Kommunalrådets nyhetsbrev

Varma julhälsningar och önskan
om ett Gott Nytt 2021!
Aldrig har vi väl behövt julens värme och gemenskap så mycket som denna vinter. Samtidigt
behöver vi förhålla oss till att helgerna inte kan firas som vanligt, det är umgänge i en mindre
krets som gäller i år. Coronapandemin fortsätter därmed att sätta sin prägel på både vardagsliv
och verksamheter. Vi behöver helt enkelt orka hålla i och hålla ut ännu ett tag.
Denna jul går mina tankar till äldre och andra i riskgrupp som påverkas mest av de regler och
råd som gäller. Den går också till de som är eller varit sjuka eller kanske till och med förlorat en
anhörig i covid-19. Tankarna går också till de många företagare som i princip utan förvarning
under året drabbats av utebliven efterfrågan från norska kunder, till Strömstadsbor som är
varslade och kanske uppsagda från tidigare jobb.
Jag har sagt det tidigare och säger det igen - ingen annan kommun har drabbats så kännbart av
pandemins effekter som Strömstad. Reserestriktionerna för våra tusentals delårsboende och
besökare från Norge har radikalt förändrat förutsättningarna för både stora delar av det lokala
näringslivet och enskilda, liksom för kommunens verksamheter. Vi behöver ändå tänka framåt
och se ”ljuset i tunneln”. Den dag då gränsen åter öppnas kan vi räkna med att många av de
arbetstillfällen som försvunnit under coronakrisen successivt återvänder.
Kommunen har, trots de påfrestningar vi stått och står inför, en stark ekonomi, mycket beroende på flera års goda ekonomiska resultat. Våra goda ekonomiska förutsättningar sätter också
sin prägel på kommunens budget för nästa år. Att kunna presentera en budget som präglas av
framtidstro för ett växande Strömstad känns extra viktig när vi lever i en svår och osäker tid.
Nämnderna får under 2021 arbetsro med en budget som inte innehåller några krav på besparingar, utan istället en rad positiva satsningar. Här finns bland annat en särskild låglönesatsning som är ett steg på vägen mot minskade löneskillnader. Låglönesatsningen ska fördelas på
tillsvidareanställd personal i kommunen med lägst lön. Denna satsning görs utöver den årliga
lönerevisionen.
Budgeten innehåller också en ökning av friskvårdssatsningen på personalen. Ökningen av friskvårdsbidraget i kombination med inspirationsåtgärder för att locka fler av vår personal till en
aktiv fritid bidrar till en friskare och en mer välmående organisation med medarbetare som mår
bra.
Den nya lekplatsen på Kärleksudden har tagits väl emot av våra invånare och besökare. Även
nu under en årstid som inte alltid lockar till utelek ser vi dagligen barn och vuxna som nyttjar
lekplatsen vilket visar hur efterlängtad denna satsning var. Att stimulera barn- och ungdomar till
rörelse och utelek är en prioriterad åtgärd och i budget för 2021 ges därför utrymme för ytterligare satsningar på lekplatser i kommunen.

Bland andra satsningar i budgeten sticker investeringen i sjukhusfastigheten Pilen 5 ut. Det är
med stor tillförsikt som vi under 2021 på allvar kan börja planera för att ta lokalerna i bruk.
Satsningen ska både gynna Strömstadsborna och skapa förutsättningar för effektivare lokalanvändning bland kommunens verksamheter. Att renovera och bygga till befintligt tillagningskök
till ett kök som kan möta framtidens behov är en prioriterad åtgärd i fastigheten. Detsamma
gäller arbetet med att ta fram ritningar och kalkyler på hur ett nytt särskilt boende kan placeras
där.
Inför nästa år har vi också förhoppningar om att bostadsbyggandet kommer igång igen på allvar.
Behovet av hyresrätter är stort i Strömstad och nu ser det äntligen ut som att det inom en inte
alltför lång framtid kan börja produceras sådana. Som det ser ut i dagsläget kommer Orvelingruppen att starta byggnation av cirka 40 hyresrätter på den centralt belägna Hedelintomten.
Exploatören för Myrenområdet planerar för byggnation av bortåt 240 hyresrätter på och runt
området där den gamla fabriken PT-emballage ligger. Om allt går enligt plan kan byggnation påbörjas för båda boendeprojekten under nästa år. Det planeras även för hyresrätter i kommunal
regi. Kvarteret Magistern ligger närmast i tid med cirka 25 lägenheter. Även detta projekt kan
förhoppningsvis starta under 2021.
Pandemin har visat sig vara långt mer utdragen än vad vi först kunde tro, men vi vet att den är
övergående och förhoppningsvis kommer de flesta invånarna att erbjudas vaccin under första
halvåret 2021. Det är min absoluta förhoppning att vardagen ska normaliseras under 2021 efter
det coronapräglade året 2020. Exakt hur det ”nya normala” kommer att se ut vet vi ännu inte.
Men med god sammanhållning och en stark tilltro till Strömstad som boplats och arbetsplats,
skapar vi tillsammans ett starkare samhälle.
Jag vill också passa på att säga att vi har mycket att vara stolta över i vår kommun och att ni som
jobbar inom kommunen har viktiga arbetsuppgifter att utföra för att vår välfärd ska fungera. Ni
gör alla ett fantastiskt jobb och jag vill önska er alla en fin och avslappnande jul- och nyårshelg.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla företagare och Strömstadsbor för den uthållighet och
välvilja som visats under 2020. Tack för följsamheten till och förståelsen för de många regler
och råd vi alla varit tvungna att förhålla oss till, inte minst under hösten. Tack för att ni hållit
modet uppe, hållit kontakt med nära och kära och hörsammat de anpassningar vi tvingats till i
kommunala verksamheter.
Allra sist en påminnelse - pandemin pågår i hela landet. Vi behöver alla fortsatt följa hälsomyndigheternas anvisningar och ta hand om vår egen och andras hälsa. Men vi går utan tvekan mot
ljusare tider, nu kan det faktiskt bara bli bättre!

Till er alla – En riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2021!
Kent Hansson
Kommunstyrelsens ordförande

