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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsens  
  
Sammanträdesdatum 2017-03-08 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats  
  
Underskrift   
  
  

 

Plats och  
sammanträdestid 

 

Kommunstyrelsens sessionssal 
2017-03-08 klockan 13:00-16:50 

Beslutare Peter Dafteryd (C), 0rdförande 
Hans-Inge Sältenberg (C)  
Anette Andersson (L)  
Anna-Lena Carlsson (C)  
Bengt Bivrin (MP)  
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordförande  
Lena Martinsson (S), 2:e vice ordförande  
Kent Hansson (S)  
Siwert Hjalmarsson (M)  
Mattias Gustafsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Mette H. Johansson (L) 
 

Närvarande ersättare 
Elisabeth Johansson (C)  
Rolf Pettersson (S)  
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Morgan Gutke (C) 
Anna Gravander (MP) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Leif Andersson (S) 

   

Övriga deltagare 
 

Maria Reinholdsson kommunchef, Lars-Erik Hansson ekonomichef, Nicklas  
Faritzon administrativ chef barn- och utbildningsförvaltningen, Agneta Kullberg 
kostchef, Gary Lyckell fastighetsförvaltare Strömstadslokaler, Björn Richardsson 
översiktsplanerare, Elin Solvang plan- och byggchef. 
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KS § 26 
KSAU § 28 Dnr: KS/2016-0365 

Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättring för strandremsan 
vid Strömstad Spa - Kebalområdet 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att gatuavdelningen, arbetsledaren på arbetslivsenheten och kommunens 
miljövårdstrateg gemensamt utvärderar vad som är möjligt att genomföra i området 
med hänsyn till boende, djur- och växtliv. 

att man i samband med denna utvärdering inkluderar en översyn av befintliga kuststigar 
med diverse markeringar på Nötholmens naturreservat. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att 
Området, strandremsan på Kebal områdets västra sida i viken mot Nötholmen. 
idag är ett risigt och ostädat område som skulle kunna bli ett fint rekreationsområde 
för Strömstad och Kebalområdet. Området hänger dessutom ihop med 
Nötholmens naturreservat och Kuststigen till Seläter som skulle kunna bilda ett 
mycket attraktivt sammanhängande område för promenad, vandring och lek. 
Röjer man undan taggbuskar, enbuskar och sly på området närmast husen och gör 
en mer öppen gräs eller sandyta som passar för lek och bollspel så skulle det bli ett 
attraktivt område. Dit skulle man kunna gå för att spela Kubb, krocket sparka boll 
eller varför inte en vollybollplan där man lätt kunde ta bort/ höja nätet för att 
kunna användas för lite av varje. Kebalområdet saknar dessutom ett område för lek 
och bollspel. Längre ut på strandområdet kunde man ta bort undervegetationen 
och ev spara några stora träden så man kunde röra sig runt och leka bland träd och 
klippor. 

På området i början av kuststigen ligger ett borttaget krigs- kanonställe där det 
sticker upp rostiga stålrör ur marken. Där kunde man göra en fin grill och fikaplats. 
Ett fint avslut eller börja på kuststigen eller efter en stunds lek där man kan se ut 
över havet, Nötholmen och Koster. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse, Jeanette Johander, biträdande gatuchef 2017-01-16 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-09-15 
Medborgarförslag 19 juni 2016 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att gatuavdelningen, arbetsledaren på arbetslivsenheten och kommunens 
miljövårdstrateg gemensamt utvärderar vad som är möjligt att genomföra i området 
med hänsyn till boende, djur- och växtliv. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att man i samband med denna utvärdering inkluderar 
en översyn av befintliga kuststigar med diverse markeringar på Nötholmens 
naturreservat. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Siwert 
Hjalmarssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 27 
KSAU § 29 Dnr: KS/2016-0364 

Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättringar för  
Kebalområdet, gällande grusplan bakom Strömstad Spa parkeringshus 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det 
saknas boendeparkering och finns inga gästparkeringar i området, det gör området 
mycket svårbott för fastboende. Förhoppningsvis vill kommunen gynna ett levande 
Strömstad och en levande statsdel på Kebal, men då behövs mer parkeringsplatser i 
området eftersom fastboende ofta har två bilar och gäster ibland. 
Tycker därför att grusplanen bakom spas p-hus skall användas för parkering för de 
boende i området och gästparkering för besökande till området och Nötholmens 
naturreservat. 
På planritningar för Kebalområdet finns det en stig inritat från Finnoxelgatan till 
grusplanen som enkelt skulle kunna färdigställas och göra parkeringsplatsen mer 
tillgänglig för området. 
Alternativt skulle man kunna dela av planen så en del används för parkering och en 
andra del för bollspel. Planen verkar nu användas mest som avstjälpningsplats för 
grushögar, asfaltspill, lastpallar, annat diverse skräp samt parkering för båtsläp och 
lite andra bilar. I dagsläget som det ser ut nu är det inte en särskilt trevlig plats. 
Förslagsställaren utvecklar sitt medborgarförslag under sammanträdet 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16 
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-09-15 
Medborgarförslag 19 juni 2016 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende. 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 28 
KSAU § 30 Dnr: KS/2016-0361 

Svar på medborgarförslag - Vattenkran/fontän 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget 

att en vattenkiosk sätts upp på Strandpromenaden på prov inför sommaren 2017  

att uppförande av ett antal vattenkiosker i centrum skall finnas med som en del av 
centrumplanens utförande 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det skulle 
vara väldigt bra men en vattenkran med dricksvatten för att fylla vattenflaskor och 
tvätta händer på barn som lekt på lekplatsen vid strandpromenaden. 
Barn som leker blir ju smutsiga och hungriga och det vore trevligt att kunna tvätta 
av deras kolsvarta händer när man ska ge dem lite mat/fika/ frukt. Dessutom vet jag 
inte något ställe där man kan fylla vattenflaskor en varm sommardag i Strömstad 
centrum. Ett annat ställe är torget där mycket folk äter korv, hamburgare och glass 
där skulle det också behövas en vattenfontän för samma ändamål. 
Två trevlig vattenfontäner där man lätt kunna tvätta händerna på små barn och 
vuxna och fylla vattenflaskor, det skulle vara en trevlig och mycket bra service för 
Strömstads invånare och turister. 

Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16 
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-09-15 
Medborgarförslag 19 juni 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bifalla medborgarförslaget 
att en vattenkiosk sätts upp på Strandpromenaden på prov inför sommaren 2017  
att uppförande av ett antal vattenkiosker i centrum skall finnas med som en del av 
centrumplanens utförande 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 29 
KSAU § 31 Dnr: KS/2016-0435 

Svar på medborgarförslag - Cykel och gångväg till Hällestrand 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att kommunicera medborgarförslaget och ha en dialog med Trafikverket då den aktuella 
sträckan ligger inom deras ansvarsområde. Sträckan planeras även att ingå i Västra 
Götalands regionens Cykelplan 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Christian och Karin Esbjörnsson har inkommit med ett medborgarförslag där de anger 
att de har barn i skolålder som önskar att få möjlighet att cykla till/från skola, idrott och 
kompisar men vi kan tyvärr inte släppa ut barnen på Hällestrandsvägen. Delvis så är den 
smal ,har hög trafikintensitet och med höga hastigheter. Möter tvåbilar varandra vid 
backkrönet Ånneröd gamla skola samtidigt som cyklist vinglar till så är det stor risk för 
dödsolycka. De som bor på Hällestrand har i dagsläget ingen möjlighet att ta sig till 
centrum säkert på något annat sätt än med bil eller buss. Gång och cykeltrafiken på 
vägen har också ökat sedan asylboendet på Hällestrand togs i bruk, deras 
bussmöjligheter är väldigt begränsande och de färdas oftast med cykel. Många skulle 
vinna på en cykelväg. Möjligheterna till friskvård med en cykelväg Hällestrand/ 
Strömstad är stora. Den bilfria rörelsefriheten skulle öka markant i området. I samband 
med en eventuell gång/cykelbana skulle man kunna ha fiber i åtanke då detta inte finns i 
området. Denna cykelbana skulle vara ett steg till mot att ha en fin cykelled längs med 
kusten.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse, förvaltningschef Roland Kindslätt, 2017-01-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15 § 89 
Medborgarförslag 2016-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att kommunicera medborgarförslaget och ha en dialog med Trafikverket då den aktuella 
sträckan ligger inom deras ansvarsområde. Sträckan planeras även att ingå i Västra 
Götalands regionens Cykelplan 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 30 
KSAU § 32 Dnr: KS/2015-0285 

Svar på motion om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för komplettering 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), Anders Ekström (M) och Siwert Hjalmarsson (M) har 
lämnat in en motion  gällande förebyggande åtgärder mot droger i Strömstads kommun. 
Den 9 september 2015 beslutade kommunfullmäktige att remittera motionen till 
kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, folkhälsorådet och barn- och 
utbildningsnämnden. När ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 9 mars 2016 
beslutade kommunstyrelsen att återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden. Motivet till återremissen var att svaret dels saknade en 
beskrivning av vad en arena med fritidsverksamhet anpassad till barns och ungas behov 
skulle innehålla och dels att det saknades en tydlig och realistisk tidsram, samt en 
kostnadsberäkning med förslag till finansiering. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Tjänsteskrivelse Ulrika Bilme, drogförebyggande samordnare 
Yttrande från Folkhälsorådet 
Yttrande från Omsorgsnämnden 
Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden 
Protokoll kommunfullmäktige 2015-09-10 
Moderaternas analys 2016-03-09 
Motion 2015-06-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att barn och utbildningsnämnden genomför ett planeringsarbete gällande Kulturhus 
Skagerack där fritidsgårdsverksamheten finns med. Ett konkret förslag anpassat till barn 
och ungas behov ska arbetas fram tillsammans med fritidssamordnaren.  
att man kommer också att revidera riktlinjerna för fritidsgårdsverksamheten.   
att motionen därmed anses besvarad 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
komplettering. 

Beslutsgång 
Ordförande fråga om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker.  

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 31 
KSAU § 33 Dnr: KS/2017-0096 

 Näringslivsstrategi 2017-2020 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till ny näringslivsstrategi 2017-2020 för Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag åt utvecklingsavdelningen att ta 
fram ett förslag på ny näringslivsstrategi. Näringslivsstrategin ersätter den gamla 
strategin från 2010. Företagare, politiker och kommuntjänstemän har genom en 
utvecklingsdag på Daftö Resort den 7 november 2016 tillsammans kommit överens om 
vilka fokusområden som är viktiga i näringslivsstrategin. De fem områden som valdes 
var: Bygga och bo, Varumärket Strömstad, Näringsliv och företag, Infrastruktur och 
kommunikation samt skola, utbildning, kompetensförsörjning. Arbetet har sedan 
fortsatt med näringslivsstrategin och den har varit ute på remiss hos kommunstyrelsens 
arbetsutskott, näringslivsrådet, Företagarna i Strömstad och Köpmannaföreningen. 
Näringslivsstrategin är ett långsiktigt strategiskt dokument som revideras vart fjärde år. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Tjänsteskrivelse Hans Friberg Näringslivsutvecklare  
Näringslivsstrategin 2017-2020 
Mejlkontakt med Köpmannaföreningen, conny@comfort-stromstad.com 
Mejlkontakt med Företagarna Strömstad, ingela@engagera.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till ny näringslivsstrategi 2017-2020 för Strömstads kommun. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 32 
KSAU § 34   Dnr: KS/2016-0653 

Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel till år 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 125 479 tkr till 2017, som 
tilläggsbudget till 2017 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 125 479 tkr med 
fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2017, att läggas som tilläggsbudget till 
2017 års investeringsbudget 
 

Nämnd Belopp i tkr 
Tekniska nämnden, taxekollektiven 94 269 
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh  15 507 
Barn- och utbildningsnämnden 2 768 
Miljö- och byggnämnden 3 986 
Kommunstyrelse 8 949 

    
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Tjänsteskrivelse Lenita Tengström, ekonom 2017-02-10 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 125 479 tkr till 2017, som 
tilläggsbudget till 2017 års investeringsbudget. 
 
Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 33 
KSAU § 35 Dnr: KS/2017-0097 

 Utbetalning av partistöd 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt redovisning i ärendet 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut Kf  2014-11-27 §20. 
Partistödet 2017 grundas på prisbasbeloppet 2016 44 300kr. Stödet betalas enligt 
följande: 

Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp 
Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp 
Utbildningsstöd med 900 kr/mandat 

Beräkning av partistöd 2017 

 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt redovisning i ärendet 
 
 

Prisbasbelopp 2016 44 300 kr          

Mandat Grund Partistöd Utbildning Totalt
S 10 8 860 kr            72 652 kr   9 000 kr        90 512 kr    
C 9 8 860 kr            65 387 kr   8 100 kr        82 347 kr    
L 6 8 860 kr            43 591 kr   5 400 kr        57 851 kr    
M 4 8 860 kr            29 061 kr   3 600 kr        41 521 kr    
MP 4 8 860 kr            29 061 kr   3 600 kr        41 521 kr    
SD 3 8 860 kr            21 796 kr   2 700 kr        33 356 kr    
V 2 8 860 kr            14 530 kr   1 800 kr        25 190 kr    
KD 1 8 860 kr            7 265 kr     900 kr           17 025 kr    

Summa 39 70 880 kr          283 343 kr 35 100 kr     389 323 kr 
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Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 34 
Ksau § 44                                                                                   Dnr: KS/2017-0128 

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

1) att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavatalet i Västra Götaland, avtal 
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 
2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att 
gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna 
möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det 
med två år i taget. 

2) att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 
2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, som 
upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. 

3) att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- 
och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen 
(VGR) och kommunerna i Västra Götaland (VKR) har parterna genomfört en gemensam 
översyn av nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelningen 
och samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt ansvar 
enligt§ 3 och § 18 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763}. För de patienter som får 
kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att 
kommunen ansvar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan 
landstinget ansvar för läkarresurser och övriga kompetenser.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse om 
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och Ramavtal 
om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård blir underavtal. 

Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01 
Protokoll socialnämnden 2017-02-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-31 av Lena Olsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och Monica Birgersson. 
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Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland. 
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i - Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk 
Bilaga 1 Termer och begrepp 
Tjänsteutlåtande från Fyrbodal, daterat 2016-12-21 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
1) att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavatalet i Västra Götaland, avtal 
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 
2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att 
gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna 
möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det 
med två år i taget. 
2) att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 
2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, som 
upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. 
3) att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- 
och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 35                                                                                 Dnr KS/2016-0646 

Avsägelse som ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Ulf Gustafsson (S) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i 
kultur- och fritidsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Gustafsson (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i kultur- och 
fritidsutskottet 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att bevilja Ulf Gustafsson (S) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i 
kultur- och fritidsutskottet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 Kultur- och fritidsutskottet 
 Ulf Gustafsson 
 HR avdelningen 
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KS § 36                                                                                  Dnr KS/2017-0106 

Avsägelse som ersättare i kultur- och fritidsutskottet 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Siwert Hjalmarsson (M) entledigande från uppdraget som ersättare i kultur- 
och fritidsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 
Siwert Hjalmarsson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsutskottet 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att bevilja Siwert Hjalmarsson (M) entledigande från uppdraget som ersättare i kultur- 
och fritidsutskottet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 Kultur- och fritidsutskottet 
 Siwert Hjalmarsson 
 HR avdelningen 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS § 37                                                                                  Dnr. KS/2017-0167 

Val av ny ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  utse Siwert Hjalmarsson (M) till ny ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet efter 
Ulf Gustafsson (S) som avsagt sig uppdraget.   
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår Siwert Hjalmarsson (M) till ny ordinarie ledamot i kultur- och  
fritidsutskottet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 Kultur- och fritidsutskottet 
 Siwert Hjalmarsson 
 HR avdelningen 
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KS § 38                                                                                  Dnr KS/2017-0168 

Val av ny ersättare i kultur- och fritidsutskottet 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  utse Rolf Pettersson (S) till ny ersättare i kultur- och fritidsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kultur- och fritidsutskottet efter  
Siwert Hjalmarsson (M) som avsagt sig uppdraget.   

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår att utse Rolf Pettersson (S) till ny ersättare i kultur-  
och fritidsutskottet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 Kultur- och fritidsutskottet 
 Rolf Pettersson 
 HR avdelningen 
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KS § 39 
KSAU § 37 Dnr: KS/2017-0011 

Remissvar ” Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad 
nedskräpning” 
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta tjänsteskrivelsen och det gemensamma remissvaret från Tillväxt Norra Bohuslän 
angående ”Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning” som 
sin egen. 

Sammanfattning av ärendet 
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera nedskräpningsbotens 
styreffekt för att minska nedskräpningen och vid behov lämna förslag på nödvändiga 
förändringar samt att utreda och föreslå hur det nationella förebyggande arbetet mot 
nedskräpning kan säkerställas. I uppdraget ingår också att utreda om kompletterande 
finansieringsformer och/eller åtgärder för omhändertagande av marint skräp på 
stränder behövs, och i så fall föreslå olika alternativ samt att utreda och föreslå hur 
lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan 
ändras så att kommunerna får ansvar för att beakta miljöaspekter i naturmiljöer och 
utföra renhållning även inom sådana områden.  
Kommunerna har fått naturvårdsverkets förslag på remiss och ska, vid eventuella  
synpunkter, inkomma med svar innan den 31 mars 2017. Kommunerna inom Tillväxt 
Norra Bohuslän (Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil) har tillsammans lämnat ett 
gemensamt förslag till remissvar (remissvaret bifogas tjänsteskrivelsen).  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Remissvar från kommunerna inom Tillväxt Norra Bohuslän, 2017-01-31 
Tjänsteskrivelse, Remissvar ” Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad 
nedskräpning”  2017-02-08   

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta tjänsteskrivelsen och det gemensamma remissvaret från Tillväxt Norra Bohuslän 
angående ”Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning” som 
sin egen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och energidepartementet; m.registrator@regeringskansliet.se 
malin.johansson@regeringskansliet.se 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 
KS § 40 
KSAU § 45 Dnr: KS/2017-0098 

Remiss - Genomlysning/kartläggning Fyrbodals kommunalförbund 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ställa sig bakom yttrande till Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har beslutat om en genomlysning av 
verksamheten. Materialet har nu skickats på remiss till de fjorton kommunerna inom 
kommunalförbundet.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-02-23 
Missiv Fyrbodals kommunalförbund 
Genomlysning 160901 
Översyn kommunchefsgruppen 
Konsekvensbeskrivning 
Tidplan Fyrbodal 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att ställa sig bakom yttrande till Fyrbodals kommunalförbund 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Fyrbodals kommunalförbund; anneli.snobl@fyrbodal.se 
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KS § 41 
KSAU § 36  Dnr: KS/2016-0079 

Fördelning av statsbidrag för ökat bostadsbyggande 

Kommunstyrelsen beslutar  

att avsätta 1,0 miljoner kronor till kommunledningsförvaltningen att köpa resurs för att 
slutföra pågående fördjupade översiktsplaner 

att avsätta 600 000 kronor till miljö- och byggförvaltningen att köpa resurs för att 
slutföra pågående detaljplaner  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun mottog under hösten 2016 3,3 miljoner kronor av Boverket, efter 
att ha lämnat in en ansökan för utlysningen ”Statsbidrag till kommuner för ökat 
bostadsbyggande”. Det finns inga restriktioner till vilket ändamål kommunerna ska 
använda bidraget, det är upp till varje enskild kommun att bestämma 
användningsområde. Resurserna kan användas för att anställa planerare för att få fram 
aktuella översiktsplaner och/eller detaljplaner, anställa bygglovshandläggare för att 
snabbare kunna behandla bygglovsansökningar m.m. 

Utökat resursbehov  
I och med att den politiskt antagna bostadsförsörjningsplanen prioriterar vilka planer 
som ska tas fram under de kommande åren, så finns det en tydlig arbetsordning som 
påverkar både bygg- och miljöförvaltningens arbete såväl som för tekniska 
förvaltningen.  

Förutom prioriterade planer för bostäder, så är det ett flertal andra projekt som behöver 
påbörjas under 2017:  

• Nytt äldreboende i Strömstads centrum 
• Utbyggnad av Bojarskolan 
• Företagsexploateringar  
• FÖP arbete Nordby Svinesund 
• FÖP Strömstad - Skee 

Ovanstående projekt bidrar till att det krävs resursförstärkningar hos båda nämnda 
förvaltningar, vilket utgör bakgrunden till föreslagen fördelning av statsbidraget.  

Strömstads kommun avser att söka statsbidrag för ökat bostadsändamål även under 
2017 för verksamhet 2018, men potten för de sökbara medlen är dock något lägre under 
2017.  

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
 Tjänsteskrivelse  Helene Evensen, utvecklingschef2017-01-13 
 Fördelning av statsbidrag för ökat bostadsbyggande  
 Boverkets beslut 2016-11-21, Dnr 3326/2016 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att avsätta 1,0 miljoner kronor till Miljö- och byggförvaltningen att köpa resurs för att 
slutföra pågående fördjupade översiktsplaner 
att avsätta 600 000 kronor till Miljö- och byggförvaltningen att köpa resurs för att 
slutföra pågående detaljplaner  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår en redaktionell ändring att avsätta 1,0 miljoner kronor till 
kommunledningsförvaltning att köpa resurs för att slutföra pågående fördjupade 
översiktsplaner samt 

att avsätta 600 000 kronor till miljö- och byggförvaltningen att köpa resurs för att 
slutföra pågående detaljplaner  

Siwert Hjalmarsson (M) bifaller förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så 
sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 42 
KSAU § 38 Dnr: KS/2017-0030 

Utredning multifunktionellt kök 

Kommunstyrelsen beslutar  

att lyfta ärendet till kommunstyrelsen 2017-04-12 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med konsult Britt Lerneby, 
Strömstadslokaler tagit fram ett konkret beslutsunderlag gällande den framtida 
organisationen för tillagningskök. Underlaget bygger på Britt Lernebys utredning, men 
har kompletterats med en jämförande analys gällande driftskostnader, antal tjänster och 
investeringsbehov i nuvarande mottagningskök.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15 
Samlat beslutsunderlag måltidsförsörjning inom förskola, skola och äldreomsorg  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att i dialog med barn- och utbildnings-
förvaltningen och socialförvaltningen genomföra en förstudie gällande multifunktionellt 
kök. 
att en avrapportering ska ske till kommunstyrelsen den 30 april 2017  

Protokollsanteckning 
Nicklas Faritzon administrativ chef barn- och utbildningsförvaltningen, Agneta Kullberg 
kostchef samt Gary Lyckell fastighetsförvaltare på Strömstadslokaler föredrar ärendet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att lyfta ärendet till kommunstyrelsen 2017-04-12 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så 
sker. 

 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 43 
KSAU § 39 Dnr: KS/2013-0031 

Blå översiktsplan Blå ÖP 

Kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra samråd enligt plan- och bygglagen (PBL) om samråd för Blå Översiktsplan, 
daterad 2017-02-07 - kompletterad med justeringar gjorda av kartbilden.   

Sammanfattning av ärendet 
De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar 
gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet. 
Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i 
havsbandet.  
2014 hölls samråd om ett program för planarbetet. Parallellt med arbetet med Blå ÖP 
har en maritim näringslivsstrategi gjorts, som antogs av respektive kommun 2016. 
Förslag till samrådshandlingar färdigställdes i december 2016. Styrgruppen för Tillväxt 
Bohuslän behandlade förslag till samrådshandling för Blå ÖP den 31 januari och 
beslutade, med någon smärre justering, att ställa sig bakom att planförslaget förs fram 
till respektive kommunstyrelse för beslut om samråd. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 
Programsamrådsredogörelse för Blå Översiktsplan, daterad 2014-11-17 
Samrådshandlingar, daterade 2017-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut 
att genomföra samråd enligt plan- och bygglagen (PBL) om samråd för Blå Översiktsplan, 
daterad 2017-02-07  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Blå ÖP på samråd enligt 2017-02-07 - kompletterad med justeringar gjorda av 
kartbilden. 

Protokollsanteckning 
Björn Richardsson översiktsplanerare föredrar ärendet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut med förslag till 
beslut under sammanträdet antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggförvaltningens diarium 
Samordnare för Blå översiktsplan; carl.dahlberg@lysekil.se 
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KS § 44 
KSAU § 40    Dnr: KS/2017-0066 

Strömstad 3:16 m fl, Bojarskolan - planbesked 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lämna positivt planbesked i enlighet med Start-PM, daterat 2017-02-06 inklusive 
gamla Hällestrandsvägen med alternativ placering. 

att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2018-05-31 

Sammanfattning av ärendet 
I norra delen av Strömstad tätort ligger idag Bojarskolan, en skola med klasser F-6 
med en klass i varje årskurs. Här finns också en förskola. Då Strömstad tätort de 
senaste åren växt mycket i de norra delarna och troligen kommer att fortsätta 
växa åt norr behöver Bojarskolan förändras till en skola med möjlighet att ha två 
klasser i varje årskurs, samtidigt som förskolan flyttar ut. Detta kräver ombyggnader och 
justeringar av skolområdet på ett sätt som inte stämmer med den gällande detaljplanen.  

Utifrån dessa förutsättningar har AB Strömstadslokaler 
inkommit med en ansökan om planbesked för att kunna ta fram en ny detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Tjänsteskrivelse Elin Elin Solvang Plan-och byggchef 2017-02-10 
Ansökan om planbesked inkom 2017-01-24. 
Start-PM daterat 2017-02-06 är framtaget som grund för beslutet och för 
kommande detaljplanearbete. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut 
att lämna positivt planbesked i enlighet med Start-PM, daterat 2017-02-06 inklusive 
gamla Hällestrandsvägen 
att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2018-05-31 

Protokollsanteckning 
Elin Solvang plan- och byggchef föredrar ärendet 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår en redaktionell ändring av första attsatsen; att lämna positivt 
planbesked i enlighet med Start-PM, daterat 2017-02-06 inklusive gamla 
Hällestrandsvägen med alternativ placering. 

Bengt Bivrin (MP) och Siwert Hjalmarsson (M) bifaller förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut med förslag till 
beslut under sammanträdet kan antas och finner att så sker. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadslokaler 
Joel Wetterberg controller 
Elin Solvang plan och byggchef 

 
 
 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättring för strandremsanvid Strömstad Spa - Kebalområdet
	Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättringar förKebalområdet, gällande grusplan bakom Strömstad Spa parkeringshus
	Svar på medborgarförslag - Vattenkran/fontän
	Svar på medborgarförslag - Cykel och gångväg till Hällestrand
	Svar på motion om förebyggande åtgärder gällande droger iStrömstads kommun
	Näringslivsstrategi 2017-2020
	Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel till år 2017
	Utbetalning av partistöd 2017
	Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VästraGötalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
	Avsägelse som ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet
	Avsägelse som ersättare i kultur- och fritidsutskottet
	Val av ny ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet
	Val av ny ersättare i kultur- och fritidsutskottet
	Remissvar ” Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskadnedskräpning”
	Remiss - Genomlysning/kartläggning Fyrbodals kommunalförbund
	Fördelning av statsbidrag för ökat bostadsbyggande
	Utredning multifunktionellt kök
	Blå översiktsplan Blå ÖP
	Strömstad 3:16 m fl, Bojarskolan - planbesked

