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 KS/2022-0280 

KF § 52 Avsägelse som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden från Agnetha Filipson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Agnetha Filipsons avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- 
och utbildningsnämnden. 

att utse Joakim Winberg (S) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Filipson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) föreslår att Joakim Winberg (S) utses till ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Agnetha Filipsons 
avsägelse samt besluta enligt Kent Hanssons förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Agnetha Filipson 
Joakim Winberg 
HR-avdelningen 
BUN Diarie 
KS Diarie  
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 KS/2022-0202 

KF § 53 Motion om digitalisering av hamnar och 
parkeringsplatser från Liberalerna 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Mette Johansson, Lars Tysklind, Kerstin Karlsson, Hans-Robert Hansson, Sandra 
Andersson och Claes Nabrink, Liberalerna har inkommit med en motion om 
digitalisering av hamnar och parkeringar. De föreslår  

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att: 

1. Jämföra tid och kostnader för dagens manuella hantering med en 
digitaliserad lösning, gärna i samarbete med lokala aktörer. 

2. Välja den lösning som är mest ekonomisk och implementera den snarast. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Ulf Gustavsson 
Diariet  
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 KS/2022-0254 

KF § 54 Motion om strandpromenad från Röudden 
till Surbrunn från Miljöpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion med yrkande  

att kommunen anlägger en strandpromenad runt Röudden 

att kommunen anlägger en strandpromenad mellan Canning och Surbrunn. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0253 

KF § 55 Motion om solcellspark på Grandalen från 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion med yrkande om 
att kommunen utreder anläggandet av solcellsparker vid Grandalen (gamla 
soptippen) samt mellan Vettevi och gamla E6. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

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

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Diariet  
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 KS/2022-0260 

KF § 56 Motion om att återbruka mera från Elisabeth 
Johansson och Åsa Torstensson, 
Centerpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Socialnämnden och Tekniska nämnden för beredning 
och förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson och Åsa Torstensson, Centerpartiet, har inkommit med en 
motion där de föreslår kommunfullmäktige: 

1. att starta utvecklingsarbete för ökat återbruk av det som idag inlämnas till 
återvinningsstationen med syfte att minska avfall och finna nya 
användningsområden inom cirkulär ekonomi. 

2. att förslagsvis tekniska förvaltningen och arbetslivsenheten bör ansvara 
för arbetet, eller andra lämpliga enheter, med målet att finna nya vägar 
till ökat återbruk och cirkulär ekonomi där mer av det som lämnas 
på Österröds Återvinningscentral ska återbrukas och återanvändas 

3. att en handlingsplan för textilåtervinningen tas fram 
4. att arbetslivsenheten tillsammans med lämpliga parter undersöker 

möjligheten att på sikt driva delar av Återbruket som socialt företag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Socialnämnden och Tekniska nämnden för beredning 
och förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Diariet  
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 KS/2021-0065 

KF § 57 Svar på - Medborgarförslag om discgolfbana 

Kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla medborgarförslaget samt 

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för att 
anlägga en discgolfbana på lämplig plats, till exempel Erlandseröd eller Tjärndalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställaren föreslår kommunen om 
att anlägga en discgolfbana i närheten av Strömstad.  

Kommunledningsförvaltningen har undersökt kostnader samt alternativa platser 
för detta.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-06 § 67 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-23 § 68 
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 
Medborgarförslag 2021-01-06 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att bifalla medborgarförslaget samt 

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för att 
anlägga en discgolfbana på lämplig plats, till exempel Erlandseröd eller Tjärndalen. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet  
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 KS/2017-0340 

KF § 58 Detaljplan för del av Strömstad 4:16, 
Strömstads camping 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta detaljplan för del av Strömstad 4:16 (Strömstads camping), daterad 2021-
10-13, justerad 2022-02-25. 

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att bekräfta större delen av befintlig campingverksamhet och 
skapa förutsättningar för en utveckling och utökning av campingverksamheten. 

Miljö- och byggnämnden ska beslutade i ärendet den 24 mars 
2022. Exploateringsavtal krävs inte i denna detaljplan. 

Ett förslag till nytt arrendeavtal som är anpassat till den utökade detaljplanen 
finns framtaget av tekniska förvaltningen för beslut vid samma fullmäktigemöte. 
Avtalet hanteras som ett separat ärende, KS/2018-0262. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-21 av översiktsplanerare Björn Richardsson 
Miljö- och byggnämndens beslut 2022-03-24 § 40 
Förslag till antagandehandlingar 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-30 § 77 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-06 § 53 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta detaljplanen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S), med instämmande från Lars Tysklind (L), yrkar att anta 
detaljplan för del av Strömstad 4:16 (Strömstads camping), daterad 2021-10-13, 
justerad 2022-02-25. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Mats 
Granbergs förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats 
Granbergs förslag. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
Tekniska Förvaltningen; tn.diarie@stromstad.se 
Nordic Camping & Resort AB, Eric Dahlbergs allén 15, 115 20 Stockholm 
Diariet 
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 KS/2018-0262 

KF § 59 Strömstad 4:16 (Strömstad Camping) – 
Upplåtelse av anläggningsarrende för 
camping 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna förslag till nytt anläggningsarrende för del av Strömstad 4:16 
(Strömstads camping). 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Protokollsanteckning 

Dag Wersén (M) begär och beviljas en protokollsanteckning: Orden "eller hans 
dödsbo" bör strykas i § 10. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad Camping AB har sedan 1994 arrenderat ett markområde på fastigheten 
Strömstad 4:16 för att där bedriva camping.  

Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att möjliggöra en utökning av 
framförallt stugverksamheten då detta är en campingform där efterfrågan ökar. I 
detaljplaneförslaget som nu ligger för antagande möjliggörs en ökning av 
campingenheter (uppställningsplatser och stugor) med nästan 100% samt för att 
bygga en restaurang/konferensanläggning.  

Denna ökning i både möjlig omfattning och areal efter att detaljplanen antagits 
föranleder ett behov av att nytt anläggningsarrendeavtal upprättas mellan 
parterna för att skapa möjlighet för arrendatorn att kunna genomföra 
detaljplanen. 

Kommunstyrelsen fattade år 2018-05-30, §76, ett beslut om att erbjuda 
Strömstad Camping AB ett nytt anläggningsarrendeavtal. Därefter har det 
parallellt med detaljplaneprocessen pågått förhandlingar rörande utformning av 
ett nytt anläggningsarrendeavtal.  

Tekniska förvaltningen har inhämtat värdering av arrendeavgiften. Värderingen 
avser en fullt utbyggd camping i enlighet med detaljplaneförslaget samt en 
arrendetid på 15 år respektive 20 år. Värderad arrendeavgift med arrendetid på 
15 år är 616 000 kr/år och med en arrendetid på 20 år 770 000 kr/år. Då 
arrendatorn, efter värdering av arrendeavgiften gjorts, yrkat på en arrendetid på 
25 år har parterna kommit överens om att 924 000 kr/år är skälig arrendeavgift 
för en fullt utbyggd camping när arrendetiden är 25 år. Det är i enlighet med 
värderingen en proportionerlig ökning av arrendeavgiften kontra arrendetiden 15 
år, 20 år och 25 år. Då campingen inte är utbyggd till mer än ca 50% idag sett till 
vad detaljplaneförslaget kommer medge, är parterna också överens om att det är 
skäligt att under en period succesivt trappa upp arrendeavgiften. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade år 2021-03-17, § 46, ett inriktningsbeslut 
rörande att arrendeavgiften ska trappas upp under de 10 första åren.  

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt anläggningsarrendeavtal 
som arrendatorn undertecknat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2022-03-11.  
Förslag till nytt anläggningsarrendeavtal undertecknat av Strömstad Camping AB 
den 4 mars 2022. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-30 § 78 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06 § 54 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna förslag till nytt anläggningsarrende för campingen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) yrkar att godkänna förslag till nytt anläggningsarrende för del 
av Strömstad 4:16 (Strömstads camping). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Mats 
Granbergs förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats 
Granbergs förslag. 

Beslutet skickas till 
Strömstads Camping 
Tekniska förvaltningen; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2022-0206 

KF § 60 Revidering lönepolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta reviderad lönepolicy. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om att anta Strömstads kommuns lönepolicy. 
Lönepolicyn är en del av kommunens personalpolitiska styrdokument och har till 
syfte att stimulera till att stimulera kommunens anställda att nå uppsatta mål och 
utveckla verksamheten. Lönepolicyn innehåller dels gemensamma 
utgångspunkter för lönesättning, lönekriterier samt ansvarsfördelningen inom 
organisationen vid lönesättning. 

Förvaltningen har under 2021 arbetat fram ett arbetsgivarvarumärke med ett 
antal begrepp som ska känneteckna kommunen som arbetsgivare. Ett av 
kriterierna är värdskap som även hakar i kommunens platsvarumärke. Värdskap är 
ett begrepp som förvaltningen önskar arbeta in som förhållningssätt både internt i 
förhållande till kollegor men framförallt i förhållningssättet till dom vi är till för i 
våra verksamheter.  

Förslaget till revidering innebär att byta ut lönekriteriet medarbetarskap och 
ersätta det med lönekriteriet värdskap. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad personalpolicy  
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 av HR-chefen 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-03-23 § 4 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06 § 62 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta reviderad lönepolicy. 

Beslutet skickas till 
HR-chef 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2021-0432 

KF § 61 Revisionsrapport 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera revisionsrapport avseende granskning av bokslut för 
räkenskapsår 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstads Kommun 
granskat årsredovisningen för 2021. Uppdraget utgör en obligatorisk del av den 
årliga granskningen. 

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt 
lag och god redovisningssed samt om resultaten är förenliga med fullmäktiges mål 
för god ekonomisk hushållning. 

Deras sammanfattande bedömning är: 
 

• Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande regelverk, i allt 
väsentligt. 

• Inga väsentliga avvikelser från god redovisningssed föreligger vad gäller 
årsredovisningens bild av verksamhetens ekonomiska resultat, 
budgetutfall, finansiering och ekonomiska ställning 

• Att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

• Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv. 

• Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv. 

I årsredovisningen redovisas ett resultat på 80,1 mnkr och ett eget kapital om 
788,8 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 93 mnkr och 
941,1 mnkr. 
Årets resultat, 80,1 mkr är 65,1 mkr högre än budget, 27,4 mkr högre än 
föregående år och innebär att kommunen efterlever balanskravet. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera revisionsrapport avseende granskning av bokslut för 
räkenskapsår 2021. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Ingemar Nordström, ordförande kommunrevisionen 
Diariet  
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 KS/2021-0432 

KF § 62 Revisionsberättelse 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera Revisionsberättelsen för år 2021. 

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 pandemin under 2021 fortsatt att skapa 
utmaningar för kommunen. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför 
situationen att hantera en global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i 
tid. De har under året på en övergripande nivå följt hur pandemin påverkat 
verksamheten i kommunstyrelsen och nämnderna. 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. 

De tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 
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De åberopar Redogörelse för revisionen år 2021. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2020 
Redogörelse för revisionen år 2020 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera Revisionsberättelsen för år 2021. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Ingemar Nordström, ordförande kommunrevisionen 
Diariet  
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 KS/2021-0063 

KF § 63 Årsredovisning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna årsredovisningen för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2021. 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 62,1 miljoner kronor att jämföra med 
budgeterade 15,0 miljoner kronor. Året har präglats av Covid-19 vilket har 
påverkat verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge fram till sommaren 
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 12,8 miljoner kronor. 

Det goda resultatet 2021 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 överskott på 1,1 mnkr i nämndernas redovisning förklaras i stort av en 
god följsamhet mot budget. 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. 

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. 
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Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 182,8 mnkr att jämföras med en totalbudget på 
240,1 mnkr, varav 68,2 mnkr avser överföringar från tidigare år. Hälften av 
investeringsbeloppet rör taxefinansierade investeringar, så som vatten och 
avlopp, renhållning etc. Säkerställning av vattenförsörjningen och 
avloppsanslutning av nya områden till reningsverket har varit i fokus även i år. I 
början av året förvärvades fastigheten Pilen 5 för att inrymma kommunal 
verksamhet. Andra större investeringar har varit Ångbåtskajen, ombyggnation av 
gator och vägar och anpassning av färjeläget till nya miljövänligare 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 25 procent. Både 
resultatmålet och soliditetsmålet uppfylls. 

AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta finansiella 
målen för året. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06 § 64 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-23 § 67 
Tjänsteskrivelsen 2022-03-16 
Årsredovisningen 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna årsredovisningen för 2021. 

att ge kommundirektören i uppdrag att på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt 
informera kommunens invånare om kommunens resultat för 2021. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 

Mia Öster (V) yrkar, med instämmande från Kerstin Karlsson (L), på att att-sats 2 
stryks. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag vad gäller att-sats 1 och finner att så sker. 

Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Mia Östers 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mia Östers förslag. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-28  
   
    

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

 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschefer 
Kommundirektör 
Kommunikationschef 
Ekonomichef 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2021-0432 

KF § 64 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 för år 2021. 

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 för år 2021. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2022-0217 

KF § 65 Ägartillskott AB Strömstadlokaler 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 
att tillskjuta ett aktieägartillskott om 20 mnkr till AB Strömstadslokaler som är 
destinerade till amortering av lån.  

att samtidigt reducera AB Strömstadlokalers borgensram med 20 mnkr. 

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

Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
I förbindelse med att AB Strömstadlokaler omsätter sina lån som förfaller har man 
sett på möjligheten att amortera skulder.  

Alla lån som löper i Kommuninvest kan enbart amorteras i förbindelse med förfall. 
Nu finns den möjligheten och det sammanfaller bra med det goda resultat 
kommunen presenterar samt att Strömstads kommun i goda ekonomiska tider 
visar att vi har en aktiv skuldhantering som medför att kommunen sakta men 
säkert kan kliva ner från positionen som en av de mest belånade kommuner per 
invånare. En sådan amortering betyder att kommunkoncernens reella skuld 
reduceras med cirka 1 500 kronor per invånare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-03-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-23 § 75 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06 § 65 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att tillskjuta ett aktieägartillskott om 20 mnkr till AB Strömstadslokaler som är 
destinerade till amortering av lån.  

att samtidigt reducera AB Strömstadlokalers borgensram med 20 mnkr. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S), Mia Öster (V), Anders Ekström (KD), Lena Martinsson (S) och 
Fredrik Eriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 

Dag Wersén (M) yrkar, med instämmande från Hans-Inge Sältenberg (C), Ola 
Persson (M), Kerstin Karlsson (L), Bengt Bivrin (MP), Mette H Johansson (L), på 
avslag för förslaget. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan kommunstyrelsens förslag och Dag 
Werséns förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Redovisningsansvarig 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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Bilaga 
 
 
Skriftlig reservation från Centerpartiet ärende 12,  kf 20220428, ang ägartillskott 
till AB Strömstads Lokaler 
 
I årsredovisning för 2021 beskrivs och lyft fram betydelsen av att 
kommunenkoncernen har god likviditet och att det minskar behovet av 
låneupptagning och ökar graden av egen finansiering i beslutade investeringar, 
och att det minskar den totala låneskulden. Strömstad kommun har också 
framgent behov av investeringar och satsningar i verksamheten såväl inom skolan 
som byggande av nya äldreboende. Centerpartiet anser att det är dålig ekonomisk 
hushållning att amortera idag och senare i framtiden behöva låna till högre 
kostnader. 
 
För Centerpartiet 
Åsa Torstensson, Anna-Lena Carlsson, Tore Lomgård, Hans-Inge Sältenberg 
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 KS/2021-0066 

KF § 66 Finansiella rapporter 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
att godkänna Finansiell rapport för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillgångsförvaltning  

Världens börser och i synnerlighet Stockholmsbörsen visade stark värdetillväxt 
under året. Drivande faktorer bakom värdetillväxten var starka års- och tertials 
rapporter från bolagen och positiva förväntningar över den ekonomisk 
återhämtning som kom när världens ekonomier långsamt började öppna upp 
efter pandemin.  Enligt index OMX Stockholm PI hade Stockholmsbörsen en 
avkastning på 34,94 procent under året. Även USA-marknaden utvecklades 
positivt under samma period, dock inte lika starkt som Stockholmsbörsen. Enligt 
index DJ USA var utvecklingen på USA-marknaden 19,99 procent.   

Aktiemarknadens positiva utveckling syns i Strömstads kommuns 
placeringsportföljer. Totalt hade portföljerna en viktad avkastning på 14,9 procent 
under 2021. Portföljen investerar till stor del (minst 50%) i räntebärande fonder. 
Dessa har lägre avkastning än aktiefonder men i gengäld också mindre risk. I 
absoluta tal har portföljen genererat nästan 21,0 miljoner kronor i avkastning 
sedan årsskiftet.  

Tabell 1: Nyckeltal tillgångsförvaltning Strömstads kommun 

Vid periodens slut  T3 2021 T2 2021 T1 2021 T3 2020 

Marknadsvärde (mnkr) 162,4 158,8 150,3 141,4 

Avkastning i år (%) 14,9 12,4 6,4 6,8 

Avkastning från start 
(%) 203,8 197,1 181,0 164,4 

  

Skuldförvaltning  
Under 2021 refinansierades lån för 449 miljoner kronor, amorterades 50 miljoner 
kronor, samt ny finansiering upptogs för 50 miljoner kronor. I slutet av året var 
nettoskulden för Strömstads kommunkoncern därför 1 610 miljoner kronor – 
alltså samma som i slutet av 2020.  

Kommunkoncernens externa räntekostnader för tertialet uppgick till ungefär 9,5 
miljoner kronor.  
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Tabell 2: Nyckeltal skuldförvaltning Strömstads kommunkoncern 

 

Beslutsunderlag 
Finansiell rapport 2021 
Öhmans månadsrapport 211231 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29 
Tjänsteskrivelsen 2022-03-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-30 § 79 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-06 § 66 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att godkänna Finansiell rapport för 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Redovisningsansvarig 
KS diarie  

Vid periodens slut T3 2021 T2 2021 T1 2021 T3 2020

Skuld kommun (mnkr) 340 340 340 290
Skuld Strömstadsbyggen (mnkr) 771 796 796 796
Skuld Strömstadslokaler (mnkr) 399 414 414 424
Skuld Strömstanät (mnkr) 100 100 100 100
Skuld (mnkr) 1 610 1 650 1 650 1 610
Räntekostnad (mnkr) 9,45 8,73 8,93 8,21
Snittränta (% - sista 12 mnd) 1,32 1,35 1,36 1,36
Räntebindningstid (år) 1,74 1,88 2,05 2,05
Kapitalbindningstid (år) 2,32 2,66 3,00 3,19
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 KS/2022-0164 

KF § 67 Revidering av Arvodesreglemente för 
förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 
att anta förslag till reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda. 

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesberedning har sammanträtt ett antal gånger och kommit fram till ett 
förslag på reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda inför nästa 
mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda. 
Arvodesberedningens beslut 2022-03-29 § 1 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
att anta förslag till reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ola Persson (M) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2022-0120 

KF § 68 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Socialnämndens beslut 2022-02-24 § 25 - Svar på medborgarförslag om 
att byta ut ordet brukare i socialförvaltningens verksamhet, KS/2021-0544 

2. Kommunstyrelsens beslut 2022-03-02 § 27 - Svar på medborgarförslag om 
att kommunen ska behålla Crusellska och bygga om det till äldre-
/mellanboende, KS/2021-0563 

3. Ernst & Young:s granskning av inköp och upphandling i Strömstads 
kommun, KS/2019-0629 

4. Revisionens granskningsrapport 2021 - AB Strömstadsbyggen, KS/2021-
0055 

5. Revisionens granskningsrapport 2021 - AB Strömstadsgaragen, KS/2021-
0056 

6. Revisionens granskningsrapport 2021 - AB StrömstaNet, KS/2021-0057 
7. Revisionens granskningsrapport 2021 - AB Strömstads badanstalt, 

KS/2021-0058 
8. Revisionens granskningsrapport 2021 - AB Strömstadslokaler, KS/2021-

0059 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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