 
154,0 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 203,4 mnkr, 
varav 98,1 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.  

Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun kommer att nå upp 
till målen om god ekonomisk hushållning för år 2021.  

Enligt prognosen kommer kommunens resultat att överstiga det uppsatta 
finansiella målet på 4 procent och soliditetmålet på 27 procent inklusive 
pensionsförpliktelser väntas nås.  

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler kommer enligt prognosen även 
de att nå målen för god ekonomisk hushållning.  
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Ur ett verksamhetsperspektiv så är bedömningen att samtliga etappmål delvis 
kommer att nås under 2021. 

Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t.o.m. augusti för 
Strömstads kommun, de helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt AB Strömstadsbyggens 
dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen. 

I delårsbokslutet har i huvudsak samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Den nya 
redovisningsregel som anger att bland annat detaljplaner inte får belasta 
exploateringsprojekt utan ska resultatföras på driften har beaktats. Till 
årsredovisning 2021 så kommer de rekommendationer som gäller för finansiell- 
och operationell leasing att beaktas. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott för året. En mängd åtgärder är 
redan igångsatta för att reducera underskottet till ett minimum. Dessa omfattar 
bland annat: 

• Återhållsamhet i hela förvaltningen  
• Använda statsbidrag  
• Begränsat nyttjande av egna utbildningsmedel – statsbidrag/externa 

medel nyttjas  
• Digitala satsningar finansieras via statsbidrag  
• Fortsatt arbete med optimerad bemanning och samplanering 
• Översyn av insatsplanering samt genomgång av beslut gällande 

Boendestöd 
• Arbeta utifrån framtagen åtgärdsplan inom Boende LSS 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att delårsrapport för augusti 2021 godkänns. 

2. att allokerade medel till placeringar, 5 mnkr., i finansförvaltningen överförs till 
Socialnämndens budget ram för 2021. 

3. att notera Socialnämndens prognos för året uppgår till ett prognostiserat 
underskott på 9,2 mnkr. 

4. att ge Socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta för att reducera 
underskottet i enlighet med Socialnämndens beslutade åtgärder. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden yrkar på ett tillägg av tredje att-satsen med; Då socialnämndens 
prognostiserade underskott hänförs till kostnader som inte kunnat förutses är 
kommunstyrelsen medveten om att en budget i balans inte kommer att kunna 
uppnås vid årets slut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag med hans tillägg och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
KS diariet  
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 KS/2021-0066 

KS § 153 Finansiella rapporter 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna Finansiell rapport för augusti 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
att göra en redaktionell ändring av i Finansrapporten genom att 
Strömstadsbyggens skuld T2 2020 ändras från 886 mnkr till 816 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Tertial 2, 2021  

Tillgångsförvaltning  

Världens börser och i synnerlighet Stockholmsbörsen visade stark värdetillväxt 
under årets andra tertial. Drivande faktorer bakom värdetillväxten var starka års- 
och tertialrapporter från bolagen och positiva förväntningar över den ekonomiska 
återhämtning som väntar nu när världens ekonomier långsamt börjar öppna upp 
efter pandemin.  Enligt index OMX Stockholm PI hade Stockholmsbörsen en 
avkastning på 27,62 procent under årets åtta första månader. Även USA-
marknaden utvecklades positivt under samma period, dock inte lika starkt som 
Stockholmsbörsen. Enligt index DJ USA var utvecklingen på USA-marknaden 21,67 
procent.   

Aktiemarknadens positiva utveckling syns i Strömstads kommuns 
placeringsportföljer. Totalt hade portföljerna en viktad avkastning på 12,4 procent 
under de två första tertialen 2021. Portföljen investerar till stor del (minst 50%) i 
räntebärande fonder. Dessa har lägre avkastning än aktiefonder men i gengäld 
också mindre risk. I absoluta tal har portföljen genererat nästan 17,5 miljoner 
kronor i avkastning sedan årsskiftet.  

Tabell 1: Nyckeltal tillgångsförvaltning Strömstads kommun 

Vid periodens slut  T2 2021 T1 2021 T3 2020 T2 2020 

Marknadsvärde (mnkr) 158,8 150,3 141,4 133,6 

Avkastning i år (%) 12,4 6,4 6,8 0,9 

Avkastning från start 
(%) 197,1 181,0 164,4 149,9 
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Skuldförvaltning  
Under de två första tertialen 2021 refinansierades lån för 130 miljoner kronor, 
amorterades 10 miljoner kronor, samt ny finansiering upptogs för 50 miljoner 
kronor. I slutet av tertialet var nettoskulden för Strömstads kommunkoncern 
därför 1 650 miljoner kronor – alltså 40 miljoner mer än i slutet av 2020. En 
amortering på 40 miljoner kronor är planerad i slutet av 2021, varefter skuldnivån 
kommer att ligga på 1 610 miljoner.  

Kommunkoncernens externa räntekostnader för tertialet uppgick till ungefär 8,8 
miljoner kronor.  

Snitträntan har sjunkit under perioden till följd av refinansiering i bolagen. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Finansiell rapport för augusti 2021. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ola Persson uppger att Strömstadsbyggens skuld i Finansrapporten är felaktig. 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl 13.50-14.00 samt kl 14.15-14.30. 

Beslutsgång 
Efter kontroll med ekonomichefen på Strömstadsbyggen revideras skuldbeloppet 
från 886 mnkr till 816 mnkr. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan revidera finansrapporten med att 
Strömstadsbyggens skuld T2 2020 ändras från 886 mnkr till 816 mnkr samt föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna Finansiell rapport för augusti 2021 och finner 
att så sker.  

Beslutet skickas till 
KS diarie  
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 KS/2021-0383 

KS § 154 Grundläggande granskning för 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna förslag till svar i tjänsteskrivelsen 2021-09-27 och skicka detta som 
svar till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst § Young AB har inkommit med skriftliga frågor till kommunstyrelsen i 
samband med den årliga grundläggande granskningen av Strömstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2021-09-27 av controller Carina Dalenius 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-20-13 § 193 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna förslag till svar i tjänsteskrivelsen 2021-09-27 och skicka detta som 
svar till revisionen. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0189 

KS § 155 Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025, enligt 

underlag: 
a) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 
b) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt plan för 

åren 2023-2025,  
c) nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget, 
d) nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt sammandrag 

investeringsbudget, 
e) etappmål 2021-2022, 
f) internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet och till 

0,6 procent för taxekollektivet, 
g) politiska arvoden enligt arvodesreglementet, 
h) taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 
i) skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91  
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt 

högst 50 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för 
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. 

3. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt 
högst 50 mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för 
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. 

4. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2022 
till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till 
minst 0,5 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka 
med 0,5 procentenheter per år. 

5. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 
2022 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå 
till minst 0,75 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska 
öka med 0,5 procentenheter per år. 

6. att besluta bolagens borgensramar vara; AB Strömstadsbyggen 800 mnkr, 
AB Strömstadslokaler 500 mnkr. och AB Strömstanet 100 mnkr. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. att revidera förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025 med Kent 

Hanssons ändringsyrkande som innebär att 
- Socialnämndens ram utökas med 2,8 miljoner för att korttidsboendet på 
Udden ska kunna vara kvar 
- Kommunstyrelsens ram utökas med 600 000 kr för att under 2022 
fortsatt driva fritidsgårdsverksamheten i Skee 
- Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 500 000 kr för 
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arbetskläder till förskole- och fritidspersonal 
- Tekniska nämndens ram utökas med 600 000 kr avseende fördyrade 
materialkostnader på grund av coranapandemin 
- investeringsbudgeten för tekniska nämnden utökas med 9 miljoner med 
anledning av fördyrade kostnader kopplat till ombyggnad av köket på 
Pilen 5, 
och i övrigt enligt nedanstående underlag:  
a) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 
b) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt 

plan för åren 2023-2025,  
c) nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget, 
d) nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt 

sammandrag investeringsbudget, 
e) etappmål 2021-2022, 
f) internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet 

och till 0,6 procent för taxekollektivet, 
g) politiska arvoden enligt arvodesreglementet, 
h) taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 
i) skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Ola Persson (M) deltar inte i besluten i dess 
helhet. 

Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C), Bengt Bivrin (MP) och Mattias Gustafsson 
(SD) deltar inte i besluten utom vad avser skattesatsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2022 och plan för åren 
2023-2025. Kommunens budgeterade resultat för 2022 uppgår till 31,5 mnkr 
vilket utgör cirka 3,5 procent av skatter och bidrag. 

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin 
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från september år 
2021 använts.  

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 857,5 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt: 

Kommunfullmäktige 3,5 mnkr, kommunstyrelsen 83,4 mnkr, socialnämnden 277,7 
mnkr, barn- och utbildningsnämnden 379,2 mnkr, miljö- och byggnämnden 33,7 
mnkr, tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 47,8 mnkr samt 
finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 32,2 mnkr.  

Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om 
resurserna inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 
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Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, vatten- och avloppskollektivet, 
avfallshanteringskollektivet samt fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond. 

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 338,8 mnkr, varav 197,8 mnkr inom 
bolagen och 64,8 mnkr inom taxekollektiven, tekniska nämnden. Budgeten 
fördelas enligt följande: 

Kommunstyrelsen 4,0 mnkr, socialnämnden 1,9 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 4,1 mnkr, miljö- och byggnämnden 5,1 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 61,1 mnkr, va-verksamheten 61,4 mnkr 
samt avfallsverksamheten 3,4 mnkr. 

Exploateringsbudgeten till 15,3 mnkr. 

Etappmål antagna i förbindelse med Mål & Budget 2021 är beslutade av 
kommunfullmäktige att även gälla för 2022. 

Beslutsunderlag 
Mål & Budget för år 2022 och plan 2023-2025 
Bilaga 1-6 Förslag till taxebilaga 2022 
Arvodesreglementet 
Tjänsteskrivelse 2021-10-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-20 § 199 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025, reviderat med 
Kent Hanssons antagna yrkanden, enligt underlag: 

a) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 
b) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt plan för 

åren 2023-2025,  
c) nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget, 
d) nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt sammandrag 

investeringsbudget, 
e) etappmål 2021-2022, 
f) internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet och till 

0,6 procent för taxekollektivet, 
g) politiska arvoden enligt arvodesreglementet, 
h) taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 
i) skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91  
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt 

högst 50 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för 
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. 

3. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2022 upp till totalt 
högst 50 mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för 
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. 
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4. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2022 
till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till 
minst 0,5 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska öka 
med 0,5 procentenheter per år. 

5. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 
2022 till att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå 
till minst 0,75 % av bolagets totala kapital samt att bolagets soliditet ska 
öka med 0,5 procentenheter per år. 

6. att besluta bolagens borgensramar vara; AB Strömstadsbyggen 800 mnkr, 
AB Strömstadslokaler 500 mnkr. och AB Strömstanet 100 mnkr. 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) yrkar på att första punkten ändras till:  

1. att anta förslag till Mål & Budget 2022 samt plan 2023-2025, reviderat med 
Kent Hanssons ändringsyrkande som innebär att 

Socialnämndens ram utökas med 2,8 miljoner för att korttidsboendet på Udden 
ska kunna vara kvar 

Kommunstyrelsens ram utökas med 600 000 kr för att under 2022 fortsatt driva 
fritidsgårdsverksamheten i Skee 

Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 500 000 kr för arbetskläder till 
förskole- och fritidspersonal 

Tekniska nämndens ram utökas med 600 000 kr avseende fördyrade 
materialkostnader på grund av coranapandemin 

investeringsbudgeten för tekniska nämnden utökas med 9 miljoner med 
anledning av fördyrade kostnader kopplat till ombyggnad av köket på Pilen 5, 

och i övrigt enligt nedanstående underlag:  

a) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 
b) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2022 samt plan för 

åren 2023-2025,  
c) nämndernas driftbudgetramar 2022 enligt sammandrag driftbudget, 
d) nämndernas och bolagens investeringsramar 2022 enligt sammandrag 

investeringsbudget, 
e) etappmål 2021-2022, 
f) internränta för år 2022 fastställs till 1 procent för skattekollektivet och till 

0,6 procent för taxekollektivet, 
g) politiska arvoden enligt arvodesreglementet, 
h) taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 
i) skattesatsen för år 2022 är oförändrad, 21,91  

Marielle Alvdal (FI) yrkar på att organisationsplanen, som bland annat finns med i 
budgetdokumentet, ändras i framtiden så att nämnderna ligger i bokstavsordning. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag med hans ändring av punkten 1 och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. 

Omröstning begärs.  

Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för avslag och nej-röst 
för bifall. 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster för avslag, 5 röster för bifall och 3 som avstår att rösta så beslutar 
kommunstyrelsen att bifalla Marielle Alvdals yrkande. 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

1 Kent Hansson S 1       Nej   
2 Mats Granberg S 2       Nej   
3 Leif Andersson S 3       Nej   
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4 Anders Ekström KD Ja     
5 Marielle Alvdal FI 5      Nej   
6 Mattias Gustafsson SD 6         Avstår 
7 Lars Tysklind L 7         Avstår 

8 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 8    Ja     

9 Jörgen Molin M 9 Ola Persson M Ja     
10 Åsa Torstensson C 10         Avstår 
11 Bengt Bivrin MP 11       Nej   
  Summa 3 5 3 

 

Beslutet skickas till 
KS Diarie  
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 KS/2021-0139 

KS § 156 Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

Protokoll från bokslut- och budgetsamråd med Socialnämnden, Tekniska 
nämnden, Badanstalten, Strömstadsbyggen, StrömstaNet, Barn- och 
utbildningsnämnden, Miljö- och byggförvaltningen och 
Strömstadslokaler, KS/2021-0191 

Styrelsemötesprotokoll AB StrömstaNet 2021-09-15, KS/2021-0057 

Styrelseprotokoll AB Strömstadslokaler 2021-06-18 och 2021-09-24, KS/2021-
0059 

Styrelseprotokoll Sof i Väst 2021-10-07, KS/2021-0108 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0532 

KS § 157 Övrig fråga från Andreas Hansson (C) om vad 
som är strategisk mark 

Kommunstyrelsens beslut 
att remittera frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hansson (C) frågar: 
Vad anser kommunstyrelsen vara strategisk mark och strategiska 
utvecklingsfrågor? Frågan mynnar som ni kan förstå ur tekniska nämndens 
hantering av Filjestad på Koster. Mark som jag personligen tycker är strategisk 
mark både ur lokalt och övergripande kommunalt perspektiv och definitivt en 
strategisk utvecklingsfråga. 

I kommunstyrelsens reglemente står följande: 
3e paragrafen:  
Styrelsen ska leda arbetet med strategiska utvecklingsfrågor för kommunen,  

och sedan vidare i 6e paragrafen 
ansvara för den översiktliga planeringen samt ansvar för det strategiska mark- och 
exploateringsansvaret.  

För framtida hanteringar av liknande frågor så skulle jag vilja få klarlagt vad som 
kommunstyrelsen anser är strategisk mark och strategiska utvecklingsfrågor? 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att remittera frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
beredning. Frågan kommer därefter att komma tillbaks till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hans förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Diariet  
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 KS/2021-0530 

KS § 158 Trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder i 
kommunens grundskolor 

Kommunstyrelsens beslut 
att remittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), Lars Tysklind (L), Andreas Hansson (C) och Bengt 
Bivrin (MP) lämnar in ett initiativärende där de yrkar att 1 miljon kronor av det 
prognostiserade driftsöverskottet går till trygghets- och säkerhetsskapande 
åtgärder i kommunens grundskolor. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att initiativärendet remitteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hans förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Diariet 
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