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KS § 178 Ändring av föredragningslistan 
Ärende: KS/2022-0102 

Kommunstyrelsens beslut 
att lägga till två ärenden; Information med anledning av uppsägning av 
kommundirektörens uppdrag samt Hemställan om medfinansiering av fortsatt 
drift av rehab-bassängen. 

att ärendet Koncernövergripande verksamhetsövergång - AB Strömstad 
Badanstalt utgår. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till två ärenden; Information med anledning av 
uppsägning av kommundirektörens uppdrag samt Hemställan om medfinansiering 
av fortsatt drift av rehab-bassängen samt att ärendet Koncernövergripande 
verksamhetsövergång - AB Strömstad Badanstalt utgår eftersom ärendet togs bort 
från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 179 Svar på - Motion om trygghet för dem som rör 
sig i Strömstad från Moderaterna 

Ärende: KS/2020-0507 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• att anse motionen besvarad i att-sats 2 som avser ”att i analysen inkluderas 

de farliga och otrygghetskapande faktorer som uppleves av vuxna med t.ex. 
belysning, buskageröjning och så vidare.” 

• att avslå motionen avseende att-sats 1 och 3 om att anslå budgetmedel då 
arbetet med den budget som avses (år 2021) är avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna har i en motion föreslagit att trafikmiljön för gående och cyklister 
kartläggs och att medel för investeringar i trygghetsskapande åtgärder avsätts. 
Motionärerna föreslår att  

1. att det i budget för 2021 anslås upp till 100 000 kr för analys av barn och 
ungas vägar till och från skolan,  

2. att det i analysen inkluderas farliga och otrygghetskapande faktorer som 
upplevs av vuxna med tex belysning, buskageröjning mm,  

3. att det i budget för 2021 anslås upp till en miljon kronor för att eliminera de 
farliga och otrygghetsskapande faktorer som analysen visar.  

En effekt som eftersträvas är att både barn och vuxna ska röra sig mer på väg till 
och från skola och arbete. Motionen har remitterats till tekniska nämnden som 
yttrat sig i september 2022, nämnden anser motionen besvarad i den del som 
avser att i analysen inkludera de farliga och otrygghetskapande faktorerna som 
upplevs av vuxna med tex. belysning, röjning av buskage och så vidare. Nämnden 
motiverar sitt ställningstagande med att arbete med trygghetsskapande åtgärder 
pågår utifrån en nyligen beslutad cykelplan med syftet att bland annat skapa 
tryggare vägar/skolvägar för cyklande och gående. Nämnden anger också att 
belysningen förstärkts utmed sträckor där det tidigare varit glest med gatlyktor. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att avslå övriga att-satser hänger 
samman med att budget 2021 inte längre är aktuell och att motionärernas förslag 
om att anslå medel i budget 2021 därför inte kan behandlas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 270 
Tjänsteskrivelse 2022-10-13 av Maria Kvarnbäck 
Tekniska nämndens beslut 2022-09-27 § 84 
Tjänsteskrivelse 2022-08-31 av Conny Hansson 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 315 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-29 § 137 
Motionen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

• att anse motionen besvarad i att-sats 2 som avser ”att i analysen inkluderas 
de farliga och otrygghetskapande faktorer som uppleves av vuxna med t.ex. 
belysning, buskageröjning och så vidare.” 

• att avslå motionen avseende att-sats 1 och 3 om att anslå budgetmedel då 
arbetet med den budget som avses (år 2021) är avslutat. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 180 Remiss om förslag till regeringen i 
Miljömålsrådets årsrapport 2022 

Ärende: KS/2022-0579 

Kommunstyrelsens beslut 
att se positivt på förslagets två först punkter, 

1. Mer hållbara måltider i skolan  
2. Riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och 

ungdomar 

Det är bra med en gemensam målbild för att kunna agera i en gemensam riktning. 
Kommunen är samtidigt orolig för att ta på sig ytterligare kostnadsdrivande 
uppgifter. 

att avstå från att lämna synpunkter rörande punkt tre, 

3. Cirkulärt Lyft - Stöd till textil- och modeföretag för utveckling och omställning 
till mer hållbara produkter och affärsmodeller i en cirkulär ekonomi 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka berörda myndigheters roll i 
genomförandet av miljöpolitiken. Strömstads kommun har givits möjlighet att 
lämna synpunkter på Miljömålsrådets förslag till regeringen i Miljömålsrådets 
årsrapport 2022 (dnr M2022/00493).  

Det är rådets förslag till regeringen inom programområde Styrmedel för hållbar 
konsumtion som omfattas av remissen. 

Programområde Styrmedel för hållbar konsumtion behandlar 3 förslag. 

1. Mer hållbara måltider i skolan  
2. Riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och 

ungdomar 
3. Cirkulärt Lyft - Stöd till textil- och modeföretag för utveckling och omställning 

till mer hållbara produkter och affärsmodeller i en cirkulär ekonomi 

Målsättningarna är att Miljömålsrådets arbete ska:  

• bidra till att de nationella miljömålen nås,  
• lyfta och om möjligt bidra till att lösa konflikter mellan olika samhällsmål,  
• få fram uppföljningsbara, myndighetsövergripande miljöåtgärder,  
• utifrån ett helhetsbehov leda till gemensamma åtgärder inom prioriterade 

områden, samt  
• bidra till väl genomarbetade förslag till regeringen   

Beslutsunderlag 
Remissen 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 271 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att se positivt på förslagets två först punkter, 

1. Mer hållbara måltider i skolan  
2. Riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och 

ungdomar 

Det är bra med en gemensam målbild för att kunna agera i en gemensam riktning. 
Kommunen är samtidigt orolig för att ta på sig ytterligare kostnadsdrivande 
uppgifter. 

att avstå från att lämna synpunkter rörande punkt tre, 

3. Cirkulärt Lyft - Stöd till textil- och modeföretag för utveckling och omställning 
till mer hållbara produkter och affärsmodeller i en cirkulär ekonomi 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet; m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/00493 
och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet. 
Diariet 
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KS § 181 Policy för upphandling 
Ärende: KS/2021-0567 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till reviderad policy, riktlinjer samt regler för inköp och 
upphandling vilka ersätter tidigare styrdokument för inköp och upphandling, 
KS/2017-0310 

Kommunstyrelsens beslut 
1. att det i Regler för inköp och upphandling under rubriken Skadestånd revideras 
så att det framgår för vilken part som ska stå för ersättningen när något har gått 
fel. 

2. att meningen "Kommunens upphandlingar ska, om möjligt, ge goda 
förutsättningar för lokala företag att lämna anbud" även ska ingå i Riktlinjer för 
inköp och upphandling. 

3. att det i Policyn för inköp och upphandling ska stå att dokumentet ska 
utvärderas och revideras minst vart fjärde år. 

Sammanfattning av ärendet 
De tidigare två styrdokumenten, Policy för inköp och upphandling samt Regler för 
inköp och direktupphandling föreslås att ersättas av tre styrdokument för att 
bättre följa kommunens styrdokument, Regler för hantering av handlingar Dnr: 
KS/2012-0386.  

Det medför att förslaget delas upp i följande styrdokument: 

• Policy; som anger vårt allmänna förhållningssätt till något och ger principer 
som vägledning för bedömningar, men innehåller inga tydliga regler.  

• Riktlinjer; som ger mer konkret stöd för ett visst handlande och avser främst 
frågor rörande verkställighet.  

• Regler; som ger mer exakta gränser för tjänstemännens/ 
politikers/styrelseledamöters handlande. 

Mot bakgrund av lagförändring och ändrade rutiner har förvaltningen tagit fram 
förslag på reviderade styrdokument för inköp och upphandling med hänsyn till: 

• Mer tyngd mot Hållbar utveckling 
• Tydliggörande av roller och ansvar 
• Textinnehåll har omarbetats och omformulerats något i ett förtydligande 

syfte och för att underlätta uppföljning. 

Genom det upphandlingssamarbete som finns etablerat inom NoBo önskar 
kommunen fortsatt att behålla flera av de befintliga gemensamma principer och 
arbetssätt i kommande styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 272 
Tjänsteskrivelse 2022-10-11 av upphandlare Mattias Svensson 
Korrigerat förslag: Regler för inköp och direktupphandlingar 
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Korrigerat förslag: Riktlinjer för inköp och direktupphandlingar 
Korrigerat förslag: Policy för inköp och upphandling 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-08 § 116 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till reviderad policy, riktlinjer samt regler för inköp och 
upphandling vilka ersätter tidigare styrdokument för inköp och upphandling, 
KS/2017-0310 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) yrkar på att det i Regler för inköp och upphandling under 
rubriken Skadestånd revideras så att det framgår för vilken part som ska stå för 
ersättningen när något har gått fel. 

Ola Persson (M) yrkar att meningen "Kommunens upphandlingar ska, om möjligt, 
ge goda förutsättningar för lokala företag att lämna anbud" även ska ingå i 
Riktlinjer för inköp och upphandling. 

Kerstin Karlsson (L) yrkar på att det i Policyn för inköp och upphandling ska stå att 
dokumentet ska utvärderas och revideras minst vart fjärde år. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Lena Martinssons 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
ändringsyrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ola Perssons 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
ändringsyrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kerstin Karlssons 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
ändringsyrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
KS-diarie 
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KS § 182 Permutation av Stiftelsen J E Johanssons fond 
Ärende: KS/2022-0306 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att ansöka om permutation av stiftelsen J. E. Johanssons Idrottsfond och yrka 

på att föreskrifter som begränsar användning av kapitalet upphävs så att 
både avkastning och kapitalet kan användas för att främja stiftelsens 
ändamål. 

2. att upphäva föreskriften som reglerar att medlen ska innestå på räkning med 
högsta gällande ränta hos Skandinaviska Enskilda Banken, Strömstad. 

3. att ge kommunjuristen rätt att i den fortsatta handläggningen hos 
Kammarkollegiet, fatta beslut om sådana ändringar av kommunstyrelsens 
beslut som är i överensstämmelse med Kammarkollegiets krav eller 
rekommendationer. 

4. att, om Kammarkollegiet beviljar ansökan, förbruka ovanstående stiftelsers 
kapital till ändamålen. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige att ge kommundirektören i 
uppdrag att ansöka om permutation av ett antal mindre fonder.  

Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen gjort en översyn av 
samtliga kommunens fonder och kommit fram till att stiftelsen J. E. Johanssons 
Idrottsfond är en sådan liten fond som bör omfattas av kommunfullmäktiges 
beslut.  

Stiftelsens kapital är lågt och ger ingen eller låg avkastning vilket medför att 
stiftelsen därigenom inte kan främja sitt ändamål på ett tillfredställande sätt. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att en ansökan görs till 
Kammarkollegiet om att upphäva föreskrifter som begränsar användning av 
kapitalet så att både avkastning och kapital kan användas för att främja stiftelsens 
ändamål. 

Det finns en föreskrift i testamentet om att medlen ska innestå på räkning med 
högsta gällande ränta hos Skandinaviska Banken, Strömstad. Då ränta under en 
lång period har varit mycket låg eller obefintlig så föreslår 
kommunledningsförvaltningen att denna föreskrift upphävs. Om föreskriften 
upphävs och det inte finns något som reglerar hur medlen ska förvaltas gäller att 
medlen ska förvaltas på bästa sätt för maximal avkastning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fondens medel betalas ut under en 
period av 5 år. När stiftelsens kapital och därmed dess tillgångar är förbrukade 
upphör stiftelsen att existera.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 273 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att ansöka om permutation av stiftelsen J. E. Johanssons Idrottsfond och yrka 
på att föreskrifter som begränsar användning av kapitalet upphävs så att 
både avkastning och kapitalet kan användas för att främja stiftelsens 
ändamål. 

2. att upphäva föreskriften som reglerar att medlen ska innestå på räkning med 
högsta gällande ränta hos Skandinaviska Enskilda Banken, Strömstad. 

3. att ge kommunjuristen rätt att i den fortsatta handläggningen hos 
Kammarkollegiet, fatta beslut om sådana ändringar av kommunstyrelsens 
beslut som är i överensstämmelse med Kammarkollegiets krav eller 
rekommendationer. 

4. att, om Kammarkollegiet beviljar ansökan, förbruka ovanstående stiftelsers 
kapital till ändamålen. 

Beslutet skickas till 
KS diarie 
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KS § 183 Permutation av Stiftelsen Signe och Einar 
Karlssons minne 

Ärende: KS/2022-0307 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att ansöka om sammanslagning av Stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne, 

Stiftelsen Gunvor Larssons fond och Stiftelsen för äldreboende så att 
tillgångarna sammanslås under en stiftelse med namn Stiftelsen för 
äldreboende 

2. att ge kommunjuristen rätt att företräda kommunstyrelsen och justera 
ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige att ge kommundirektören i 
uppdrag att ansöka om permutation av ett antal mindre fonder.  

Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningen tillsammans med 
berörda nämnder gjort en översyn och kommit fram till att stiftelserna Signe och 
Einar Karlssons minne och Gunvor Larssons fond är en sådana små fonder som bör 
omfattas av kommunfullmäktiges beslut.  

Stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne har ett kapital på 387 863 kronor och 
Gunvor Larssons fond 254 213 kronor. Kapitalet ger en låg avkastning vilket 
medför att stiftelsen inte kan främja sitt syfte på ett ändamålsenligt sätt. 
Socialnämnden föreslår att en ansökan görs till Kammarkollegiet om att lägga in 
Stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne i Stiftelsen för äldreboende tillsammans 
med stiftelsen Gunvor Larssons fond. På detta sätt får Strömstads kommun en 
bärkraftig stiftelse som kan ge tillräcklig avkastning för att på ett relevant sätt 
kunna främja stiftelsernas ändamål. Genom att föra in Stiftelsen Signe och Einar 
Karlssons minne i stiftelsen för äldreboende tillsammans med stiftelsen Gunvor 
Larssons fond i stiftelsen för äldreboende så blir det totala kapitalet cirka 1 miljon 
kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 274 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att ansöka om sammanslagning av Stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne, 
Stiftelsen Gunvor Larssons fond och Stiftelsen för äldreboende så att 
tillgångarna sammanslås under en stiftelse med namn Stiftelsen för 
äldreboende 

2. att ge kommunjuristen rätt att företräda kommunstyrelsen och justera 
ansökan. 
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Beslutet skickas till 
KS diarie 
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KS § 184 Mål och budget 2023 samt plan 2024-2026 
Ärende: KS/2022-0145 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att anta förslag till Mål & Budget 2023 samt plan 2024-2026 enligt underlag: 
• förslag till finansiella mål och riktlinjer, 
• förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2023 samt plan för 

åren 2024-2026,  
• nämndernas driftbudgetramar 2023 enligt sammandrag driftbudget, 
• nämndernas investeringsramar 2023 enligt sammandrag investeringsbudget, 
• etappmål 2022-2023 
• internränta för år 2023 fastställs till 1,5 procent för skattekollektivet och till 

1,0 procent för taxekollektivet, 
• politiska arvoden enligt arvodesreglementet, 
• taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 
• skattesatsen för år 2023 är oförändrad, 21,91 
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2023 upp till totalt 

högst 100,0 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för 
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. 

3. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2023 upp till totalt 
högst 200,0 mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för 
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. 

4. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2023 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 
0,5 % av bolagets totala kapital. Bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år mätt som ett genomsnitt över sista 4 år. 

5. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2023 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 
0,75 % av bolagets totala kapital. Bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år mätt som ett genomsnitt över sista 4 år. 

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

7. att ge en begränsad lönekompensationen på 2% till nämnderna, oberoende 
av utfallet i lönerörelsen. Det innebär att samtliga nämnder behöver skapa 
ett utrymme inom sin ram för att rymma den kostnadsökning som uppstår 
mellan verkligt löneökningsutfall och den kompensation som ges. 

Kommunstyrelsens beslut 
att texten "varför förvaltningen har föreslagit effektiviserings- och 
besparingsåtgärder om 4,4 mnkr för att delvis finansiera dessa. Tjärnös elever 
föreslås flytta till centrala skolor samt att Kosters barn och elever permanent har 
sin skolgång i Strömstad. Vidare föreslås simundervisningen utföras med befintlig 
idrottslärare istället för badhusets personal. Att avslå ansökningar till nationella 
idrottsgymnasium i de fall sökt gymnasielinje finns på hemmaplan bedöms också 
leda till en kostnadsminskning. Slutligen föreslås budgeten för 
Barnomsorgsavgifter att öka samt att sedan tidigare redovisade medel på 
balanskonto nyttjas för att delvis finansiera kostnadsökningarna." tas bort i 
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budgetdokumentet på sid 21 andra spalten, då dessa förslag inte är politiskt 
beslutade. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet deltar inte i 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2023 och plan med 
prognoser för åren 2024-2026. Kommunens budgeterade resultat för 2023 
uppgår till 7,2 mnkr vilket utgör 0,8 procent av skatter och bidrag.  

I budgeten har de antaganden som Sveriges kommuner och landsting gjorde i sin 
prognos för skatteintäkter och kommunalekonomiskutjämning från oktober år 
2022 använts.  

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 923,4 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt: 

Kommunstyrelsen 92,2 mnkr, socialnämnden 301,2 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 394,9 mnkr, miljö- och byggnämnden 35,1 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 54,9 mnkr samt finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 45,2 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. 

Det ges en begränsad lönekompensationen på 2% till nämnderna, oberoende av 
utfallet i lönerörelsen. Begränsade kompensation betyder att den skillnad som 
uppkommer mellan utfall och mottagen kompensation behöver nämnden skapa 
utrymme för inom sin ram genom effektiviseringar eller besparingar.  

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, vatten- och avloppskollektivet, 
avfallshanteringskollektivet samt fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond. 

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 363,5 mnkr, varav 157,5 inom bolagen. 
Budgeten fördelas enligt följande: 

Kommunstyrelsen 1,9 mnkr, socialnämnden 3,2 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden 4,3 mnkr, miljö- och byggnämnden 3,7 mnkr, tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 129,4 mnkr, va-verksamheten 54,0 mnkr 
samt avfallsverksamheten 9,3 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Budgetdokumentet för 2023 
Arvodesreglementet 
Avgift- och taxebilagor 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-09 § 265 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att anta förslag till Mål & Budget 2023 samt plan 2024-2026 enligt underlag: 
• förslag till finansiella mål och riktlinjer, 
• förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2023 samt plan för 

åren 2024-2026,  
• nämndernas driftbudgetramar 2023 enligt sammandrag driftbudget, 
• nämndernas investeringsramar 2023 enligt sammandrag investeringsbudget, 
• etappmål 2022-2023 
• internränta för år 2023 fastställs till 1,5 procent för skattekollektivet och till 

1,0 procent för taxekollektivet, 
• politiska arvoden enligt arvodesreglementet, 
• taxor att gälla i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 
• skattesatsen för år 2023 är oförändrad, 21,91 
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2023 upp till totalt 

högst 100,0 mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för 
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. 

3. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån under 2023 upp till totalt 
högst 200,0 mnkr för finansiering av skattekollektivens investeringar. Plan för 
återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. 

4. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadslokaler avseende år 2023 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 
0,5 % av bolagets totala kapital. Bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år mätt som ett genomsnitt över sista 4 år. 

5. att fastställa avkastningskravet på AB Strömstadsbyggen avseende år 2023 till 
att bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 
0,75 % av bolagets totala kapital. Bolagets soliditet ska öka med 0,5 
procentenheter per år mätt som ett genomsnitt över sista 4 år. 

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

7. att ge en begränsad lönekompensationen på 2% till nämnderna, oberoende 
av utfallet i lönerörelsen. Det innebär att samtliga nämnder behöver skapa 
ett utrymme inom sin ram för att rymma den kostnadsökning som uppstår 
mellan verkligt löneökningsutfall och den kompensation som ges. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) yrkar på att texten "varför förvaltningen har föreslagit 
effektiviserings- och besparingsåtgärder om 4,4 mnkr för att delvis finansiera 
dessa. Tjärnös elever föreslås flytta till centrala skolor samt att Kosters barn och 
elever permanent har sin skolgång i Strömstad. Vidare föreslås simundervisningen 
utföras med befintlig idrottslärare istället för badhusets personal. Att avslå 
ansökningar till nationella idrottsgymnasium i de fall sökt gymnasielinje finns på 
hemmaplan bedöms också leda till en kostnadsminskning. Slutligen föreslås 
budgeten för Barnomsorgsavgifter att öka samt att sedan tidigare redovisade 
medel på balanskonto nyttjas för att delvis finansiera kostnadsökningarna." tas 
bort i budgetdokumentet på sid 21 andra spalten, då dessa förslag inte är politiskt 
beslutade. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Lena Martinssons 
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
KS Diarie 
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KS § 185 Finansiering av AB Strömstad badanstalt 
Ärende: KS/2022-0584 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att utbetala driftstillskott till Aktiebolaget Strömstads Badanstalt på 800 tkr vilket 
belastas årets resultat för Strömstads kommun. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Rose-Marie Fagerberg (KD) i handläggningen i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstads Badanstalt har från företagets externa redovisningsfunktion per 
den 14 september 2022 fått information om att i samband med delårsbokslutet 
för augusti 2022 uppdagades det att det egna kapitalet är förbrukat. 

Detta föranledde att styrelsen per den 28 september 2022 på styrelsemötet 
beslutade om att upprätta kontrollbalansräkning och hemställa till ägaren om en 
finansieringslösning för att lösa situationen. 

Det framräknade behovet av kapital beräknas till 800 000 kronor. 

Tidigare i år har det beslutats att AB Strömstads Badanstalt ska erhålla ett årligt 
generellt driftsstöd om 500 000 kronor sedan många år tillbaka. Sedan har 2 840 
000 kronor beviljats till täckning av prognostiserat underskott för 2022. 

Därutöver får bolaget betalt 650 000 kronor för drift och utveckling av Nordby 
Supermarknadshallen och 315 000 kronor för drift och bokningstjänster av 
Kulturhuset Skagerak. 

Styrelsens ordförande och VD, på uppdrag av styrelsen, hemställer till ägaren 
Strömstads kommun om att tillföra motsvarande belopp. 

Beslutsunderlag 
Hemställan från styrelsen 
Protokoll extra styrelsemöte 2022 09 28 
Delårsbokslut september 2022 
Tjänsteskrivelsen 2022-10-24 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-09 § 267 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utbetala driftstillskott till Aktiebolaget Strömstads Badanstalt på 800 tkr vilket 
belastas årets resultat för Strömstads kommun. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 186 Anmälningsärenden 
Ärende: KS/2022-0104 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendet till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärende: 

Delegationsbeslut - att godkänna fastställda upphandlingsdokument för 
upphandling av VA-material 2022, KS/2022-0603 

Delegationsbeslut - Beslut taget av personalutskottet, 2022-11-07 § 21, KS/2022-
0474 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 187 Hemställan om medfinansiering av fortsatt 
drift av rehab-bassängen  

Ärende: KS/2022-0615 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna och skicka hemställan till Västra Götalandsregionen gällande fortsatt 
medfinansiering av drift av rehabbassängen vid Strömstad närsjukhus. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gör en hemställan till Västra Götalandsregionen om att 
regionen under 2023 bidrar till finansiering av drift av varmvattensbassängen i 
Strömstads närsjukhus. Finansiering föreslås motsvara det driftbidrag som funnits 
för tidigare verksamhetsutövare (Aleris). Detta för att bibehålla verksamheten 
under en mellanperiod tills ny entreprenör/aktör kan kontrakteras för att driva 
verksamheten vidare. 

Ett besked om samfinansiering bedöms väsentligt underlätta en ny entreprenörs 
ställningstagande gällande drift av bassängen för såväl rehabiliterande som 
friskvårdande behandling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-08 
Hemställan om finansiering 
Namninsamling från invånare med krav på bibehållen rehabbassäng 
Forskningsrapporter  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna och skicka hemställan till Västra Götalandsregionen gällande fortsatt 
medfinansiering av drift av rehabbassängen vid Strömstad närsjukhus. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kerstin Karlsson (L), Lena Martinsson (S) och Bengt Bivrin (MP), Ola Persson (M), 
Rose-Marie Fagerberg (KD) och Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
Ks diarie 
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KS § 188 Information om läget på 
kommunledningsförvaltningen 

Ärende: KS/2022-0105 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Kent Hansson informerar om nuläget på 
kommunledningsförvaltningen med anledning av att kommundirektören fått 
avsluta sitt uppdrag som kommundirektör. Han meddelar att ett arbete nu har 
börjat för att kunna anställa en ny kommundirektör.  

HR-chef Karin Mellberg Jansson redogör för kommundirektörens anställningsavtal 
och vad för rättigheter och skyldigheter som följer med det. Kommunen kommer 
inom kort att tillfälligt förordna någon att vara kommundirektör till dess en ny är 
utsedd. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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