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Kommunfullmäktige 2020-06-12 Ärende: KS/2020-0035

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Datum: Tisdag 2020-06-16
Tid: 18.00
Plats: Aulan, Strömstads gymnasium

Program
Sammanträdets öppnande 
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering tisdagen den 23 juni kl 15.00.

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Avsägelser och val

2 Inkomna motioner

3 Svar på - Motion om att skjuta på renoveringen 
av badhusanläggningen från Nya Moderaterna

KS/2019-0154

4 Svar på - motion om att förenkla för 
bostadsbyggande på landsbygden.

KS/2019-0198

5 Svar på - Motion om att införa Huskurage i 
Strömstadsbyggen från Feministiskt Initiativ

KS/2019-0215 Mats Brocker

6 Svar på - Motion om att bygga solcellspark på 
Bastekärr från Vänsterpartiet

KS/2019-0441

7 Svar på - Motion om att det utreds vilka 
följderna skulle bli för kommunens 
bostadsförsörjning med hyreslägenheter, 
ekonomi och relevanta förhållanden i övrigt, 
vid försäljning av delar av AB 
Strömstadsbyggens fastighetsinnehav.

KS/2019-0481 Mats Brocker

8 Svar på - Motion om ängsmarker från 
Miljöpartiet

KS/2019-0482

9 Exploateringsavtal för Sardinen 1 m fl KS/2018-0176

10 Sardinen 1 m fl - detaljplan KS/2018-0176

11 Exploateringsavtal för Strömstad 3:16 (del av 
Bojarskolan)

KS/2020-0098

12 Strömstad 3:16 - (del av Bojarskolan) detaljplan KS/2020-0098

13 Exploateringsavtal för Kaveldunet 1 m fl KS/2019-0587

14 Kaveldunet 1 m fl - antagande av detaljplan KS/2019-0587
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Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

15 Mekanikern 1 - detaljplan KS/2020-0333

16 Begäran om ytterligare medel för 
fritidsgårdsverksamheten 2020

KS/2020-0238

17 Årsredovisning 2019 - Strömstads kommuns 
förvaltade fonder

KS/2020-0065 Carsten Sörlie

18 Årsrapport försäkringar 2019 KS/2020-0316 Carsten Sörlie

19 Bevilja ansvarsfrihet för Sof Väst - 
Årsredovisning, förvaltingsberättelse och 
revisionsberättelse 2019

KS/2019-0417

20 Begäran om utökad låneram KS/2020-0290 Carsten Sörlie

21 Delårsrapport mars 2020 KS/2020-0220 Carsten Sörlie

22 Finansiella rapporter 2020 KS/2020-0331 Carsten Sörlie

23 Budget 2021 - Förslag till nämndsramar KS/2020-0135 Mats Brocker och 
Carsten Sörlie

24 Interpellation om måltidsförsörjning från 
Kerstin Karlsson (L)

KS/2020-0225

25 Strömstad Pilen 5 KS/2019-0469 Mats Brocker

26 Redovisning av motioner 2020 KS/2020-0299

27 Redovisning av medborgarförslagen 2020 KS/2020-0300

28 Anmälningsärenden

Kompletterande ärenden och ändringar:
1 Fråga från Elisabeth Johansson (C) 

(kommer att tas upp som ärende 23, vilket 
medföra att Ärende 23, Förslag till nämnd-
ramar kommer att tas upp som ärende 29) 

KS/2020-0061

2. Förslag till etappmål 2021-2022 
(kommer att tas upp som ärende 30)

KS/2020-0135

3 Interpellation från Åsa Torstensson (C) 
(kommer tas upp som ärende 31)

KS/2020-0390

Ronnie Brorsson
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
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Ledamöter Ersättare
Kent Hansson (S)
Mikael Cederbratt (M), 2:e vice ordförande 
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L) 
Åsa Torstensson (C) 
Lena Martinsson (S)
Muhyettin Aslan (KD)
Ronnie Brorsson (S), Ordförande 
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), 1:e vice ordförande 
Ulf Johansson (SD)
Marielle Alvdal (FI)
Helene Andersson Novela (S) 
Dag Wersén (M)
Mette H Johansson (L) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anders Ekström (KD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Morgan Gustafsson (SD) 
Merry Johansson (S)
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Mia Öster (V)
Leif Andersson (S)
Hans-Robert Hansson (L) 
John Johansson (SD) 
Bengt Bivrin (MP)
Simone Fischer Cederbratt (M) 
Ligia Morales Ahlgren (S)
Sven Nilsson (SD) 
Lena Sundberg (S)
Elisabeth Johansson (C) 
Tore Lomgård (C)
Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Erik Kristiansen (M) 
Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Elin Douglasson (C)
Andreas Friedemann Hildebrand (KD) 
Barbro Nilsson (KD)
Johanna Ekeroth (S) 
Olle Westling (S) 
Petra Hedström (S) 
Besnik Obertinca (S) 
Stellan Nilsson (V) 
Kerstin Eriksson (V)
Andreas Nikkinen (MP) 
Anders Karlsson (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Eugenia Eriksson (SD)
Gunnel Nordberg Carlsson (SD) 
Linda Nordin (FI)
Joar Alvdal (FI) 
Sandra Andersson (L) 
Claes Nabrink (L) 
Rolf Rask (S)
Lena Almèn (S)



   
Strömstad

Till
Kommunfullmäktige Strömstad

Enkel fråga
Jag läser att Diskrimingeringsombudsmannen har bl a påtalat brister i handlingsplanen 
avseende sexuella trakasserier gällande hur arbetet efter en anmälan ska göras.

Det är naturligtvis olyckligt att agerande efter en anmälan inte kommit med, och den delen 
behöver vi som kommun ta tag i och jag är övertygad att detta kommer att göras skyndsamt.

Det som bekymrar mig är de fall som blivit anmälda och hanterade hittills och hur vi som 
arbetsgivare har agerat. Det kan gälla sexuella trakasserier, olika behandling av personer 
med annan etsinitet eller funktionsnedsättning, och det ha kan skett direkt såväl som 
indirekt. 
Det kan var anmälningar bland våra anställda, de som söker hjälp hos kommunen eller våra 
elever i skolan.

Oavsett vilken av de sju diskrimineringsgrunderna som anmälan gäller är det viktigt att det 
hanteras enhetligt i hela kommunen och att det görs på rätt sätt och enligt lagar och regler.

Om det inte funnit en handlingsplan kring agerandet vid dessa ärenden, kan det finnas risk 
att det finns ärenden som inte hanterats på rätt sätt, och de som anmält kan känna att det 
inte lett till någon förbättring/förändring eller handlingsplan på den egna arbetsplatsen eller 
i bemötandet med kommunen.

Min fråga till Kent Hansson är:

Kommer du som KSO att agera på något sätt gällande de senaste årens anmälningar 
gällande diskrimineringsgrunderna för att säkerställa att dessa är hanterade på rätt sätt?

Strömstad 2020-01-13

Elisabeth Johansson, Centerpartiet
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KS/2020-0135

KS § 105 Förslag till etappmål 2021-2022 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna reviderat förslag till etappmål 2021 - 2022, daterat 2020-05-27.

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

Kommundirektören har tillsammans med kommunens förvaltningsledningar 
arbetat fram ett förslag till etappmål för år 2021 och 2022. 
Förvaltningsnämnderna har även informerats samt getts tillfälle att komma med 
synpunkter på målens innehåll. 

Att fastställa etappmål för 2021-2022 är det första steget i att utveckla 
målstyrningsprocessen. I det fortsatta målarbetet på nämndnivå kommer 
processtöd att erbjudas till de nämnder som så önskar för att bryta ner de av 
kommunfullmäktige beslutade etappmålen till nämndmål. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-26 § 159

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till etappmål 2021 - 2022.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2020-0135

KSau § 159 Förslag till etappmål 2021-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till etappmål 2021 - 2022.

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

Kommundirektören har tillsammans med kommunens förvaltningsledningar 
arbetat fram ett förslag till etappmål för år 2021 och 2022. 
Förvaltningsnämnderna har även informerats samt getts tillfälle att komma med 
synpunkter på målens innehåll. 

Att fastställa etappmål för 2021-2022 är det första steget i att utveckla 
målstyrningsprocessen. I det fortsatta målarbetet på nämndnivå kommer 
processtöd att erbjudas till de nämnder som så önskar för att bryta ner de av 
kommunfullmäktige beslutade etappmålen till nämndmål. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-20

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till etappmål 2021 - 2022.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarie 
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Kommunledningsförvaltningen 2020-05-27 Ärende: KS/2020-0135
KS - Ekonomiavdelning
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Kommunstyrelsen

Etappmål 2021-2022

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Att godkänna förslag till etappmål 2021 - 2022

Sammanfattning av ärendet

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

Kommundirektören har tillsammans med kommunens 
förvaltningsledningar arbetat fram ett förslag till etappmål för år 2021 och 
2022. Förvaltningsnämnderna har även informerats samt getts tillfälle att 
komma med synpunkter på målens innehåll. 

Att fastställa etappmål för 2021-2022 är det första steget i att utveckla 
målstyrningsprocessen. I det fortsatta målarbetet på nämndnivå kommer 
processtöd att erbjudas till de nämnder som så önskar för att bryta ner de 
av kommunfullmäktige beslutade etappmålen till nämndmål. 

Ärendet
Kommundirektörens analys efter 2020 års budgetprocess är att kommunens 
målstyrningsarbete bör utvecklas. Den totala processen för budget och 
målstyrning bedöms av flertalet som mycket omfattande och tidskrävande.

Kommunens nämnder och förvaltningar arbetar inte på samma sätt och man 
upplever att kommunens gemensamma styrning inte hänger ihop från långsiktiga 
mål, till nämndmål, mätetal och aktiviteter. Målstrukturen upplevs även som 
komplex och svår att överblicka.

Det finns därför ett behov av att förenkla och förtydliga nuvarande målstyrning. 
Med den politisk förankrade Vision 2030 och de långsiktiga målen som grund har 
kommundirektören med inspel från nämnder och förvaltningsledningar arbetat 
fram förslag till etappmål för perioden 2021-2022. 
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Enligt detta förslag kompletteras Strömstads kommuns vision och långsiktiga mål 
med fyra etappmål som gäller för åren 2021 och 2022 och etappmålen ersätter 
nuvarande sju fokusområden. 

Det är viktigt att poängtera att detta är kortsiktiga utvecklingsmål som skall leda 
till de långsiktiga målen som är fastställda. Det är likaså viktigt att poängtera att vi 
inom ramen för våra etappmål skall beskriva vad som skall utvecklas och inte ge 
exempel på vad vi gör inom vårt ordinarie uppdrag och det som är lagstyrt. 

Rubrikerna på dessa etappmål är snarlika de tidigare fokusområdena och speglar 
innehållet i vision 2030. Innehållet i etappmålen är till för att beskriva vad som 
skall uppnås, varför och vad som förväntas i form av effekt.  

Genom att förtydliga, förenkla och påvisa vad som förväntas i effekt blir dessa 
etappmål mer tydliga för verksamheten att styra utefter.

De fyra föreslagna etappmålen är följande: 

1. En erkänt bra utbildningsverksamhet
Vad: Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att 
alla ska lyckas i skolan. 

Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla 
kommunen för oss som bor här. 

Förväntat resultat:

1. Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.
2. Upplevd nöjdhet bland barn, elever och vårdnadshavare och personal 

samt en positiv bild av verksamheten.
3. Fler vidareutbildar sig  och fler söker till högre utbildning.
4. Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.

2. Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet
Vad: Säkerställa goda resultat och skapa ett gott liv, hela livet, för invånarna i 
Strömstad.

Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla 
kommunen för oss som bor här. 

Förväntat resultat: 

1. Nöjda brukare och närstående.
2. Sänkta sjukskrivningstal och ökad frisknärvaro.
3. Ett ökat utbud av digitala tjänster.

3. Attraktivt att bo, besöka och verka i
Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i 
morgon.
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Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla 
kommunen för oss som bor här. 

Förväntat resultat:

1. Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad. Fler boenden 
bland annat i hyresrätt och boenden för barnfamiljer.

2. Fler företag i mer varierade branscher i Strömstad.
3. Ett rikare kultur- och fritidsutbud.

4. En hållbar kommun
Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda livsvillkor för kommande 
generationer. 

Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla 
kommunen för oss som bor här. 

Förväntat resultat:

1. Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och 
medborgardialog.

2. Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla 
vår kommun.  

3. Ekologisk: Minskade fossila utsläpp, tillgänglig natur med höga natur- och 
upplevelsevärden samt en god bebyggd miljö.

Att fastställa etappmål är det första steget i att utveckla målstyrningsprocessen. I 
det fortsatta målarbetet på nämndnivå kommer processtöd att erbjudas de 
nämnder som så önskar för att bryta ner de avkommunfullmäktiges beslutade 
etappmålen till nämndmål. 

Perspektiv

Barnperspektiv, Ekonomiskt perspektiv, Folkhälsoperspektiv, Miljöperspektiv, 
Juridiskt perspektiv

Ärendet berör samtliga av ovanstående perspektiv då etappmålen kommer att 
styra hur kommunens verksamheter ska utvecklas under kommande år. 
Kommunfullmäktige ska besluta om mål för god ekonomisk hushållning i enlighet 
med kommunallagen vilket utgör grund för kommunens prioritering av resurser 
och styrning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-27
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Mats Brocker
Kommundirektör
0526-190 10
mats.brocker@stromstad.se

Klicka eller tryck här för att ange 
text.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarie 
Samtliga nämnder
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