
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2021-04-29 KS/2021-0013 
   
    

Justeringens tid och plats 2021-05-04 Kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 23–44 
 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  
 Ronnie Brorsson 
  
Justerare  
 Mats Granberg Simone Fischer Cederbratt 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2021-04-29 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-05-04 Datum då anslaget tas ned 2021-05-26 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
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*=närvarande digitalt på 
distans 

Kent Hansson (S) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Lars Tysklind (L), * 
Åsa Torstensson (C), * 
Lena Martinsson (S) 
Muhyettin Aslan (KD) 
Ronnie Brorsson (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), * 
Fredrik Eriksson (SD) 
Lars Åke Karlgren (V), * 
Marie Rask (S) 
Karla Valdivieso (MP), * 
Kerstin Karlsson (L), * 
Jörgen Molin (M), * 
Mats Granberg (S) 
Marielle Alvdal (FI), * 

Dag Wersén (M), * 
Mette H Johansson (L), * 
Anna-Lena Carlsson (C), * 
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Morgan Gustafsson (SD) 
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Rose-Marie Fagerberg (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Ola Persson (M), * 

Olle Westling (S) 
Besnik Obertinca (S) 
Hans-Inge Sältenberg (C), * 

Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Eugenia Eriksson (SD) 
Andreas Nikkinen (MP), * 
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Övriga närvarande  
Övriga deltagare Björn Richardsson, översiktsplanerare, § 34, närvarande digitalt på distans 

Mats Brocker, kommundirektör, § 32 
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 38, 41, närvarande digitalt på 
distans 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare 
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 KS/2021-0268 

KF § 23 Ändring av föredragningslistan 

Kommunfullmäktiges beslut 
att lägga till ärendena avsägelse som ersättare i Miljö- och byggnämnden från Lars 
Erik Kristiansen (M) samt byte av dag för kommunfullmäktige i november. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till ärendena avsägelse som ersättare i Miljö- och 
byggnämnden från Lars Erik Kristiansen (M) samt byte av dag för 
kommunfullmäktige i november. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0232 

KF § 24 Avsägelse som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden från Anders Karlsson 
(MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Anders Karlssons (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Karlsson (MP) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anders Karlsson (MP) 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att godkänna Anders Karlssons (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Anders Karlsson 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-avdelningen 
Diariet  
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 KS/2021-0232 

KF § 25 Val av ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Per Midtveit (MP) som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden efter Anders Karlsson (MP) som har avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) föreslår att Per Midtveit (MP) utses som ny ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Andreas Nikkinens 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Per Midtveit 
HR-avdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2021-0261 

KF § 26 Avsägelse som ersättare i Miljö- och 
byggnämnden från Lars Erik Kristiansen (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Lars Erik Kristiansens (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Miljö- och byggnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Erik Kristiansens (M) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare 
i Miljö- och byggnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Lars Erik Kristiansen (M) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna Lars Erik Kristiansens (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Miljö- och byggnämnden. 

Beslutet skickas till 
Lars Erik Kristiansen 
HR-avdelningen 
Miljö- och byggnämnden; mbn@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2021-0261 

KF § 27 Val av ny ersättare i Miljö- och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse Angela Sörensson (M) som ny ersättare i Miljö- och byggnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Miljö- och byggnämnden efter Lars 
Erik Kristiansen (M) som har avsagt sig uppdraget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Angela Sörensson (M) utses som ny 
ersättare i Miljö- och byggnämnden. 

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

Beslutet skickas till 
Angela Sörensson 
HR-avdelningen 
Miljö- och byggnämnden; mbn@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2021-0229 

KF § 28 Motion om bilfritt på Skolgatan från 
Miljöpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har inkommit med en motion där de förslår 

att Skolgatan görs bilfri under sommaren 2021, på prov 

att Skolgatan görs bilfri permanent om testet faller väl ut 

att ändringarna sker i samråd med berörda verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för yttrande. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Diariet  
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 KS/2019-0049 

KF § 29 Svar på - Medborgarförslag om utökat 
korttidsboende i Strömstads sjukhus lokaler 
med möjlighet till jourläkare 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse medborgarförslaget besvarat genom att beakta förslaget i den 
kommande planeringen för fastigheten Pilen 5. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Centerpartiet reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett 
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på 
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner 
inom VGR samt eventuellt Norge med möjlighet till jourläkare. Lokaler finns i den 
tomma byggnaden Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att 
förslaget inarbetas med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018 
rörande ärendet Friskare Vård. 

Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning 
2019-02-14 § 65. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 § 73 att remittera ärendet 
till socialnämnden för yttrande. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det i 
dagsläget ej finns behov för en ökning av antalet korttidsplatser. 
Korttidsverksamheten har under 2019 och 2020 inte haft behov av ytterligare 
platser än de befintliga vilket inte motiverar en ökning av antalet platser i nuläget. 

Samverkan med läkare sker idag med berörda vårdcentraler och skall uppdraget 
förändras behöver dialog föras med regionen.  

Socialnämndens remissvar är taget utifrån hur läget ser ut i Strömstad idag. 
Medborgarförslaget pekar på att göra platser tillgängliga för andra kommuner. 
Kommunledningsförvaltningen anser att detta ska beaktas i den kommande 
planeringen för fastigheten Pilen 5. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 50 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 § 36 
Tjänsteskrivelse 2021-02-09 
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 13 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 73 
Medborgarförslaget  
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse medborgarförslaget besvarat genom att beakta förslaget i den 
kommande planeringen för fastigheten Pilen 5. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anna-Lena Carlsson (C) yrkar avslag på medborgarförslaget i enlighet med 
socialnämndens yttrande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Anna-Lena 
Carlssons förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställarna 
Socialnämnden 
Diariet  
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Bilaga 
 
 
Reservation till kommunfullmäktiges beslut till ärende 3 , 202104029 
Medborgarförslaget föreslår: 
”Utökat korttidsboende i befintliga lokaler på Strömstads sjukhus, för behovet i 
Norra Bohuslän/ Dalsland och andra kommuner inom VGR samt eventuellt Norge. 
Lokaler finns i den tomma byggnaden Strömstads sjukhus och patientunderlag 
finns.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade att ovanstående förslag, att bygga 
korttidsboendeplatser för andra kommuners behov, ska beaktas i planeringen av 
Strömstads sjukhus/ Pilen 5 vilket vi tolkar som att det därmed är en del av det 
fortsatta arbetet med fylla Strömstads sjukhus med verksamhet. 
 
Centerpartiet anser att det inte kan vara Strömstads kommuns skattebetalare 
som ska finansiera och bygga korttidsplatser för andra kommuners eller länders 
behov av korttidsplatser eller att socialnämnden i Strömstad ska ta över andra 
kommuners ansvar för sina kommuninvånares behov. 
 
Strömstads kommun renoverade under 2015-2016 en avdelning på Strömstads 
sjukhus och tillskapade korttidsboendeplatser för att möta det behov som fanns 
inom Strömstads kommun av korttidsplatser till gagn för Strömstadsbor. Behövs 
det ytterligare platser för kommunens egna behov så är det det som ska 
prioriteras. I övrigt hänvisar vi till ett enigt socialnämndsyttrande över 
medborgarförslaget. 
 
För Centerpartiet 
Anna-Lena Carlsson , Elisabeth Johansson, Hans -Inge Sältenberg,   Åsa 
Torstensson 
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 KS/2019-0213 

KF § 30 Svar på - Medborgarförslag om äldreboende 

Kommunfullmäktiges beslut 
att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
Strömstadsbyggen beslutat bygga hyreslägenheter på fastigheterna. Samtidigt 
pågår utredning om att utveckla antal platser för äldreboende i kommunen och 
bland annat på Pilen 5. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett nytt 
äldreboende = trygghets- tillgänglighets och mellanboende på fastigheterna 
Magistern 4 och 13 (Rosahuset-tomten). 

Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-28 § 98 ärendet till socialnämnden för 
yttrande. 

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för 
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler avsedda för 
särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda möjligheterna till 
särskilt boende på Pilen 5. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Socialnämndens förslag att avslå 
medborgarförslag samt uppger att Strömstadsbyggen har beslutat att bygga 
hyreslägenheter på fastigheterna Magistern 4 och 13. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 98 
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 § 37 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 51 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då 
Strömstadsbyggen beslutat bygga hyreslägenheter på fastigheterna. Samtidigt 
pågår utredning om att utveckla antal platser för äldreboende i kommunen och 
bland annat på Pilen 5. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Socialnämnden 
Diariet  
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 KS/2019-0692 

KF § 31 Svar på - Motion om införande av alkolås i 
fordon som nyttjas av Strömstads kommun 
från Miljöpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anse motionen besvarad men att avvakta med beslut om införande av alkolås i 
Strömstads kommuns fordon till dess att införandet av alkolås i bil hos 
Strömstadsbyggen är utvärderat.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Miljöpartiet och Liberalerna reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga.  

Feministiskt Initiativ, Centerpartiet och Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun. 

Bengt Bivrin yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med 
undantag av räddningstjänstens fordon. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 att remittera motionen till 
Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande.  

AB Strömstadsbyggens styrelse beslutade 2020-12-08:  
 - AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar om kravet på alkolås som tillval i 
framtida upphandlingsunderlag för bolagets samtliga bilar. 
 - AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar att som svar på motionen överlämna 
tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Tekniska nämnden beslutade 2021-01-21 att lämna yttrande till kommunstyrelsen 
med förslag att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 52 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 § 38 
Tjänsteskrivelse 2021-02-09 
Remissvar från Tekniska nämnden 2021-01-26  
Remissvar från Strömstadsbyggen 2020-12-08 
Motion Centerpartiet, Bengt Bivrin- Införande av alkolås i fordon som nyttjas av 
Strömstads kommun 2019-11-27 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anse motionen besvarad men att avvakta med beslut om införande av alkolås i 
Strömstads kommuns fordon till dess att införandet av alkolås i bil hos 
Strömstadsbyggen är utvärderat.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) yrkar, med instämmande från Elisabeth Johansson (C), 
Marielle Alvdal (FI), Kerstin Karlsson (L), Hans-Robert Hansson (L), Marie 
Edvinsson Kristiansen (M), bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Andreas 
Nikkinens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
att kommunstyrelsens förslag och nej-röst för att Andreas Nikkinens förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 18 nej-röster för Andreas 
Nikkinens förslag beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

Kent Hansson S       Ja   
Mattias Gustafsson SD       Ja   
Lars Tysklind L         Nej 
Åsa Torstensson C         Nej 
Lena Martinsson S       Ja   
Muhyettin Aslan KD       Ja   
Marie Edvinsson Kristiansen M         Nej 
Fredrik Eriksson SD       Ja   
Lars Åke Karlgren V         Nej 
Marie Rask S       Ja   
Karla Valdivieso MP         Nej 
Kerstin Karlsson L         Nej 
Jörgen Molin M       Ja   
Mats Granberg S       Ja   
Ulf Johansson SD   Eugenia Eriksson SD Ja   
Marielle Alvdal FI         Nej 
Helene Andersson Novela S   Olle Westling S Ja   
Dag Wersén M         Nej 
Mette H Johansson L         Nej 
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Anna-Lena Carlsson C         Nej 
Anders Ekström KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD Ja   
Bengt Simonsson Fröjd S       Ja   
Morgan Gustafsson SD       Ja   
Merry Johansson S       Ja   
Bengt-Göran Bergstrand M         Nej 
Mia Öster V         Nej 
Leif Andersson S       Ja   
Hans-Robert Hansson L         Nej 
John Johansson SD       Ja   
Bengt Bivrin MP   Andreas Nikkinen MP   Nej 
Simone Fischer Cederbratt M         Nej 
Ligia Morales Ahlgren S   Besnik Obertinca S Ja   
Sven Nilsson SD       Ja   
Lena Sundberg S       Ja   
Elisabeth Johansson C         Nej 
Tore Lomgård C   Hans-Inge Sältenberg C   Nej 
Rose-Marie Fagerberg KD       Ja   
Lars Erik Kristiansen M   Ola Persson M   Nej 
Ronnie Brorsson S       Ja   
Summa 21 18 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden 
Diariet 
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Bilaga 1 
 

RESERVATION 
 
Alkoholproblem kan vara svåra att upptäcka för omgivningen, inte minst för 
arbetsgivaren. 
Alkolås är därför ett utmärkt hjälpmedel för att i ett tidigt skede kunna hjälpa de 
medarbetare som har alkoholrelaterade problem. Naturligtvis är även 
trafiksäkerheten i sig ett viktigt argument.  
 
Vi menar att frågan om alkolås inte behöver utvärderas ytterligare innan 
införande. 
Alkolås är inget nytt påfund, det används på många arbetsplatser och tekniken 
utvecklas ständigt. Flera av de problem som tjänsteskrivelsen från Tekniska 
nämnden hänvisar till är inte längre aktuella. Dessutom har har kommunen 
haft ett fordon med alkolås i ca 6 år, det menar vi räcker gott och väl för 
utvärdering av funktionaliteten. 
 
Strömstad, 2021-04-29 
 
Miljöpartiet de gröna 
Liberalerna  
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 KS/2019-0505 

KF § 32 Strategi för digital infrastruktur 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta strategi för digital infrastruktur. 

Sammanfattning av ärendet 
StrömstaNets mål har varit att 90 % av kommunen ska ha fiber med minst 100 
megabits. De uppgav vid samråd mellan Strömstanet och Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2019-08-21 att 83 % av kommunen har detta och att alla 
fiberföreningar är i mål. De som återstår är Hällestrand, Blomsholm och Stene 
samt Sydkoster som inte har någon förening. De är viktigt att hålla ihop alla 
fiberföreningar och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-21 § 203 
att ge Göran Wallo och Mats Brocker i uppdrag att ta fram en fibernätsstrategi. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02 § 190 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 258 
Tjänsteskrivelse 2020-10-12 
Förslag till strategi för digital infrastruktur. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta strategi för digital infrastruktur. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar att StrömstadNet höjer sitt mål från 90% till 98% 
täckning - att denna andel av kommunens hushåll erbjuds stabilt bredband med 
en hastighet på minst 100 Mbit; och därmed möter andemeningen i regeringens 
mål för landet. 

Hans-Inge Sältenberg (C), Mette H Johansson (L), Mattias Gustafsson (SD), Bengt-
Göran Bergstrand (M) och Bengt Simonsson Fröjd (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Strömstanet 
Webbmaster 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (42) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-29  
   
    

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

 

 

 KS/2019-0644 

KF § 33 Detaljplan ROSSÖ 2:16 m. fl. - godkännande 
av exploateringsavtal och antagande 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl. 

att anta förslag till detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl, upprättat 2020-10-23, 
reviderat 2021-02-04. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna fortsätta 
utvecklas med ny bebyggelse. Detaljplaneringen för del av Rossö 2:16 ska bidra till 
att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett levande lokalsamhälle. 

Planförslaget möjliggör 11 villatomter i området Höjden på Rossö. Planområdet är 
i privat ägo. Den aktuella marken är idag obebyggd och ligger i direkt anslutning 
till befintliga bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar.  

Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för 
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen. 

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak utbyggnad av VA-anläggning inom 
planområdet, dagvattenanläggning samt väg inom planområdet. 

Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva 
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt i erforderlig omfattning.  

Exploatören har ställt säkerhet till kommunen i form av en deposition om 
1 100 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med anledning av 
exploateringsavtalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-14 § 45-46 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 63-64 
Tekniska nämndens beslut 2021-03-23 § 34 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-02-25 
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor 
Tjänsteskrivelse 2021-02-15 
Plankarta upprättad 2020-10-23, rev 2021-02-04 
Illustrationskarta daterad 2020-10-23, rev 2021-02-04 
Planbeskrivning daterad 2020-10-23, rev 2021-02-04 
Samrådsredogörelse daterad 2019-11-07 
Granskningsutlåtande daterat 2021-02-03 
Utredningar: 
Bilaga 1 Dagvattenbedömning, Ramboll, 2019-03-29  
Bilaga 2 Dagvatten- och skyfallsutredning, Ramboll, 2020-06-16 
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Bilaga 3 Tillägg PM Dagvattenhantering förtydligande 2020-12-17  
Bilaga 4a+b Geoteknisk utredning, GEO-gruppen AB, 2019-02-05 rev 2021-01-28, 
Bilaga 5 Geotekniskt PM 2, 2021-02-11  
Bilaga 6 Naturvärdesinventering, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ, 
rapport 2018:21  
Bilaga 7 PM Trafikutformning, Ramboll, 2020-09-21  
Bilaga 8 Arkeologisk utredning, Kulturlandskapet rapporter 2019:18, 
Kulturlandskapet, 2019  
Bilaga 9 PM Höjdsättningsprinciper, Ramboll, 2020-10-05  
Bilaga 10 Principförslag spill- och vattenledningar, Ramboll, 2021-01-20  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl. 

att anta förslag till detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl, upprättat 2020-10-23, 
reviderat 2021-02-04. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
Exploatören 
Miljö- och byggnämnden; mbn@stromstad.se 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2007-0037 

KF § 34 FÖP Strömstad-Skee - förslag till 
antagandehandlingar 

Kommunfullmäktiges beslut 
att återremittera ärendet. 

Skäl för återremiss 
Det finns inget lagligt krav på en Fördjupad översiktsplan. Föreliggande förslag är 
"alltför detaljerat" i fråga om planeringen av områden och platser och avser gälla 
till år 2050. En fördjupad översiktsplan enligt förslaget skulle i praktiken under 
mycket lång tid komma att få en alltför stor betydelse för beslut om planering och 
byggnation i enskilda ärenden. Detta skulle äventyra möjligheterna att göra 
vederhäftiga lämplighetsbedömningar från fall till fall med utgångspunkt i 
förhållanden som råder vid tidpunkten för bedömningen. Förslaget innebär en 
reglering och en låsning av utvecklingen i fråga om privatägd mark i en 
utsträckning som kan innebära ett otillbörligt ingrepp i den enskilda ägande- och 
förfoganderätten. Det arbete som lagts ned på förslaget till Fördjupad 
översiktsplan är inte förspillt. Det finns dokumenterat och gör god nytta för 
informationen om faktiska förhållanden ifråga om mark och miljö och är värdefullt 
vid annat planarbete. Enligt kommunallagen skall berörd nämnd lämna yttrande 
till förslaget. Detta har inte skett. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Miljöpartiet reserverar sig skriftligt, se bilaga. 

Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) ska ersätta den kommunomfattande 
översiktsplanen (ÖP) för området Strömstad-Skee. 

Ändringar av FÖP efter utställning följer det som anges i det särskilda utlåtandet, 
daterat 2020-08-24. Utlåtandet godkändes av KS 2020-09-30. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-03 § 14 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 12 
Tjänsteskrivelse 2021-01-13 av översiktsplanerare Björn Richardsson 
Antagandehandling 2021-01-07, A4-dokument samt 3 st. A3- kartor 
Samrådsredogörelse 2019-05-22 
Särskilt utlåtande 2020-08-24 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-06-03 
Sammanställning av miljöbedömning 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. anta fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, daterad 2021-01-07 

2. anta och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kerstin Karlsson (L) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L) och Åsa 
Torstensson (C), yrkar att område 27 ligger kvar i FÖP:en för framtida behov av 
äldreboende av någon typ. Området är visserligen inte aktuellt för särskilt boende 
idag, men vi vill att möjligheten att bygga boende för äldre på denna plats finns 
för framtida behov. 

Lars Tysklind (L), Kent Hansson (S), Lars-Åke Karlgren (V), Åsa Torstensson (C) och 
Bengt Simonsson Fröjd (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 

Kent Hansson (S) yrkar, med instämmande från Lars-Åke Karlgren (V), avslag på 
Kerstin Karlssons (L). 

Kent Hansson (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag. 

Karla Valdivieso (MP), yrkar med instämmande från Andreas Nikkinen (MP), på 
återremiss för att ta större hänsyn till miljö-och friluftsintressen. Vi hänvisar till 
"Strategi för fossiloberoende" och våra synpunkter från granskningen.  

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar, med instämmande från Rose-Marie 
Fagerberg (KD) och Mattias Gustafsson (SD), på återremiss av följande skäl: Det 
finns inget lagligt krav på en Fördjupad översiktsplan. Föreliggande förslag är 
"alltför detaljerat" i fråga om planeringen av områden och platser och avser gälla 
till år 2050. En fördjupad översiktsplan enligt förslaget skulle i praktiken under 
mycket lång tid komma att få en alltför stor betydelse för beslut om planering och 
byggnation i enskilda ärenden. Detta skulle äventyra möjligheterna att göra 
vederhäftiga lämplighetsbedömningar från fall till fall med utgångspunkt i 
förhållanden som råder vid tidpunkten för bedömningen. Förslaget innebär en 
reglering och en låsning av utvecklingen i fråga om privatägd mark i en 
utsträckning som kan innebära ett otillbörligt ingrepp i den enskilda ägande- och 
förfoganderätten. Det arbete som lagts ned på förslaget till Fördjupad 
översiktsplan är inte förspillt. Det finns dokumenterat och gör god nytta för 
informationen om faktiska förhållanden ifråga om mark och miljö och är värdefullt 
vid annat planarbete. Enligt kommunallagen skall berörd nämnd lämna yttrande 
till förslaget. Detta har inte skett. 

Ajournering 
Mötet ajournerades mellan 20.45-21.00. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras enligt 
Marie Edvinsson Kristiansens förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 22 ja-röster för att avgöra ärendet idag 15 nej-röster för Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag att återremittera ärendet samt 2 som avstår från att rösta. Då 
minst en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter har röstat för 
återremiss beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet enligt Marie 
Edvinsson Kristiansens förslag. 

Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Kent Hansson S       Ja     
Mattias Gustafsson SD         Nej   
Lars Tysklind L       Ja     
Åsa Torstensson C       Ja     
Lena Martinsson S       Ja     
Muhyettin Aslan KD         Nej   
Marie Edvinsson 
Kristiansen M         Nej   
Fredrik Eriksson SD         Nej   
Lars Åke Karlgren V       Ja     
Marie Rask S       Ja     
Karla Valdivieso MP           Avstår 
Kerstin Karlsson L       Ja     
Jörgen Molin M         Nej   
Mats Granberg S       Ja     
Ulf Johansson SD   Eugenia Eriksson SD   Nej   
Marielle Alvdal FI       Ja     
Helene Andersson Novela S   Olle Westling S Ja     
Dag Wersén M         Nej   
Mette H Johansson L       Ja     
Anna-Lena Carlsson C       Ja     
Anders Ekström KD   Andreas Friedemann Hildebrand KD   Nej   
Bengt Simonsson Fröjd S       Ja     
Morgan Gustafsson SD         Nej   
Merry Johansson S       Ja     
Bengt-Göran Bergstrand M         Nej   
Mia Öster V       Ja     
Leif Andersson S       Ja     
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Hans-Robert Hansson L       Ja     
John Johansson SD         Nej   
Bengt Bivrin MP   Andreas Nikkinen MP     Avstår 
Simone Fischer Cederbratt M         Nej   
Ligia Morales Ahlgren S   Besnik Obertinca S Ja     
Sven Nilsson SD         Nej   
Lena Sundberg S       Ja     
Elisabeth Johansson C       Ja     
Tore Lomgård C   Hans-Inge Sältenberg C Ja     
Rose-Marie Fagerberg KD         Nej   
Lars Erik Kristiansen M   Ola Persson M   Nej   
Ronnie Brorsson S       Ja     
Summa 22 15 2 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Karla Valdiviesos 
återremissförslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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Bilaga 
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 KS/2020-0135 

KF § 35 Etappmål och styrtal 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna förslag till styrtal till kommunfullmäktiges etappmål för år 2021-
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 att ge kommundirektören i 
uppdrag att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga 
den (KF 2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom att komplettera 
Vision 2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med 
etappmål för år 2021 och 2022. 

Kommunfullmäktige antog i juni (KF 2020-06-16 §95) preliminärt etappmålen för 
2021-2022. Partierna ombads att komma in med eventuella synpunkter på de 
preliminärt antagna etappmålen senast den 1 september 2020. Under augusti 
arbetade även varje nämnd med etappmålen och de synpunkter som framkom vid 
de workshops som genomfördes har sammanställts. 

Utifrån de synpunkter och förslag som framkom tog kommundirektören fram ett 
samlat förslag till etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna 
och synpunkter från nämnderna. 

Kommunfullmäktige antog därefter mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 
den 26 november 2020 (KS/2020-0135) och etappmålen blev slutligt beslutade. 

Parallellt med denna process har förslag till styrtal tagits fram för att möjliggöra 
en mätning av måluppfyllelsen. Samtliga av kommunens förvaltningar har varit 
involverade i att ta fram förslag till styrtal och även föreslagna målnivåerna för 
2021 och 2022. Styrtalen har sedan beslutats i samband med varje nämnds 
verksamhetsplan för 2021. 

Styrtalen kommer att återrapporteras till nämnder och fullmäktige i samband med 
uppföljningsrapporter i april, augusti och vid årsbokslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Vision 2030, etappmål 2021-2022 samt styrtal 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 52 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 57 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna förslag till styrtal till kommunfullmäktiges etappmål för år 2021-
2022. 
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Beslutet skickas till 
Carina Dalenius, controller 
Samtliga förvaltningar 
Diariet  
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 KS/2021-0243 

KF § 36 Revisionsrapport 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera revisionsrapport avseende granskning av bokslut för räkenskapsår 
2020. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har granskat kommunens årsredovisning inklusive den sammanställda 
redovisningen med avseende på resultat- och balansräkning med nothänvisning, 
kassaflödesanalys, driftsredovisning och investeringsredovisning. 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Deras bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med 
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och 
årsredovisningen i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och ger en rättvisande 
bild av kommunens resultat och ställning. Kommunen har från 2019-01-01 börjat 
tillämpa Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LBKR), vilken 
ersätter tidigare Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL). Kommunen har 
under 2020 gjort ytterligare anpassningar av redovisningen till LKBR. I 
årsredovisningen framgår i avsnittet Redovisningsprinciper vilka anpassningar av 
redovisningen som gjorts med hänsyn till LBKR och dess påverkan på bokslutet. 

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2020 lämnas härmed följande 
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av 
kommunens bokslut år 2020 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra 
väsentligaste iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten 
är att uppmärksamma förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till 
förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget 
framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens 
interna kontroll. Deras granskning av den interna kontrollen har inte omfattat en 
fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister. 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen. 

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som 
erhållits den 12 mars 2021. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 52,7 mnkr 
(66,5) vilket är 23,2 mnkr över budget. Eget kapital om 708,7 (656,0 mnkr) samt 
balansomslutning om 1 649,4 mnkr (1 417,3 mnkr) för kommunen. Motsvarande 
siffror för koncernen är resultat om 64,6 mnkr (79,3 mnkr), eget kapital om 846,9 
(781,5 mnkr) samt balansomslutning om 3 044,7 mnkr (2 857,5 mnkr). 

Belopp inom parantes avser föregående år och har justerats med hänsyn till 
anpassningar enligt ovan. 

Beslutsunderlag 
Rapport avseende granskning av intern kontroll och bokslut för räkenskapsår 2020 
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Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera revisionsrapport avseende granskning av bokslut för räkenskapsår 
2020. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Ingemar Nordström, ordförande kommunens revisiorer 
Diariet  
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 KS/2021-0243 

KF § 37 Revisionsberättelse 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera Revisionsberättelsen för år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den 
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten 
samt för återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. 

Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för 
kommunen mot bakgrund av Covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts 
inför situationen att hantera en global pandemi och en händelse som varit så 
utsträckt i tid. Vi har under året på en övergripande nivå granskat hur 
kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med krishantering. Den övergripande 
granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna genom sin krishantering 
arbetat med att hantera de utmaningar och konsekvenser som uppstått med 
anledning av pandemin. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur 
kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av 
Covid-19. 

De bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Strömstad kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

De bedömer sammantaget att styrelsens och nämnders interna kontroll har varit 
tillräcklig. 

De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål som fullmäktige uppställt. 

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (42) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-29  
   
    

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

 

De tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

De åberopar Redogörelse för revisionen år 2020. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2020 
Redogörelse för revisionen år 2020 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera Revisionsberättelsen för år 2020. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Ingemar Nordström, ordförande i Kommunens revisorer 
Diariet  
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 KS/2020-0220 

KF § 38 Årsredovisning 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att godkänna årsredovisningen för 2020. 

2. att det kommunala ändamålet med AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt anses uppfyllt. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2020. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning 
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning. 

Strömstads kommuns balanskravsresultat är 47,0 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 29,5 miljoner kronor. Året har präglats av Covid-19 vilket har 
påverkat verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge sedan mitten av 
mars 2020 har resulterat i påtagliga intäktsminskningar för främst hamn- och 
parkeringsverksamheten. Kommunen har samtidigt fått ett bra stöd via de bidrag 
staten tilldelar kommunerna under pandemin. Kostnadsersättning har erhållits för 
såväl sjuklöner som andra merkostnader. Positiva poster som reavinster för 
finansiella tillgångar, försäljning av mark, lägre pensionskostnader samt låga 
räntekostnader, god hushållning med resurser i verksamheterna samt lägre 
kostnader än förväntat för exploateringsprojekt, gör att resultatet överstiger 
budet.  

Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och 
skatt om 9,6 miljoner kronor. 

Det goda resultatet 2020 behövs till fullo för att finansiera beslutade 
investeringar. Resultatet borgar därtill för en långsiktigt hållbar ekonomi och 
skapar handlingsberedskap för utveckling av samhällsservicen även kommande år. 
Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar graden av egen 
finansiering i beslutade investeringar, viktigt i sin tur för att minska den totala 
låneskulden. 

Befintligt underskott på 24,0 mnkr i nämndernas redovisning förklaras i stort av 
förlorade hamn- och parkeringsintäkter till följd av stängd riksgräns mot Norge. 
Nämnderna i övrigt redovisar ett nära noll-resultat, detta trots ökade kostnader 
på grund av pandemin. Kommunen har fått ökade generella statsbidrag för att 
möta den kostnadsbild som Covid-19 medfört. Denna ersättning täcker dock inte 
intäktsbortfallet inom hamn- och parkeringsverksamheten. Verksamheterna har 
under året präglats av god budgetdisciplin, effektiviseringar och god hushållning 
med gemensamma resurser.  

Vid sidan av positiva ekonomiska resultat redovisar många verksamheter goda 
resultat i kvalitetsmätningar. Strömstad har deltagit i nationella 
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brukarundersökningar inom vård och omsorg, funktionshinder och individ- och 
familjeomsorg. Verksamheterna visar goda resultat i jämförelse med andra 
kommuner. Resultatet visar att målet avseende resultat av brukarundersökningar 
är uppfyllt 2020. Den nationella medborgarundersökning som genomfördes under 
hösten 2020 visar på stigande värden på flera områden jämfört med 2018 när 
undersökningen genomfördes senast.  

Årets bokslut inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska 
redovisas till marknadsvärde, innan år 2019 redovisades de till anskaffningsvärde. 
I den balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav 
på ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör 
från den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post. 

Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun har nått upp till 
målen om god ekonomisk hushållning. 

År 2020 överstiger kommunens resultat det uppsatta målet på 4 procent och 
soliditetsmålet på 27 procent inklusive pensionsförpliktelser uppnås. 

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta finansiella 
målen för året. Kommunen når därför upp till de finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning år 2020. 

Ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen år 2020 helt eller delvis nått upp till 
nio av de totalt elva verksamhetsmålen. Två av målen bedöms som ej uppfyllda, 
dels nådde inte befolkningstillväxten upp till målsättningen och dels nåddes inte 
målnivåerna för nya byggrätter och bostäder. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 157,8 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
214,4 mnkr, varav 79,9 mnkr avser överföringar från tidigare år. Merparten av 
dessa rör taxefinansierade investeringar, så som vatten och avlopp, renhållning 
etc. Säkerställning av vattenförsörjningen och avloppsanslutning av nya områden 
till reningsverket har varit i fokus. Andra större investeringar har varit 
ombyggnation av strandpromenaden, Ångbåtskajen och anpassning av färjeläget 
till nya fartyg i färjetrafiken. 

Måluppfyllelse av finansiella mål 

Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till 
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och 
soliditeteten inklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 27 procent. Både 
resultatmålet och soliditetsmålet uppfylls. 
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Strömstads Kommuns bolag 

Bolagens resultat efter skatt och bokslutsdispositioner för 2020: 

Resultaträkning 
Mnkr 

Utfall  
2020 

Budget  
2020 

Budget-
avvikels
e 

AB Strömstadbyggen, koncern 6,6  5,9 0,7 

AB Strömstadlokaler 4,1 2,4 1,7 

AB Strömstads Badanstalt -1,1 -0,9 -0,2 

Årets resultat 9,6 7,4 2,2 

Både resultatmålet samt balansmålet för AB Strömstadslokaler samt AB 
Strömstadsbyggen uppfylls. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 63 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 58 
Tjänsteskrivelsen 
Årsredovisningen 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att godkänna årsredovisningen för 2020. 

2. att det kommunala ändamålet med AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt anses uppfyllt. 

3. att i Årsredovisning 2020 tillföra förtydligande om att det år 2020 infördes nya 
beräkningar avseende kommunalekonomiska utjämningssystemet som för 
Strömstads kommun räkning innebär en förstärkning på ca 22 miljoner som både 
stärker kommunens ekonomi långsiktigt och har stor betydelse för det 
ekonomiska resultatet för 2020. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag vad gäller punkt 1 och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag vad gäller punkt 2 och finner att så sker. 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen förslagspunkt 3 ska utgå då 
revideringen av årsredovisning 2020 redan har genomförts och finner att 
kommunfullmäktige beslutar så. 
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Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschefer 
Kommundirektör 
Kommunikationschef 
Ekonomichef 
Diariet  
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 KS/2021-0243 

KF § 39 Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt 
enskilda ledamöter i dessa organ 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa 
organ. 

Jäv 
Berörda ledamöter och ersättare deltar inte i beslut om ansvarsfrihet vad avser 
det egna uppdraget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har enligt 5 kap 24 § kommunallagen att vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad efter det år som revisionen avser, 
besluta om ansvarsfrihet som beviljas eller vägras. 

Kommunfullmäktiges presidium har uppdraget att bereda ärende om 
ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa 
organ. 

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (42) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-29  
   
    

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

 

 

 KS/2020-0331 

KF § 40 Finansiella rapporter 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Finansiell rapport för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 141 mnkr 2020-12-31. Värdet på aktierna 
uppgick till 69 mnkr och på räntebärande värdepapper 72 mnkr. 

Totalt ökade värdet på placeringarna med 6,8 procent och sedan start är 
värdeökningen 164,4 procent. 

Kommunen kan nyttja en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 
mnkr.  

Kommunen lånade upp 110 mnkr under 2020. 

Beslutsunderlag 
Finansiell rapport 2020 
Öhmans månadsrapport 201231 
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 59 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 64 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna Finansiell rapport för 2020. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Diana Johansson, redovisningsansvarig 
KS diarie  
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 KS/2021-0214 

KF § 41 Nedsättning av avgift för utomhusserveringar 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. att under 2021 medge avgiftsbefrielse för restauranger med uteserveringar på 
kommunal mark, cirka 1,1 miljoner kronor, i Strömstads kommun, som beviljats 
tillstånd enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 42, om Riktlinjer för 
uteserveringar i Strömstads kommun, samt 

2. att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till 
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till.  

Sammanfattning av ärendet 
Kent Hansson (S) och Mats Granberg (S) har inkommit med ett initiativärende där 
de uppger: Under 2020 beviljades restaurangägare med uteservering på 
kommunal mark avgiftsbefrielse, utifrån grunder orsakade av Covid 19. Så vitt vi 
kan bedöma ser situationen inte bättre ut inför sommaren 2021. Vi kan se att 
restaurangägarna har blivit särskilt drabbade på grund av regeringsbeslut om 
öppettider mm, varför vi anser att det finns goda skäl att även sommaren 2021 
bevilja avgiftsbefrielse. Detta med hänsyn taget till samma grunder som 2020. 
Förutsättningar ges därmed också för ett mera levande centrum, som gynnar alla. 

De föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

att medge avgiftsbefrielse för restauranger i centrala Strömstad med 
uteserveringar på kommunal mark, under förutsättning att gällande avtal 
efterlevs vad avser upplåtelsetid mm för 2021, samt 

att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till 
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till. 

Beslutsunderlag 
Initiativärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 60 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 68 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. att under 2021 medge avgiftsbefrielse för restauranger med uteserveringar på 
kommunal mark i Strömstads kommun, som beviljats tillstånd enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 42, om Riktlinjer för uteserveringar i 
Strömstads kommun, samt 

2. att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till 
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till.  
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Dag Wersén (M) yrkar, med instämmande från Marie Edvinsson Kristiansen (M), 
på ändring av attsats 1 till: att under 2021 medge avgiftsbefrielse för restauranger 
med uteserveringar på kommunal mark, cirka 1,1 miljoner kronor, i Strömstads 
kommun, som beviljats tillstånd enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 
42, om Riktlinjer för uteserveringar i Strömstads kommun, samt 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag med Dag Werséns tillägg och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2020-0172 

KF § 42 Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet 
Väst 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna upprättad årsredovisning för 2020 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse 
för 2020. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-14 § 69 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 68 
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Ulrika Haugland 2021-03-25  
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna upprättad årsredovisning för 2020 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Väst; gudrun.emilsdottir@sofvast.se 
Diariet  
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 KS/2021-0220 

KF § 43 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Revisionens granskningsrapport 2020 - AB Strömstadsbyggen, KS/2020-0040 

2. Revisionens granskningsrapport 2020 - AB Strömstadsgaragen, KS/2020-0041 

3. Revisionens granskningsrapport 2020 - AB StrömstaNet, KS/2020-0042 

4. Revisionens granskningsrapport 2020 - AB Strömstads Badanstalt, KS/2020-
0043 

5. Revisionens granskningsrapport 2020 - AB Strömstadslokaler, KS/2020-0044 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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KF § 44 Ändring av datum för 
kommunfullmäktigemöte i november 

Kommunfullmäktiges beslut 
att flytta kommunfullmäktigemötet den 11 november 2021 till den 18 november 
2021. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att utsatt datum för kommunfullmäktige den 11 november 
används till att få utbildning i Agenda 2030 och flytta kommunfullmäktigemötet 
till den 18 november 2021. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Webbmaster 
Diariet 
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