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Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-02-15 
  
Sekreterare   Paragrafer § 1-23 
 Ralf Karlsson 
  
Ordförande  
 Peter Dafteryd 
  
Justerare  
 Ronnie Brorsson                                  Margareta Fredriksson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2017-02-08 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats  
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland, registrator 
  

 

Tid och plats 2017-02-08 klockan 13:00–17:25 
 Kommunstyrelsens sessionssal 
  

Närvarande Ledamöter Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordförande 
Anna-Lena Carlsson (C)  
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordförande 
Lena Martinsson (S), 2:e vice ordförande  
Ulf Gustafsson (S)  
Siwert Hjalmarsson (M) ej §06 
Mattias Gustafsson (SD) 

  

Tjänstgörande ersättare Marie Edvinsson Kristiansen (M) §06 
Närvarande ersättare 
 

Elisabeth Johansson (C)  
Rolf Pettersson (S)  
Ingemar Nordström (L) 
Peter Sövig (S)  
Leif Andersson (S)  
Morgan Gutke (C) 
Mette H Johansson (L) 

 

Övriga närvarande 
 

Maria Reinholdsson kommunchef, Lars-Erik Hansson ekonomichef  
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KS §01       Dnr: KS/2017-0091 

Ändring av dagordning 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna att ärendet - Överklagan avseende Länsstyrelsens strandskyddsbeslut 
2017-01-12, diarienummer 511-24149-2016, tas upp på ärendelistan 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår följande ändring i ärendelistan.  
att i ärendelistan lägga till ärende; 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg avseende Strömstad exploatering AB ./. 
Strömstads Kommun. Laglighetsprövning enligt kommunallagen mål nr 13016-16, avd 2 
Dnr: KS/2016-0639 

Överklagan avseende Länsstyrelsens strandskyddsbeslut 2017-01-12, diarienummer 
511-24149-2016. Dnr: KS/2010-0335 

Lena Martinsson (S) yrkar på att ärendet; Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg 
avseende Strömstad exploatering AB ./. Strömstads Kommun. Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen mål nr 13016-16, avd 2 Dnr: KS/2016-0639, inte tas upp på 
dagordningen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ett enhälligt kommunstyrelse beslutar godkänna att ärendet 
Överklagan avseende Länsstyrelsens strandskyddsbeslut 2017-01-12, diarienummer 
511-24149-2016, tas upp på ärendelistan och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §02       Dnr: KS/2017-0095 

Information och samråd 

Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen 

Information Kostervattnet 
Övriga närvarande; Christian Pleijel Processledare, Torbjörn Stjernberg Kosters 
Samhällsförening, Göran Lyth Kosternämnden, Helena von Bothmer Kosters företagare 
förening och Anders Tysklind nationalparkschef. 
 
Christian Pleijel informerar om projektgruppens sammansättning och projektet som skall 
utveckla ett hållbart, miljövänligt, trovärdigt och kostnads uppskattat tredje alternativ 
till VA-försörjning av Kosteröarna. 

Projektgruppen föreslår i sin utredning att man delar in Koster i fem fristående 
områden/ utgångspunkter och att man inrättar ett kunskapscentrum på Koster som kan 
ge fastighetsägare konkreta råd om hur vattenförsörjningen bäst kan lösas. 
 
Christian Pleijels uppdrag är avslutat och ordförande Peter Dafteryd tackar för ett väl 
genomfört arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (35) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-08  
   
    

 

    

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 §03 
KSAU §03       Dnr: KS/2015-0523 

Svar på medborgarförslag - multianläggning för utomhusaktiviteter  
i Skee  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att en arbetsgrupp tillsätts för att se över behovet av aktivitetsanläggningar i stort i 
kommunen samt att arbetsgruppen föreslår var multianläggningen ska placeras och hur 
den ska finansieras. 

att arbetsgruppen föreslås bestå av fritidsansvarig som sammankallande till 
arbetsgruppen, folkhälsostrateg, Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB, gatuchef, 
mark och exploateringschef, politiker i Kultur- och fritidsutskottet och Tekniska 
nämnden. 

att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 2017-06-15 

att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kjell Hilmersson med Positiv Utveckling Skee (PUS) har inkommit med ett 
medborgarförslag 2015-12-06 angående en  multianläggning för utomhusaktiviteter 
med placeras på grusfotbollsplanen i Skee.  
Tekniska nämndens ordförande, Åsa Torstensson och gatuchef, Conny Hansson har varit 
i kontakt med förslagsställarna som presenterat sitt förslag på multianläggning för 
utomhusaktiviteter. AB Strömstadslokaler som äger grusfotbollsplanen ställer sig 
positiva till förslaget men det pågår dock en utredning om ny gymnastikhall i Skee och 
grusfotbollsplanen är en av de alternativa platserna där gymnastikhallen kan byggas. 
Tekniska förvaltningen se över förslaget på multianläggningen så den stämmer med de 
mått och materialval som är praxis på multianläggningar.  
På senare tid har det även inkommit önskemål från ungdomar att anlägga en skatepark i 
betong som mer motsvarar behovet för skate- och kickbike utövare. Kommunens 
fritidssansvarige Kurt Dahlberg, folkhälsostrateg Terese Lomgård och gatuchef Conny 
Hansson har varit i Lysekil och tittat på Lysekils Bostäder ABs nya betongpark och 
multianläggning för bollspel. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Protokoll Tekniska nämnden 2016-12-13 
Tjänsteskrivelse Conny Hansson, gatuchef 2016-12-01 
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-12-17  
Medborgarförslag 2015-12-06 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att en arbetsgrupp tillsätts för att se över behovet av aktivitetsanläggningar i stort i 
kommunen samt att arbetsgruppen föreslår var multianläggningen ska placeras och hur 
den ska finansieras. 
att arbetsgruppen föreslås bestå av fritidsansvarig, folkhälsostrateg, Strömstadsbyggen 
AB, Strömstadslokaler AB, gatuchef, mark och exploateringschef, politiker i Kultur- och 
fritidsutskottet och Tekniska nämnden. 
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans-Inge Sältenberg (C) och Margareta Fredriksson (L) bifaller Kommunstyrelsens 
arbetsutskott förslag till beslut  

Lena Martinsson (S) yrkar på att utse kommunens fritidskonsulent som sammankallande 
till arbetsgruppen, samt att en återrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast 
2017-06-15 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Lena 
Martinssons tilläggsförslag antas och finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §04 
KSAU §04    Dnr: KS/2016-0203 

Svar på motion - förtätning av papperskorgar 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att motionen anses besvarad med motivering att förtätning av papperskorgar sker enligt 
dagens system samt att i samband med översyn av cykelstråk och centrumplan så 
kommer även allmän renhållning i centrum att ändras och ses över. 

Sammanfattning av ärendet 
 Ulf Johansson och Mattias Gustafsson (SD) har inkommit med en motion där de  
anger att för att öka trivsel och förhindra nedskrapning behovs en förtätning av 
papperskorgar i staden. Var man än befinner sig skall man inom synligt avstånd finna en 
papperskorg inom stadskärnan.  

Papperskorgarna bör vara utrustade med askkopp, inte minst vid folkrika platser. t.ex. 
vid knutpunkter for kollektivtrafik, butik- och krogtäta områden.  
Att: En förtätning av papperskorgar sker  
Att: Papperskorgar vid folkrika platser utrustas med askkopp  
Att: Detta sker före turistsäsongen 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Protokoll Tekniska nämnden 2016-11-08 
Tjänsteskrivelse, avdelningschef Eiton Ohlsson, 2016-11-01 
Protokoll Kommunfullmäktiges 2016-04-28  
Motion 2016-04-18 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att motionen anses besvarad med motivering att förtätning av papperskorgar sker enligt 
dagens system samt att i samband med översyn av cykelstråk och centrumplan så 
kommer även allmän renhållning i centrum att ändras och ses över. 

Protokollsanteckning under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) tackar för svaret 

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 §05 
KSAU §05    Dnr: KS/2016-0173 

Svar på motion - fastighetsköp 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att en översyn visar att det inom Strömstads kommun redan finns befintliga rutiner och 
normer vid fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer. 
Så länge mark- och exploateringsavdelningen hanterar ärenden genom hela kedjan från 
start till upprättandet av kontrakt, så kan ovanstående rutiner upprätthållas. 

att nuvarande tillvägagångssättet visar att fastigheter besiktigas av oberoende 
besiktningsinstans före köp av objekt, i samband med besiktningen sker en redovisning 
av alla kostnader som kan tillkomma före köp av ett objekt. 

att motionen därmed anses besvarad. 

 Sammanfattning av ärendet 
Ulf Johansson m.fl (SD) har inkommit med en motion där de anger att;  
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av fastigheter.  
Så att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetsköp.  
Fastighet skall värderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans.  
Så att eventuella renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel,  
sanering, övriga miljöaspekter etc. redovisas.  
Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, marksanering, övriga markarbeten? Hur  
mycket måste transporteras vidare till upparbetningsanläggning? Alla tänkbara  
kostnader som kan komma till, bör vara upptäckta och redovisade före köp.  
Sverigedemokraterna anser  
Att: fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt.  
Att: fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt.  
Att: redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras före köp 
av objekt.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Tjänsteskrivelse Helene Evensen, Utvecklingschef 2017-01-09 
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-04-05 
Motion 2016-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att en översyn visar att det inom Strömstads kommun redan finns befintliga rutiner och 
normer vid fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer. 
Så länge mark- och exploateringsavdelningen hanterar ärenden genom hela kedjan från 
start till upprättandet av kontrakt, så kan ovanstående rutiner upprätthållas. 
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att nuvarande tillvägagångssättet visar att fastigheter besiktigas av oberoende 
besiktningsinstans före köp av objekt, i samband med besiktningen sker en redovisning 
av alla kostnader som kan tillkomma före köp av ett objekt. 
att motionen därmed anses besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Protokollsanteckning under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) tackar för svaret 

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 §06 
KSAU §06  Dnr: KS/2016-0452 

Regler - pension för anställda 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att anta förslag till Regler för pension för anställda med tillhörande Rutiner för pension 
för anställda 

Sammanfattning av ärendet 
Regler för pension ska användas som en del i kommunens personalpolitik och bidra till 
att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal genom 
att använda de verktyg som anges i regelverket. Reglerna ska följas och därmed 
säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig och konsekvent hantering i kommunen. 

Till reglerna hör även rutiner för hantering av pension för anställda som beskriver rutiner 
för nyanställda, under anställningstid och vid avgång.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson, HR chef 
Regler för pension för anställda – 160516 
Rutiner för pension för anställda – 160516 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att anta förslag till Regler för pension för anställda med tillhörande Rutiner för  
pension för anställda 

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 §07 
KSAU §07    Dnr: KS/2017-0010 

Uppföljning 2016 - Kostpolicy 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att revidera kostpolicyn med att i  
Mål kostpolicy byta ut; närproducerade livsmedel mot lokalproducerat livsmedel.  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
I april 2015 antog kommunfullmäktige en kostpolicy för Strömstads kommun. 
Kostpolicyn ska följas upp årligen av barn- och utbildningsnämnden och resultatet 
ska redovisas för kommunfullmäktige. 
Kostchefen använder den kommunala kostpolicyn i planerings- och uppföljningsarbetet. 
Måltidsverksamhetens tre kökschefer använder kostpolicyn i planeringsarbetet och i 
som stöd för den dagliga tillagningen av måltider. Arbetet  
med att ta fram handlingsplaner utifrån kostpolicyn har påbörjats och förväntas vara 
klart under första kvartalet 2017. 
Förvaltningschefen och kostchefen gör bedömningen att kostpolicyn fungerar och 
används enligt kommunfullmäktiges intentioner så som kvalitetssäkring av 
måltidsverksamheten. I bifogad bilaga finns uppföljning av kostpolicyns mål. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15 
Tjänsteskrivelse Agneta Kullberg, kostchef 2016-11-29 
Uppföljning av kostpolicyns mål. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att notera informationen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att 
revidera kostpolicyn med att i Mål kostpolicy byta ut; närproducerade livsmedel mot 
lokalproducerat livsmedel.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Siwert 
Hjalmarssons (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.  

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium och Barn- och utbildningsnämnden 
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KS §08 
KSAU §21    Dnr: KS/2016-0639 

Canning - markanvisningsavtal 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende markanvisning för bostäder och 
verksamheter på Canning och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
underteckna markanvisningsavtalet med Riksbyggen ekonomisk förening. 

Reservationer och särskilt uttalande 
Ronnie Brorsson (S), Lena Martinsson (S), Ulf Gustafsson (S) samt Siwert Hjalmarsson 
(M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, KS §159, att utse Riksbyggen ekonomisk 
förening (org.nr: 702001-7781) till vinnare i markanvisningstävlingen för Canning, vilka 
erhöll en avgiftsfri markanvisning på två år för bostäder och verksamheter.  
Mark- och exploateringsavdelningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram ett förslag till 
markanvisningsavtal. 
Förslag till markanvisningsavtal behandlades av kommunstyrelsen, 2016-11-30, KS § 173, 
där kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal 
och gav förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Riksbyggen ekonomisk förening 
samt att låta en utomstående avtalsjurist granska och godkänna avtalet innan det 
undertecknas. 
Förvaltningen har i enlighet med ramavtal gett advokatfirman Stangdell och 
Wennerqvist i uppdrag att granska markanvisningsavtalet. Advokatfirmans utlåtande har 
sammanställts i ett PM vilket översänts till kommunen. 
Granskningen har haft sin utgångspunkt i hur avtalet ställer sig till gängse kommunala 
markanvisningsavtal innehållsmässigt. Advokatfirman bedömer att markanvisnings-
avtalet i allt väsentligt innehåller och inte avviker från de villkor och regleringar som 
återfinns i gängse kommunala markanvisningsavtal samt har heller inga synpunkter på 
att avtalet inte skulle följa de lagar och regler som gäller för denna typ av avtal. 
Advokatfirman nämner ett antal punkter som de anser bör regleras i kommande 
marköverlåtelseavtal mellan parterna, vilket avses att tecknas inför antagandet av 
detaljplanen.  
Marköverlåtelseavtalet kommer att reglera bland annat parternas ansvar vid 
genomförandet av detaljplanen, exploateringskostnader, villkor för marköverlåtelserna 
samt tidplan. De av advokatfirman nämnda punkterna samt en rad andra avtalsvillkor 
ser förvaltningen som nödvändiga att avtala om i kommande marköverlåtelseavtal, 
vilket tillsammans med detaljplanen avses antas av kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2017-01-18 
Förslag till markanvisningsavtal inklusive bilagor 
PM ang. markanvisningsavtal för Canning, Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist, 
2017-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende markanvisning för bostäder och 
verksamheter på Canning och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
underteckna markanvisningsavtalet med Riksbyggen ekonomisk förening. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att inte teckna avtal före överklagan avgjorts. 

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att text i avtalet under §8 där det står att man skall bygga 
på Skeppsbroplatsen först ska tas bort, då det under samma punkt anges att 
etappindelning skall bestämmas vid tecknande av marköverlåtelseavtalet.  

att stryka text under §5 Detaljplan och genomförande 5:1 Grundläggande 
förutsättningar; Företaget och Kommunen ska tillsammans verka för att pågående 
detaljplan omarbetas och anpassas till Företagets tävlingsförslag, vilken antas och vinner 
laga kraft. 
Ulf Gustafsson (S) och Lena Martinsson (S) bifaller Ronnie Brorssons yrkande 

Hans-Inge Sältenberg (C) och Margareta Fredriksson bifaller Kommunstyrelsens 
arbetsutskott förslag till beslut  
 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut mot Siwert 
Hjalmarssons yrkande att inte teckna avtal före överklagan avgjorts och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, röstar ja 
Den som röstar för Siwert Hjalmarssons (M) yrkande att inte teckna avtal före 
överklagan avgjorts, röstar nej. 

 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 8 
Kommunstyrelsen 2017-02-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C   X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
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5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S    X   
8 Lena Martinsson S    X   
9 Ulf Gustafsson S    X   

10 Siwert Hjalmarsson M    X   
11 Mattias Gustafsson SD    X   
  Summa  6   5   

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer Ronnie Brorssons yrkande på att text i avtalet under §8 där det står 
att man skall bygga på Skeppsbroplatsen först ska tas bort, då det under samma punkt 
anges att etappindelning skall bestämmas vid tecknande av marköverlåtelseavtalet mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå densamma. 

 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande, röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande, röstar nej . 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 8 
Kommunstyrelsen 2017-02-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C   X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S    X   
8 Lena Martinsson S    X   
9 Ulf Gustafsson S    X   

10 Siwert Hjalmarsson M    X   
11 Mattias Gustafsson SD    X   
  Summa  6   5   

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronnie Brorssons yrkande. 
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Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer Ronnie Brorssons yrkande att stryka text under §5 Detaljplan och 
genomförande 5:1 Grundläggande förutsättningar; Företaget och Kommunen ska 
tillsammans verka för att pågående detaljplan omarbetas och anpassas till Företagets 
tävlingsförslag, vilken antas och vinner laga kraft mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat avslå densamma. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande, röstar ja. 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande, röstar nej. 

Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 8 
Kommunstyrelsen 2017-02-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C X 
2 Hans-Inge Sältenberg C X 
3 Anna-Lena Carlsson C X 
4 Margareta Fredriksson L X 
5 Anette Andersson L X 
6 Bengt Bivrin MP X 
7 Ronnie Brorsson S X 
8 Lena Martinsson S X 
9 Ulf Gustafsson S X 

10 Siwert Hjalmarsson M X 
11 Mattias Gustafsson SD X 

Summa  5  6 

Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 6 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronnie Brorssons yrkande. 

Beslutsgång  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §09 
KSAU §23    Dnr: KS/2017-0061 

Köp av AB Prästmekanikern (Crawfordfastigheten) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till kommunfullmäktiges sammanträde ska ett värderings- och besiktningsprotokoll 
bifogas underlagt. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna köpet av AB Prästmekanikern, org nr: 556917-7941 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstadslokaler har undersökt de framtida behoven av lokaler för kommunens 
verksamheter och sett ett behov av lokaler som ligger med en god geografisk 
placering i Strömstad. Aktieöverlåtelseavtal har tecknats för att förvärva 
fastigheten Mekanikern 1 som ligger på Prästängens industriområde. Avtalet 
förutsätter ett godkännande av Kommunfullmäktige. Fastigheten är på ca 5 000 
kvm och fyller de framtida behoven som framför allt Tekniska förvaltning har för 
sina verksamheter. Köpet sker genom att förvärva aktierna i AB Prästmekanikern 
för ca 7,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD 2017-01-20 
Protokoll AB Strömstadslokaler 2017-01-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna köpet av AB Prästmekanikern, org nr: 556917-7941 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på återremiss med följande anledning 
- det saknas bland annat 2 oberoende värderingar av fastigheten 
- det saknas besiktningsprotokoll 
- oklart om vad byggnaden ska innehålla 
- för högt pris 

 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att till kommunfullmäktiges sammanträde ska ett 
värderings- och besiktningsprotokoll bifogas underlagt. 

Mattias Gustafsson (SD) bifaller Ronnie Brorssons yrkande. 
Hans-Inge Sältenberg (C), Anna-Lena Carlsson (C)  och Margareta Fredriksson (L) bifaller 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande, röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarssons yrkande, röstar nej . 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 9 
Kommunstyrelsen 2017-02-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C   X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S    X   
8 Lena Martinsson S    X   
9 Ulf Gustafsson S    X   

10 Siwert Hjalmarsson M    X   
11 Mattias Gustafsson SD    X   
  Summa  6   5   

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Siwert Hjalmarssons yrkande. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med  
Ronnie Brorssons tilläggsförslag kan antas och finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadslokaler ordförande och VD 
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KS §10 
KSAU §24    Dnr: KS/2017-0062 

Utökad borgensram för AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Strömstadlokalers låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 488,5 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader 
godkänna en utökad borgensram på 150 MSEK. 

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstadlokaler har inkommit med en begäran om utökad borgensram. Behovet av 
utökad borgensram är föranledd av den investeringsplan som finns i Strömstad 
kommuns budget för 2017. Fullföljs investeringsplanen finns behovet av utökad 
borgensram i nivå med bolagets framställan.  

Av bolagets ägardirektiv framgår krav på soliditet och resultat som ska beaktas av 
bolagsstyrelsen i kommande investeringsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-02-06 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD  
Protokoll AB Strömstadslokaler 2017-01-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna en utökad borgensram på 150 MSEK. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till  beslut 

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att godkänna en utökad borgensram på 60 MSEK. 

Lena Martinsson (S) och Siwert Hjalmarsson (M) bifaller Ronnie Brorssons yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till  beslut mot Ronnie 
Brorssons yrkande att godkänna en utökad borgensram på 60 MSEK och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till  beslut. 

 
 

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §11 
KSAU §25    Dnr: KS/2017-0052 

Hamnavtal färjeläget 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att efter underskrift av rederierna, Color Line och Fjord Line anta hamnavtal daterat 
2016-12-20 

Sammanfattning av ärendet 
Förhandlingar om ett hamnavtal, avseende färjetrafiken på Torskholmen, mellan 
kommunen och rederierna, Color Line och Fjord Line, har nu pågått i drygt fyra år. 
Rederierna och kommunen har nu, efter det att Sandefjords kommun beslutat om 
slottider för perioden 2020-2025 med möjlig förlängning till 2030, kommit överens om 
innehållet i hamnavtalet. 

Hamnavtalet har tagits fram av kommunens ombud advokat Karl Johan Dhuner i 
samarbete med Tekniska förvaltningen och rederierna, Color Line och Fjord Line. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 
Protokoll Tekniska nämnden 2017-01-24 § 
Tjänsteskrivelse Niclas Samuelsson, hamnchef 2017-01-20 
Hamnavtal daterat 2016-12-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att efter underskrift av rederierna, Color Line och Fjord Line anta hamnavtal daterat 
2016-12-20 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut  

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 §12 
KSAU §22    Dnr: KS/2017-0023 

Förstärkning av tjänst inom fritid och kultur 

Kommunstyrelsen beslutar  

att öka på kommunens fritidsansvariges respektive kulturansvariges arbetstid, från 
befintlig halvtid till 75 %, under 6 månader. Efter denna period ska en utvärdering göras 
kring eventuellt framtida resursbehov inom verksamhetsområdena.  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har en fritidsansvarig person (50 % tjänst) som jobbar med 
föreningslivet inom fritids- och idrottsområdet. Under vår och sommar 2017 kommer 
det att behövas en resursförstärkning inom detta verksamhetsområde. Fritidsansvarige 
ska under denna period dels genomföra en badhusutredning samt dels bidra aktivt i en 
utredning kring driftsformer inom badhus, kulturhus och aktivitetshall. Den 
fritidsansvarige är också delaktig i den strategiska utvecklingen av 
fritidsgårdsverksamheten. Parallellt med ovanstående aktiviteter ska en ny fritidsstrategi 
tas fram i samverkan med föreningslivet och politiken. Arbetet kräver också att det läggs 
mer tid på en fördjupad dialog med föreningslivet, med syftet att kommunen 
tillsammans med föreningarna ska utveckla de fritidsmöjligheter som finns inom 
Strömstad med omnejd.  
I och med att Strömstads kommun har fått ett kulturhus att utveckla så har behovet av 
ytterligare resurser inom kulturansvariges verksamhetsområde ökat sedan årsskiftet 
2016. Planering och implementering av renoveringen pågår samtidigt som en ny 
organisation ska sättas för att fylla kulturhuset med olika aktiviteter. Då detta sker i 
samverkan med föreningslivet såväl som med lokala kulturaktörer tar dialog och möten 
en stor del av befintlig halvtidstjänst. Parallellt med detta ska Lokstallets organisation 
och program läggas under våren. Arbetet med att ta fram en ny kulturstrategi har 
påbörjats tillsammans med Kultur i Väst, även detta kommer kräva samverkan och 
dialog med föreningslivet såväl som företag inom kulturområdet.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 
Tjänsteskrivelse Helene Evensen, utvecklingschef 2017-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att öka på kommunens fritidsansvariges respektive kulturansvariges arbetstid, från 
befintlig halvtid till 75 %, under 6 månader. Efter denna period ska en utvärdering göras 
kring eventuellt framtida resursbehov inom verksamhetsområdena.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) och Siwert Hjalmarsson (M) bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Helene Evensen, Utvecklingsavdelningen 
HR avdelningen 
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KS §13 
KSAU §08    Dnr: KS/2017-0019 

Val av ny ledamot och ombud till stämma i Bohuskustens  
vattenvårdsförbund - fyllnadsval 

Kommunstyrelsen beslutar  

att utse Bengt Bivrin (MP) till ny ledamot och ombud till stämma i Bohuskustens  
vattenvårdsförbund 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot och ombud till stämma i Bohuskustens  
vattenvårdsförbund – fyllnadsval, efter AnnSofi Sefton-Johansson (MP) som avsagt sig 
uppdragen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att utse Bengt Bivrin (MP) till ny ledamot och ombud till stämma i Bohuskustens  
vattenvårdsförbund 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Bengt Bivrin  
Bohuskustens  vattenvårdsförbund 
HR avdelningen 
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KS §14 
KSAU §09    Dnr: KS/2017-0040 

Val av ny ersättare i Folkhälsorådet 

Kommunstyrelsen beslutar  

att utse Bengt Bivrin (MP) till ny ersättare i Folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare i Folkhälsorådet efter Karla Valdivieso som 
avsagt sig uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att utse Bengt Bivrin (MP) till ny ersättare i Folkhälsorådet 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Bengt Bivrin  
Folkhälsorådet 
HR avdelningen 
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KS §15 
KSAU §11    Dnr: KS/2016-0569 

Ansökan arrangörsbidrag - Överby IF - VM i Bowls i Strömstad 2018 

Kommunstyrelsen besluta  

att besluta om medfinansiering med 150 tkr.  

att uppdra åt kommunchefen att i samråd med arrangören fördela kostnader mellan 
kontantbidrag och arbetsinsats 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan arrangörsbidrag - Överby IF - VM i Bowls i Strömstad 2018. Världsmästerskapen 
i Bowls, 2018-03-15 tom 2018-03-19 i Nordbyhallen/Strömstad. Deltagande länder är 
Sverige, Norge, Danmark, Italien, Cypern, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Kanada, 
Indien, England, Isle of Man, Skottland, Wales, Irland och Spanien. Cirka 250 aktiva. Från 
Strömstads kommun söks bidrag med 150.000:-. Hela arrangemanget beräknas kosta 
251.000:- 

Kultur och fritidsutskottet ser positivt på ansökan men hänvisar ärendet till 
Kommunstyrelsen på grund av storleken på arrangemanget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Protokoll Kultur- och fritidsutskottet 2016-11-17 
Tjänsteskrivelse fritidsansvarig och utvecklingschefen 2016-11-17 
Ansökan arrangörsbidrag 2016-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att besluta om medfinansiering med 150 tkr.  
att uppdra åt kommunchefen att i samråd med arrangören fördela kostnader mellan 
kontantbidrag och arbetsinsats 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker.  

 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Överby IF christer.almen@gmail.com 
Fritidsansvarig 
Helene Evensen utvecklingschef 
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KS §16 
KSAU §12    Dnr: KS/2016-0607 

Uppföljning Folkhälsoavtal 2016 

Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via ett avtal mellan norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Strömstads kommun. Folkhälsoarbetet ska årligen redovisas 
skriftligt till hälso-och sjukvårdsnämnden. Därefter ska även redovisning ske i 
folkhälsoråd samt i kommunstyrelse. Inför 2016 skrevs ett nytt avtal mellan Strömstads 
kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande åren 2016-2019. I bifogad 
bilaga finns en utförlig beskrivning av folkhälsoarbetet under 2016. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård Folkhälsostrateg  2017-01-13 
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstad kommun 2016-2019 
Uppföljning av Folkhälsoavtal 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Folkhälsorådet 
Folkhälsostrateg, Terése Lomgård 
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KS §17 
KSAU §13    Dnr: KS/2016-0476 

Inbjudan att lämna förslag till stipendiater 

Kommunstyrelsen beslutar  

att nominera IFK Strömstad och Tayawik som stipendiater för deras jobb med 
integration. 

Sammanfattning av ärendet 
Landshövding Lars Bäckström, Länsstyrelsen Västra Götaland, har bett om hjälp att 
nominera kandidater till stipendium ur H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i 
Sverige. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Protokoll Kultur-och fritidsutskottet 2016-11-24 
Inbjudan från Länsstyrelsen att föreslå stipendiater. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att nominera IFK Strömstad och Tayawik som stipendiater för deras jobb med 
integration. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Kultur-och fritidsutskottet 
Länsstyrelsen Västra Götaland; eva.stark@lansstyrelsen.se 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (35) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-08  
   
    

 

    

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 §18 
KSAU §15    Dnr: KS/2016-0048 

Detaljplaner för Strömstads södra infart och hamnområden 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att gå vidare med utredningsalternativ: 
att färjeläget är kvar på Torskholmen 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsavdelningen fick 2016-02-10 KS§ 16 i uppdrag av 
kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för Strömstads södra infart och 
hamnområden. Uppdraget lämnades då det behövs ett övergripande ställningstagande 
för områdets utveckling som inte kan invänta FÖP Centrum-Skee. 
Avstämningsmöte för projektet hölls i enlighet med tidplanen under hösten 2016 med 
bland annat KSAU där två olika utredningsalternativ för området presenterades, ett där 
färjelägret föreslås flyttas till Myrens hamnområde och ett där färjelägret är kvar på 
Torskholmen.  
För att förvaltningen ska kunna ta fram ett program för södra infarten och hamnarna, 
vilket avses ställas ut för allmänheten, behövs ett politiskt inriktningsbeslut vad gäller 
färjelägrets placering. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Tjänsteskrivelse, Kristin Ulfstad, Mark- och exploateringschef, 2016-12-22 
Idéskiss innehållande två utredningsalternativ, 2016-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att gå vidare med utredningsalternativ: 
att färjeläget är kvar på Torskholmen 

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

 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämndens diarium 
Kristin Ulfstad, Mark- och exploateringschef 
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KS §19 
KSAU §16    Dnr: KS/2016-0494 

Programsamråd - Detaljplan för del av Norrkärr 1:223 Seläter 
Camping 

Kommunstyrelsen beslutar  

att förorda fortsatt planarbete, där hela planområdet ges användningen          
O – tillfälligt boende samt N – Camping 

att inom det västra delområdet ställa sig positiv till att i kommande detaljplan även 
pröva användningen B (bostad) i kombination med O (tillfällig vistelse) för mindre 
enheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Planprogram har sänts på remiss. Förlängd yttrandetid till 9 dec har beviljats. Olika 
alternativ redovisas och motiv för detta. 

Den fråga som har betydelse för kommunstyrelsen är tillåten användning. Ska man 
tillåta enbart camping eller även bostäder på delar av planområdet? Nya rättsfall visar 
på att ägandet inte är en planfråga. Campingstugor kan alltså ägas som bostadsrätt. 
Däremot är tillåtet nyttjande av stugorna beroende av vad som tillåts i en detaljplan. 
Flera alternativ redovisas i planberskrivningen. Frågan kan dock kokas ner till följande: 

 

 
Ska bostäder tillåtas det gula området eller ska hela området planläggas för tillfälligt 
boende (camping)? 
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Området som helhet är väl lämpat för korttidsuthyrning. Stugor för uthyrning är 
betydligt mindre än vanliga bostäder och kan dessutom placeras tätare. Detta leder till 
ett bra utnyttjande av marken.  

Att inom området blanda med vanliga bostäder ger dessutom krav som kan begränsa 
utvecklingen av det tillfälliga boendet. Området som helhet bör därför nyttjas för 
tillfälligt boende.    

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2016-11-17 
Planprogram 2016-09-01 
Länsstyrelsens yttrande 2016-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att förorda fortsatt planarbete, där hela planområdet ges användningen          
O – tillfälligt boende samt N – Camping 
att inom det västra delområdet ställa sig positiv till att i kommande detaljplan även 
pröva användningen B (bostad) i kombination med O (tillfällig vistelse) för mindre 
enheter. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
Björn Richardsson, översiktsplanerare 
Elin Solvang, plan- och byggchef 
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KS §20 
KSAU §17     Dnr: KS/2016-0641 

Rådhusberget Remiss – Planprogram för Rådhusberget 1 mfl 

Kommunstyrelsen beslutar  

att förorda fortsatt planarbete baserat på alternativ Toppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Planprogram har sänt på remiss. Förlängd yttrandetid har beviljats till den 15 februari. 
Syftet med planprogrammet är att studera olika alternativ för inriktning och omfattning 
av byggnation. Tre alternativ redovisas: 

Kanten A – ca 235 lägenheter, mestadels i norr mot Brunnsgatan 

Kanten B – ca 85 lägenheter, mestadels genom förtätning i befintligt område 

Toppen – ca 285 lägenheter, mestadels genom att bebygga toppen av berget 

Samtliga tre alternativ känns möjliga i förhållande till stadsbilden i stort och till stadens 
behov av grönområden. Samtliga tre alternativ föreslår förtätning vid befintliga p-däck, 
vilket är en god idé som ger fler bostäder samtidigt som gårdsmiljöerna blir bättre än 
idag. Alternativen skiljer när det gäller bebyggelse utanför nuvarande bostadsområde. 
Kanten B har utöver ovanstående endast 15 nya radhus. Påverkan och kostnaden för 
dessa 15 radhus är orimligt stor i förhållande till nyttan.  Kanten A har höga hus på 
berget direkt ovanför Brunnsgatan. Detta är en alltför stor påverkan för de närliggande 
villorna. 
Alternativet ”Toppen” är bäst eftersom det ger ett rejält tillskott av bostäder utan att ge 
någon stor störning för befintliga bostäder. Det försvinner grönytor, vilket normalt bör 
undvikas. Med rätt åtgärder inom redan bebyggda delar av Rådhusberget kan dock 
mängden bra friytor bli lika stor eller större än idag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2017-01-13 
Planprogram för Rådhusberget 1 m fl, 2016-12-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att förorda fortsatt planarbete baserat på alternativ Toppen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska förorda fortsatt planarbete 
baserat på alternativ Kanten B. 

Ronnie Brorsson (S) bifaller Siwert Hjalmarssons yrkande 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut mot  
Siwert Hjalmarssons yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
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KS §21 
KSAU §18    Dnr: KS/2016-0599 

Remiss -Detaljplan för Kebal 1:38 

Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna synpunkten att planförslaget bör bearbetas så att samtliga tomter ges 
likartade utbyggnadsmöjligheter 

Sammanfattning av ärendet 
Samrådshandlingar har skickats på remiss. Förlängd yttrandetid har beviljats till den 15 
februari. Syftet med detaljplanen anges som: att medge ändrade byggrätter och 
samtidigt ta tillvara områdets natur- och karaktärsvärden. Förlaget innebär en 
ändring av gällande detaljplan från 2001, vars syfte var att ge byggrätter lämpliga för 
helårsboende. 

Planförslaget innebär inga nya tomter. Inom tomterna föreslås ändringar både av 
byggrätternas höjd och av deras utbredning på marken. 

 
 
Plankarta enligt det nya planförslaget. Röda linjer visar byggrätterna enligt 2001 års 
detaljplan. 

Som synes varierar byggrätterna avsevärt i storlek för de olika tomterna. Motivet för 
detta har varit att ge utökade byggrätter där så kan ske utan att minska utsikten för 
bakomliggande fastigheter. 
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Kommunen önskar liksom i tidigare plan prioritera helårsboende. Med detta som 
utgångpunkt är likartade möjligheter att bebygga samtliga tomter viktigare än utsikten 
för bakomliggande fastigheter. Planförslaget bör därför bearbetas så samtliga tomter 
ges likartade utbyggnadsmöjligheter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2017-01-12 
Samrådshandling 2016-11-03, planbeskrivning och plankarta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att lämna synpunkten att planförslaget bör bearbetas så att samtliga tomter ges 
likartade utbyggnadsmöjligheter 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att planarbetet ska läggas ned. 

Lena Martinsson (S) och Ulf Gustafsson (S) bifaller Siwert Hjalmarsson yrkande 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Siwert Hjalmarssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarssons yrkande röstar nej . 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 9 
Kommunstyrelsen 2017-02-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C   X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S    X   
8 Lena Martinsson S    X   
9 Ulf Gustafsson S    X   

10 Siwert Hjalmarsson M    X   
11 Mattias Gustafsson SD    X   
  Summa  6   5   
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Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Siwert Hjalmarssons yrkande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  Kommunstyrelsens diarium  
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
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KS §22 Dnr: KS/2010-0335 

Överklagan: beslut om strandskydd i Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ställer sig bakom ordförandebeslut angående överklagan från Strömstads kommun 
avseende Länsstyrelsens strandskyddsbeslut 2017-01-12. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförandebeslut; Överklagan från Strömstads kommun avseende Länsstyrelsens 
strandskyddsbeslut 2017-01-12, diarienummer 511-24149-2016. 
Strömstads kommun överklagar Länsstyrelsens strandskyddsbeslut från 2017-01- 
12 och yrkar på en förändring i beslutet på nio punkter. Dessa punkter har funnits 
med i tidigare överklaganden och kommunen vidhåller samma argument och 
synpunkter för förändring av beslutet, som tidigare har lämnats i samband med 
överklaganden {2014-12-22 samt 2016-09-13). 
Då överklagandetiden varit kort har förvaltningen inte kunnat överlämna ärendet 
för hantering och beslut inom kommunstyrelsen, såsom gängse praxis. Bakom 
överklagandet ligger ett ordförandebeslut. Kommunstyrelsen får därför ta del av 
materialet efter att överklagandet har inlämnats. 
Synpunkter och kartor för de nio aktuella punkterna bifogas som bilaga till detta 
överklagande. 
Liksom tidigare kan kommunen vid förfrågningar bistå med shape-fil med exakta 
gränser enligt kommunens förslag. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut - Överklagan till Länsstyrelsen 
Bilaga lista med platser och synpunkter för förändringar i strandskyddet 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 
Sammanställning av Länsstyrelsens beslut 2017-01-12 om utvidgat strandskydd 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) bifaller ordförandebeslut angående överklagan från Strömstads 
kommun avseende Länsstyrelsens strandskyddsbeslut 2017-01-12. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunstyrelsen ställer sig bakom ordförandebeslut angående 
överklagan från Strömstads kommun avseende Länsstyrelsens strandskyddsbeslut 2017-
01-12 och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Helene Evensen, Utvecklingsavdelningen 
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KS §23 
KSAU §19    Dnr: KS/2017-0021 

Anmälningsärende  

Kommunstyrelsen beslutar  

att notera anmälningsärenden till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga om återbetalningen av medel från  ”Fiskeområde Bohuslän” till Leader Bohuskust 
och gränsbygd. KS/2016-0608 
Framställan om medel från statsbidrag för migrationsverksamhet (Bollywodd Opera) 
KS/2016-0657 
Vägombyggnader Fördjupad översiktsplan Nordby - Svinesund, Strömstads kommun 
KS/2009-0085 
Ordförandebeslut 2016-12-27; Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen 
Mål nr 13016-16, KS/2016-0639 
Delegationsbeslut för kultur- och fritidsförvaltningen KS/2016-0561 
Brottsförebyggande arbete 2017, KS/2016-0606 
Sof Väst protokoll och verksamhetsplan 2017, KS/2016-0617 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att notera anmälningsärenden till protokollet 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-03-14 
  
Sekreterare   Paragrafer §§ 26-44 
 Ralf Karlsson 
  
Ordförande  
 Peter Dafteryd 
  
Justerare  
 Anette Andersson (L)                                Lena Martinsson (S) 

 
  
 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 
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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 
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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 
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Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-04-19 
  
Sekreterare   Paragrafer §§ 45-71 
 Ralf Karlsson 
  
Ordförande  
 Peter Dafteryd 
  
Justerare  
 Lena Martinsson                                             Hans-Inge Sältenberg 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen  
  
Sammanträdesdatum 2017-04-12 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-04-20 Datum då anslaget tas ned 2017-05-11 
  
Protokollets förvaringsplats  
  
Underskrift   
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
  

 

Tid och plats 2017-04-12 klockan 13.00–16.45 
 Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Närvarande Ledamöter Peter Dafteryd (C), Ordförande 

Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordförande 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anette Andersson (L) ej § 66 
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 
 

Elisabeth Johansson (C) § 66 
 

Närvarande ersättare 
 

Rolf Pettersson (S)  
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Leif Andersson (S)  

Övriga närvarande Maria Reinholdsson kommunchef, Lars-Erik Hansson ekonomichef, Joel 
Wetterberg controller, Elin Solvang, plan och byggchef samt Björn 
Richardsson, översiktsplanerare 
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KS §45                                             Dnr: KS/2017-0095 

Information/samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

att  notera informationen  

Information Migration - Päivi Leandersson 
Päivi visar på vad som görs och kommunens ansvar för våra nyanlända. Päivi förklarar 
och går igenom de olika begreppen och visar på hur vi jobbar med våra 
kommunanvisande genom att visar på och förklara demokratiska värderingar, 
mänskliga rättigheter, påverkan på natur och miljö, vårt rättsväsen och allmän 
samhällsorientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §46 
KSAU §50                                              Dnr: KS/2016-0524 

Avfallsplan Strömstad 2025 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  anta avfallsplan 2025  

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande Kretsloppsplanen (Avfallsplanen) antogs i Kommunfullmäktige 2009-
10-29. Planen skulle gälla för perioden 2009-2013. Ett beslut togs i Tekniska 
nämnden 2013-03-05 att ta fram en ny Avfallsplan. 
Avfallsplanen utgör tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna 
kommunens renhållningsordning som ska styra arbetet med avfallsfrågor. Arbetet 
med den nya Avfallsplanen Strömstad 2025 har pågått sedan 2013 och arbetet har 
utförts av Ramböll Sverige AB i nära samarbete med tjänstemän och politiker från 
olika förvaltningar och nämnder. 
Avfallsplanen syftar till att uppnå nationella, regionala och lokala mål gällande 
avfallshantering och resurshushållning. Under arbetet har fyra huvudmål identifierats 
och dessa följer den så kallade avfallshierarkin (avfallstrappan) som i första hand 
syftar till att undvika att avfall uppkommer. 
När planen slutligen är fastställd måste det även göras en uppgradering av 
renhållningsföreskrifterna för att renhållningsordningen ska bli komplett. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tekniska nämnden protokoll 2016-10-04 
Tjänsteskrivelse Eiton Ohlsson 2016-09-27 
Samrådsredogörelse 2016-09-20 
Avfallsplan Strömstad 2025, granskningshandling 2016-04-25 
Avfallsplan Strömstad 2025, Bilagor, granskningshandling 2016-04-25 
Sammanträdesprotokoll 2013-03-05, Dnr TN/2013-0004 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  anta avfallsplan 2025  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  
       

  

    

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 §47 
KSAU §51     Dnr: KS/2016-0204 

Årsredovisning 2016 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Årsredovisningen för 2016 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2016. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt resultat 
och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning för styrelse, 
nämnder och bolag samt personalredovisning. 
Kommunens resultat uppgår till 37,6 mnkr att jämföra med budget på 13,5 mnkr. 
Nämnderna redovisar budgetöverskott på 8,4 mnkr. Större poster som har påverkat 
årets resultat är  

Statsbidrag flyktingverksamhet 10,5 mnkr 
Realisationsvinst kapitalplaceringar 15,2 mnkr 
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 3,4 mnkr 
Nedskrivning anläggningstillgångar -1,6 mnkr 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 42,1 mnkr att jämföra med budget på 20,8 
mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. 
Årets investeringar uppgår till 83,2 Mnkr att jämföras med budget på 265 Mnkr. Det är 
främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora investeringarna 
skett. Som exempel kan nämnas trossbrygga/fender och tryckbank i färjelägen. Större 
projekt tillhörande taxefinansierad verksamhet inom VA är Österröd reningsverk, VA 
Lilla Åseröd, dagvatten Seläter samt reinvesteringar i avloppsledningar. 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål visar att inom många av 
fokusområden är målen delvis uppfyllda. Fokusområde där målen inte uppfyllts är 
Bygga, Bo och Miljö, Medarbetare. Fokusområde där målen är helt uppfyllda är ekonomi 
och processer. Att målen inte är uppfyllda betyder inte att verksamheterna inte arbetat 
för att uppfylla målet utan det kan bero på yttre omständigheter som inte kan påverkas 
eller att indikatorn för måluppfyllelsen är en stor utmaning.   
De finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i 
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. 
Investeringarna har finansierats utan externa lån och särskilda medel har avsatts för att 
möta stigande pensionskostnader. Verksamheterna håller sig inom sina ramar, med ett 
fåtal undantag, och arbetar löpande med att öka effektiviteten.  
Fortfarande kvarstår behov av att förbättra verksamhetsstyrningen och att arbeta mer 
systematiskt med uppföljning och analys.  

 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (37) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  
       

  

    

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   

 

Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. Ett 
kommunövergripande förändringsarbete har genomförts under året, för att med 
förstärkt ledning och styrning säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi i balans 
över tiden. 
Kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.  

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-03-22 
Årsredovisning 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Årsredovisningen för 2016 godkänns 

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 §48 
KSAU §52                                                                                   Dnr: KS/2017-0124 

Årsredovisning 2016 Strömstads kommuns förvaltade fonder 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för  
år 2016 enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar av Strömstads kommuns 
förvaltade stiftelsefonder för år 2016. Dessa har varit föremål för granskning och 
godkänts av revisor Anders Bergman på A0-revision och kommunens revisor Lars Flodin. 
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda stiftelse-fonder, har 
att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för år 2016 för 
stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan av ekonomiavdelningen skickas till 
revisorerna som kompletterar med revisionsberättelser och sitt undertecknande av 
sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse av redovisningsekonom Bengt Andersson, 2017-03-07 
PM från revisor till Kommunstyrelsen 
Årsredovisning 2016 – stiftelsefonder 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för år 
2016 enligt bilaga. 

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 §49 
KSAU §56     Dnr: KS/2016-0250 

Finansiell rapport 2016 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att finansiell rapport för 2016 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 111 mnkr 2016-12-31. Värdet på aktierna uppgick 
till 42 mnkr och på räntebärande värdepapper 69 mnkr. 
Totalt ökade värdet på placeringarna med 4,9% och sedan start är värdeökningen 108%. 
Under året gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat 
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila bränslen. 
Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara fossiloberoende 2030. 
På grund av det låga ränteläget med minusränta har en ny modell för att hantera 
överlikviditet införts. Den går ut på att kommunen erhåller en kostnadsfri kredit samt 
att överlikviditeten placeras i en korträntefond. Genom detta ökar 
avkastningsmöjligheterna på de likvida medlen samt att kommunen inte belastas med 
kostnader för innestående likviditet. 
20 mnkr är sedan år 2013 placerad i fond vars syfte är att användas till framtida 
investeringar. 
Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning. Upplåningsbehov kommer 
att uppstå under 2017. 
Avsaknaden av lån i egen balansräkning innebär vare sig ränterisk eller annan risk som 
följer med extern finansiering. Däremot kan upplåning bli aktuellt inom snar framtid då 
en omfattande utbyggnad av reningsverket ska genomföras. 
De kommunala bolagens upplåning har ökat med 35 mnkr under året och uppgår nu till 
1 219,7 mnkr fördelat på 895,7 Mnkr i koncernen Strömstadsbyggen och 324 Mnkr i 
Strömstadslokaler. Strömstadsbyggen har under året upplånat 15 mnkr och 
StrömstaNet 20 mnkr. Kommunen har utbetalat aktieägartillskott till bolagen på totalt 
3,7 mnkr. Den höga belåningen i bolagen där motsvarande belopp är kommunal borgen 
innebär att det föreligger en viss men låg risk för infriande av borgensåtagandena. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-21 
Månadsrapport Öhmans 161231 

Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet 
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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 §50 
KSAU §67     Dnr: KS/2017-0178 

Ansökan om driftbidrag - AB Strömstads Badanstalt 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr och att kostnaden ska belasta 
finansförvaltningen 

att beakta behovet av driftbidrag i kommande budgetarbete 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Badanstalten AB har inkommit med en ansökan om driftsbidrag för 2017 
med 500 tkr. Badanstalten har genomgått en omställning av verksamheten under 
senaste året då spaverksamheten avvecklats vilket påverkat ekonomin för bolaget. 
Budgeten för 2017 som lämnats till kommunen visar på ett negativt nettoresultat. Med 
utgångspunkt i den och bolagets egna kapital är det en förutsättning av bolagets 
ekonomi stärks genom ett driftbidrag. Den genomförda revisionen 2016 lyfte upp 
problematiken med att låta anknytningsverksamhet finansiera verksamheten i 
simhallen. I den rapporten lyftes möjligheten med driftsbidrag till bolaget för att 
beaktas av kommunstyrelsen i kommande budgetarbete. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-29 
Ansökan om driftsbidrag 2017 02 28 
Budget 2017 AB Strömstads Badanstalt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bevilja driftbidrag enligt ansökan med 500 tkr och att kostnaden ska belasta 
finansförvaltningen 
att beakta behovet av driftbidrag i kommande budgetarbete 2018 

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 §51 
KSAU §66     Dnr: KS/2016-0483 

Utredning av driftsorganisation kultur & fritidsanläggningar 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig 
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- och 
fritidsstrategi att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen 2017-09-30 

att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation för 
verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler lokaler, 
utifrån framtagande av underlag från kommunledningsförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Driften av kultur- och fritidslokaler behöver organiseras i enhetlig form för att skapa hög 
tillgänglighet, transparens samt effektivt nyttjande oavsett om det handlar om 
regelbunden verksamhet eller arrangemang av mer tillfällig karaktär. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-03 
Organisering av kultur och fritid 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att AB Strömstad Badanstalt får i uppdrag att under 2017 skapa en organisation för 
verksamhetsdrift i fritidslokaler med möjlighet att succesivt införliva allt fler lokaler, 
utifrån framtagande av underlag från kommunförvaltningen.  
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram struktur för långsiktig 
verksamhetsdrift i kultur- och fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- och 
fritidsstrategi.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att en återrapportering av kommunlednings-
förvaltningen uppdrag ska ske till kommunstyrelsen 2017-09-30 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Siwert 
Hjalmarssons tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker 

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §52 
KSAU §73     Dnr: KS/2016-0525 

Utredning simhall  

 Kommunstyrelsens beslut 

att uppdra åt AB Strömstadslokaler att starta projektering och ta fram 
investeringskostnads kalkyl för att kunna genomföra renovering av befintlig simhall 
under 2018 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslag angående nybyggnation av simhall på Strömsvallen (KS2016-
0344)  

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstads Badanstalt har anmält behov av reparation, alternativt nybyggnation av 
simhallen i Strömstads kommun.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 
Tjänsteskrivelse Kurt Dahlberg, fritidsansvarig 2017-04-03 
Simhallsutredning 2017-03-08 
Protokoll kommunstyrelsen 2016-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att uppdra åt AB Strömstadslokaler att starta projektering och ta fram 
investeringskostnads kalkyl för att kunna genomföra renovering av befintlig simhall 
under 2018 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag angående nybyggnation av 
simhall på Strömsvallen ks2016-0344  

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

 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadslokaler 
AB Strömstads badanstalt 
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KS §53 
KSAU §66                        Dnr: KS/2016-0204 

Verksamhetsberättelse 2016 

Kommunstyrelsens beslut  

att verksamhetsberättelsen för 2016 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,6 Mnkr. 
Det finns två större negativa budgetavvikelser. Den ena är på kommunledning vilket är 
beror på användandet av externa konsulter under året. Konsulterna hade uppdrag för 
att underlätta införandet av den nya organisationen samt att genomlysa administrativa 
processer. Dessa uppdrag avslutades i slutet av 2016. 
Kultur- och fritids underskott hänförs till aktivitetshallen där intäkterna inte når 
budgeterad nivå. Detta är ett problem som måste beaktas under 2017 då många avtal 
som berör driften av verksamheten går ut. 
Ett större budgetöverskott återfinns inom utvecklingsavdelningen och kan hänföras till 
att konsulter inte använts inom översiktsplaneringen i den nivå som det budgeterats.  
I övrigt är det mestadels mindre avvikelser positiva avvikelser mot budget som  delvis 
beror på införandet av den nya organisationen, sjukskrivningar, personalomsättning. 

Investeringar 
Årets investeringar uppgick till 9,5 Mnkr varav renovering av Stadshuset uppgick till 8,3 
Mnkr. Den totala investeringsbudgeten är 18,5 Mnkr. 

Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen står som ansvarig helt eller delvis inom flertalet fokusområden. 
Utvecklingen går åt rätt håll inom flera målområden även om inte alla mål kunnat nås 
under året. Exempel på detta är antalet borätter som inte nått målnivån, även om 
statistiken visar att det byggs mer i Strömstads kommun än i andra kommuner i 
jämförbar storlek. Förutsättningar för kulturhus finns genom förhyrningen av Skagerack, 
etablering i egentlig mening sker dock först under 2017. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-12 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-04-10 
Verksamhetsberättelse KS 2016 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att verksamhetsberättelsen för 2016 godkänns 
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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 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
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KS §54 
KSAU §54     Dnr: KS/2016-0225 

Uppföljning av Internkontrollplan 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

att föreslagna åtgärdsförslag ska genomföras under 2017 

att åtgärder ska återrapporteras till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Den samlade bedömningen utifrån uppföljning av internkontrollplan 2016 är att 
kommunens verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende 
intern kontroll. Samtidigt bör framhållas att det finns utrymme för förbättringar på ett 
flertal områden vilket sammanfattas av åtgärdsförslagen nedan. 
Åtgärdsförslag: 

• Uppdatera och implementera rutin för kontering av representation. 
• Införa rutin för löpande kontroll av att representation, utbildning och konferens sker i 
   enlighet med kommunens policy. 
• Utbildning för inköpare prioriteras under kommande år. 
• Beloppsgränser införs i attestregister samt ekonomisystem. 
• Lathund för kontering utarbetas och sprids till all personal som arbetar med kontering 
och mottagningsattestering. 
• Utveckla och implementera rutiner och arbetssätt för introduktion av nyanställda. 
• Utveckla och implementera rutiner och arbetssätt för avslutningssamtal. 
• Säkerställa att nya och uppdaterade styrdokument görs kända och implementeras i 
   kommunens verksamheter. 
• Ta fram stödmaterial för implementering av den grafiska profilen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse, Controller Joel Wetterberg, 2017-03-16 
Uppföljning av intern kontroll 2016, 2017-03-16 
Internkontrollplan 2016, KF 2016-06-16 §80 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslagna åtgärdsförslag ska genomföras under 2017 
att åtgärder ska återrapporteras till kommunstyrelsen 

Protokollsanteckning 
Joel Wetterberg, controller föredrar ärendet 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium  
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Joel Wetterberg, controller 
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KS §55 
KSAU §55     Dnr: KS/2017-0183 

Internkontrollplan 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

att anta internkontrollplan 2017 enligt förslag daterat 2017-03-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen och nämnderna ska, enligt reglemente för intern kontroll, varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
Områden för uppföljning i 2017-års internkontrollplan har valts med bakgrund av 
genomförd väsentlighets- och riskbedömning. 
Föreslagen internkontrollplan omfattar följande sex kontrollområden: 
• Ekonomi/upphandling – risk att upphandling inte sköts i enlighet med lagstiftning, 
interna regler och rutiner samt ingångna avtal. 
• Handläggning och ärendehantering – risk för oegentligheter (mutor och jäv) i samband 
med handläggning och beslutsfattande. 
• Bemötande och tillgänglighet – risk att kommunen brister i serviceskyldighet och 
bemötande, t ex att medborgare ska få snabba svar på frågor. 
• Kompetensförsörjning – risk för bristande kontinuitet i verksamheten pga svårighet att 
rekrytera och behålla kompetent personal. 
• Styrning och samordning – risk för bristande implementering av och kännedom om 
styrande dokument. 
• Samlad uppföljning av risker med sammanvägt väsentlighets- och riskvärde tolv samt 
av åtgärder från 2016-års uppföljning av intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse, controller Joel Wetterberg, 2017-03-21 
Förslag till internkontrollplan 2017 – kommunstyrelsen, 2017-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta internkontrollplan 2017 enligt förslag daterat 2017-03-21. 

Protokollsanteckning 
Joel Wetterberg, controller föredrar ärendet 

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

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium, Lars-Erik Hansson, ekonomichef, Joel 
Wetterberg, controller. 
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KS §56 
KSAU §53     Dnr: KS/2017-0125 

Årsrapport 2016 Försäkringsverksamhet i Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

att godkänna årsrapport 2016 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt sin årliga rapport avseende skador och premier 
för försäkringsverksamheten i Strömstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse av redovisningsekonom Bengt Andersson, 2017-03-22 
Årsrapport försäkringar 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår Kommunstyrelsen besluta 
att godkänna årsrapport 2016 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Natalia Larsson, ekonom 
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KS §57 
KSAU §68     Dnr: KS/2016-0359 

Uppsiktsplikt AB Strömstadsbyggen 2016 

Kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstadsbyggen har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på ett sätt 
som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

att  AB Strömstadsbyggens styrelse under 2017 genomför de förslag till åtgärder i 
handlingsplanen från Ernst& Young som inte är genomförda avseende stärkt uppföljning av 
bolaget, fastställandet av övriga styrdokument och säkerställandet av ett strukturerat 
internkontrollarbete.  

Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att kommunstyrelsen 
ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Förändringar i 6 kap. 1 a § KL år 2013 medförde en 
förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag på 
nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-22 
Handlingsplan från Ernst & Young 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstadsbyggen har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på ett sätt 
som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten 
att  AB Strömstadsbyggens styrelse under 2017 genomför de förslag till åtgärder i 
handlingsplanen från Ernst& Young som inte är genomförda avseende stärkt uppföljning av 
bolaget, fastställandet av övriga styrdokument och säkerställandet av ett strukturerat 
internkontrollarbete.  

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

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
AB Strömstadsbyggen kjell@stromstadsbyggen.se 
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KS §58 
KSAU §69     Dnr: KS/2016-0358 

Uppsiktsplikt AB Strömstadslokaler 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

att AB Strömstadslokaler har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att kommunstyrelsen 
ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Förändringar i 6 kap. 1 a § KL år 2013 medförde en 
förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag på 
nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstadslokaler har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

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

 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
AB Strömstadslokaler kjell@stromstadsbyggen.se 
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KS §59 
KSAU §70     Dnr: KS/2016-0355 

Uppsiktsplikt AB Strömstads Badanstalt 2016 

Kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstads Badanstalt har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin bad- och sim-
verksamhet samt friskvårdverksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med den kommunala kompetens som gäller 
för verksamheten. 
att AB Strömstads Badanstalts styrelse under 2017 genomför de förslag till åtgärder i 
handlingsplanen från Ernst& Young som inte är genomförda avseende uppföljning av 
bolaget och säkerställandet av ett strukturerat internkontrollarbete. 
att Kommunstyrelsen tar i beaktande revisorernas bedömning om behovet av 
driftsbidrag i kommande budgetarbete 

Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att kommun-
styrelsen ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket 
vanligen kallas för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  Förändringar i 6 kap. 1 a § KL år 
2013 medförde en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att 
kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den 
verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till 
fullmäktige lämna förslag på nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-22 
Handlingsplan från Ernst & Young 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstads Badanstalt har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin bad- och sim-
verksamhet samt friskvårdverksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med den kommunala kompetens som gäller 
för verksamheten. 
att AB Strömstads Badanstalts styrelse under 2017 genomför de förslag till åtgärder i 
handlingsplanen från Ernst& Young som inte är genomförda avseende uppföljning av 
bolaget och säkerställandet av ett strukturerat internkontrollarbete. 
att Kommunstyrelsen tar i beaktande revisorernas bedömning om behovet av 
driftsbidrag i kommande budgetarbete 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium  
Lars-Erik Hansson, ekonomichef  
AB Strömstads badanstalt erlund59@gmail.com 
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KS §60 
KSAU §71     Dnr: KS/2017-0155 

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt avseende AB Strömstanet 

Kommunstyrelsens beslut 

att AB Strömstanet har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på ett sätt 
som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att kommunstyrelsen 
ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Förändringar i 6 kap. 1 a § KL år 2013 medförde en 
förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag på 
nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstanet har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på ett sätt 
som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

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

 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
AB Strömstadnet kjell@stromstadsbyggen.se 
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KS §61 
KSAU §72     Dnr: KS/2016-0356 

Uppsiktsplikt AB Strömstadsgaragen 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

att AB Strömstadsgaragen har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att kommunstyrelsen 
ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Förändringar i 6 kap. 1 a § KL år 2013 medförde en 
förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag på 
nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-03-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstadsgaragen har under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

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

 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
AB Strömstadsgaragen kjell@stromstadsbyggen.se 
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KS §62 
KSAU §57     Dnr: KS/2017-0172 

Delegationsordning kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

att anta ny delegationsordning för Kommunstyrelsen 

att årligen bedöma eventuella behov av uppdatering. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har en delegationsordning som idag inte möter gällande lagstiftning 
och antagna styrdokument. Delar av kommunstyrelsens ansvarsområden bör dessutom 
vara mall för övriga förvaltningars delegationsordningar rörande ekonomi- och 
personalområden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 
Förslag till ny delegationsordning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta ny delegationsordning för Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att årligen bedöma eventuella behov av uppdatering. 

Anna-Lena Carlsson (C) bifaller Siwert Hjalmarssons tilläggsyrkande 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Siwert 
Hjalmarssons tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Maria Reinholdsson, kommunchef 
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KS §63 
KSAU §58     Dnr: KS/2017-0093 

Bilaga till dokumenthanteringsplan – definition av handlingar 
av tillfällig eller ringa betydelse 

Kommunstyrelsens beslut 

att besluta om definition av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

Sammanfattning av ärendet 
Arbete med en kommunövergripande dokumenthanteringsplan pågår. Samtidig 
förbereds för införande av e-arkiv. En förutsättning är att gallring av handlingar inleds i 
ännu ej gallrade verksamhetssystem. För att säkerställa att detta sker i enlighet med 
gällande regler rekommenderas att ett kommunövergripande beslut fattas för att nå 
enhetlighet i fråga om handlingstypen ”handlingar av ringa eller tillfällig betydelse”. 
Kommunstyrelsen har i egenskap av arkivmyndighet sådan rådighet enligt 
arkivreglemente. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck, kommunikationschef 2017-03-21 
Bifogat förslag till definition av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att besluta om definition av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Helena Raunegger, kvalitetsansvarig 
Registrator vid samtliga förvaltningar 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef  
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KS §64 
KSAU §59     Dnr: KS/2017-0092 

Riktlinjer för e-post 

Kommunstyrelsens beslut 

att anta förslag till riktlinjer för e-post 

att komplettera riktlinjer för e-post med rutiner vid avslutande av anställning eller 
uppdrag 

att inaktualitetsförklara Riktlinje för elektronisk post och andra elektroniska handlingar 
(2002) 

Sammanfattning av ärendet 
Digital post/e-post är idag den dominerande kanalen för kommunikation externt och 
internt. Kommunen saknar dock regler för hur e-post ska hanteras. Den ökande volymen 
ställer krav på fasta rutiner liksom kunskap om regler för offentlighet och sekretess för 
e-post. Föreliggande förslag lägger en grund för effektiv och rättssäker hantering av 
epost inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017 -03-07 
Riktlinje för e-post 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta förslag till riktlinjer för e-post 
att komplettera riktlinjer för e-post med rutiner vid avslutande av anställning eller 
uppdrag 
att inaktualitetsförklara Riktlinje för elektronisk post och andra elektroniska handlingar 
(2002) 

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

 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Samtliga chefer 
Webbansvarig 
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KS §65 
KSAU §60     Dnr: KS/2016-0670 

Kommunikationspolicy för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Kommunikationspolicy för Strömstads kommun enligt förslag daterat 
2016-12-25 

att låta Kommunikationspolicyn ersätta de tidigare styrdokumenten ”Policy för 
kommunens webbsida” (2007) och ”Informationspolicy” (1995) 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun saknar en övergripande och aktuell kommunikationspolicy. 
Nuvarande förslag till styrdokument anger grundläggande principer för intern och 
extern kommunikation och tydliggör ansvar och roller i organisationen. Den beskriver 
kommunikationens basfunktioner och lägger fast kriterier för kontakt med media. 
Policyn utgår från kommunens värdegrund och verksamhetsidé, och följs upp via mått i 
årsredovisning samt i kommunikationsavdelningens verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-03-15 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta Kommunikationspolicy för Strömstads kommun enligt förslag daterat 
2016-12-25 
att låta Kommunikationspolicyn ersätta de tidigare styrdokumenten ”Policy för 
kommunens webbsida” (2007) och ”Informationspolicy” (1995) 

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 §66 
KSAU §62     Dnr: KS/2017-0117 

BJÖRNERÖD 1:4 – förfrågan om köp av mark 

Kommunstyrelsens beslut 

att avslå ansökan om köp i nuläget. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
På grund av jäv deltar inte Anette Andersson (L) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Pråmkompaniet AB, ägare av industrifastigheten Björneröd 1:130, har inkommit med en 
förfrågan om att få köpa den kvarstående del av Björneröd 1:4 som utgör hamnplan om 
ca 0,6 hektar samt vattenområdet utanför om ca 5 hektar, för att kunna utöka sin 
pråmverksamhet och om möjligt uppföra ytterligare kajanläggning. 

Tekniska nämnden beslutade att försälja del av hamnplanen inklusive befintlig 
kajanläggning för nuvarande verksamhet 2010-05-18, TN § 41, dnr TN/2007-0237. 
Björneröd 1:4:s totala land- och vattenareal utgör ca 37 hektar. 

Enligt kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2013-10-24, som är 
vägledande för kommunens ställningstagande till markanvändningen i kommunen, 
rekommenderas kvarstående delen av hamnplanen användas för kulturcentrum. 

Med anledning av rekommendationen i översiktsplanen föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen avslår en försäljning av hamnplanen inklusive vattenområdet i 
avvaktan på framtida utveckling i Krokstrand. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse, Roland Kindslätt, förvaltningschef tekniska  2017-02-14 
Karta 
Ansökan, daterad 2015-09-24 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att avslå ansökan om köp i nuläget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att uppdra till tekniska nämnden att kontakta företaget och 
diskutera eventuellt arrende. 

Siwert Hjalmarsson (M) och Anna-Lena Carlsson (C) bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
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Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Ronnie Brorssons yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår Ronnie Brorssons yrkande 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande, röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande, röstar nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll  
Kommunstyrelsen 2017-04-12 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C   X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S    X   
8 Lena Martinsson S    X   
9 Kent Hansson S    X   

10 Siwert Hjalmarsson M   X    
11 Mattias Gustafsson SD   X    
  Summa  8   3   

 
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 3 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronnie Brorssons yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämndens diarium 
Pråmkompaniet i Lysekil AB, Skal Hedarna 166, 453 92 Lysekil 
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KS §67 
KSAU §63     Dnr: KS/2017-0196 

Del av Strömstad 4:16 m fl, färjeläget - planbesked 

Kommunstyrelsens beslut 

att lämna positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL 

att sjöräddningsstationen ska inkluderas i planarbetet 

att starta planarbetet omgående 

att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2018-12-31 

Beslutsmotivering 
Hamnen och färjetrafiken är en viktig del av infrastrukturen i Strömstad. För att 
tillmötesgå rederiernas behov av att kunna sätta in större, modernare och miljövänligare 
fartyg behöver detaljplanen för området omgående omarbetas. 
I samma planarbete bör samtidigt området där sjöräddningsstationen ligger idag tas 
med för att ge en byggrätt åt verksamheten som idag enbart har tillfälligt bygglov. 

Sammanfattning av ärendet 
För att kunna ta emot nya moderna, miljövänliga och större fartyg krävs en 
uppgradering av infrastrukturen på färjeläget. Bland annat behövs en ny fordonsramp, 
trossbrygga och trapptorn. 
Kommunstyrelsen har i beslut 2016-02-10 § 16 beslutat att genomföra en förstudie för 
Strömstads södra infart och hamnområden. I uppdraget från kommunstyrelsen ingår 
även att initiera detaljplaner för de delområden som inte kan invänta planprogrammet 
för helheten. Kommunstyrelsen har även 2017-02-08 § 18 beslutat att färjeläget ska vara 
kvar på Torskholmen. 
Behovet av åtgärder inom hamnområdet föranleder nu att ett detaljplanearbete 
behöver initieras utan att ett planprogram för hela södra infarten finns framtaget. 
För färjeläget är den nu gällande detaljplanen, 14-STR-49, från 1965. 
En ny fordonsramp ryms inom det område i detaljplanen som är betecknat Vb, ”område 
skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som kan 
medgivas för uppförande av kajer, bryggor eller dylikt”. 
Ny trossbrygga och nytt trapptorn måste uppföras inom det område i detaljplanen som 
är betecknat V, ”vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas”. 
För att ha en rimlig möjlighet att hinna bygga klart till högsäsongen 2019 behöver 
Tekniska förvaltningen kunna påbörja byggnation så snart som möjligt och då krävs först 
en ny detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Elin Solvang, plan och byggchef 2017-03-20 
Ansökan om planbesked, tekniska förvaltningen 2017-03-17. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att lämna positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL 
att sjöräddningsstationen ska inkluderas i planarbetet 
att starta planarbetet omgående 
att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2018-12-31 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Protokollsanteckning 
Elin Solvang, plan och byggchef föredrar ärendet 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska förvaltningen 
Controller Joel Wetterberg 
Översiktsplanerare Björn Richardsson 
Miljö- och bygg; Akten 
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KS §68 
KSAU §64     Dnr: KS/2016-0619 

Kv Montören m fl, Västra Prästängen detaljplan 

Kommunstyrelsens beslut 

att tillstyrka fortsatt planarbete med samma inriktning och omfattning 

Sammanfattning av ärendet 
Samrådshandlingar har skickats på remiss. Uppskov med svar har beviljats till den 24 
april. Planförslaget omfattar västra Prästängen och innebär att fler typer av 
verksamheter än idag kan medges. Däremot medges inte all typ av handel. Som skäl 
anges i planbeskrivningen att kommunen vill inte vill få ett nytt externhandelsområde 
som konkurrerar med stadskärnan och andra handelscentra i staden. 

Begränsning av ny handel i Prästängen är också nödvändigt enligt den trafikutredning 
för tätorten som gjordes 2016. Utredningen visade att en full utbyggnad av handel i 
Prästängen skulle förbruka hela utrymmet för mer trafik i tätorten fram till år 2030. Den 
lediga kapaciteten i vägnätet behövs bland annat för nya bostäder. Det är därför viktigt 
att planarbetet fortsätts med samma inriktning och omfattning. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2017-03-17 
Planbeskrivning och plankarta, daterade 2017-01-26 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att tillstyrka fortsatt planarbete med samma inriktning och omfattning 

Protokollsanteckning 
Björn Richardsson, översiktsplanerare föredrar ärendet 

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

 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
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KS §69 
KSAU §65     Dnr: KS/ 2017-0065 

Mällby 1:16 m fl, Mällby gård - planbesked 

Kommunstyrelsens beslut 

att lämna positivt planbesked i enlighet med Start-PM, daterat 2017-02-13 

att i detaljplanen planera för möjlighet att bygga Säbo. 

att under planarbetet undersöka möjlighet till varierande byggnadshöjder. 

att starta planarbetet så snart tillgängliga resurser finns på förvaltningen 

att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2018-12-31 

Sammanfattning av ärendet 
I de riktlinjer bostadsförsörjning som Kommunfullmäktige antagit pekas det nu 
aktuella området ut som ett av de högst prioriterade bostadsområdena på 
kommunalmark att påbörja planarbete för. Tekniska förvaltningen har nu 
inkommit med en ansökan om planbesked för del av Mällby 1:16. Syftet med 
planen är att tillskapa byggrätter för ca 100 bostäder. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse Elin Solvang Plan-och byggchef 2017-02-13 
Ansökan om planbesked inkom 2016-11-18. 
Start-PM daterat 2017-02-13 är framtaget som grund för beslutet och för kommande 
detaljplanearbete. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att lämna positivt planbesked i enlighet med Start-PM, daterat 2017-02-13 
att i detaljplanen planera för möjlighet att bygga Säbo. 
att under planarbetet undersöka möjlighet till varierande byggnadshöjder. 
att starta planarbetet så snart tillgängliga resurser finns på förvaltningen 
att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2018-12-31 

Protokollsanteckning 
Elin Solvang, plan och byggchef föredrar ärendet 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska förvaltningen 
Controller Joel Wetterberg 
Översiktsplanerare Björn Richardsson 
Miljö- och bygg; Akten 
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KS §70 
KSAU §66     Dnr: KS/2016-0151 

Utbyggnad av Skee skola 

Kommunstyrelsens beslut 

att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga till Skee skola enligt 
förprojektering (omfattande fyra klassrum) 

att tillbyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2018 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen (KS/2016-0151) har AB Strömstadslokaler i 
dialog med barn- och utbildningsförvaltningen förprojekterat utbyggnaden av 
Skee skola. Förprojekteringen presenterades för kommunstyrelsens respektive 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 22 februari 2017. 
Enligt elevstatistik och förväntad inflyttning behöver Skee skola nya klassrum 
från och med hösten 2018. Det innebär att utbyggnaden av Skee skola behöver 
påbörjas senast hösten 2017. 

Förvaltningschefen föreslår mot bakgrund av detta en utbyggnad av Skee skola 
omfattande fyra klassrum enligt den presenterade förprojekteringen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 
Tjänsteskrivelse 2017-02-24 
Förprojektering Skee skola (2017-02-13) 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga till Skee skola enligt 
förprojektering (omfattande fyra klassrum) 
att tillbyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2018 

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

 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadslokaler kjell@stromstadsbyggen.se 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KS §71 
KS § 42 
KSAU § 38     Dnr: KS/2017-0030 

Utredning multifunktionellt kök 

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 under förstudien genomföra ett prov med kyld mat som värms i mottagningskök 

att en avrapportering ska ske till kommunstyrelsen den 30 augusti 2017  

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 kommunstyrelsen 2017-03-08 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15 
Samlat beslutsunderlag måltidsförsörjning inom förskola, skola och äldreomsorg 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 augusti 2017  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans- Inge Sältenberg (C) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att man även utreder ett färre antal kök samt  

att under förstudien genomföra ett prov med kyld mat som värms i mottagningskök 

Siwert Hjalmarsson (M) och Mattias Gustafsson (SD) bifaller Ronnie Brorssons yrkande 
 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Ronnie 
Brorssons tilläggsförslag att under förstudien genomföra ett prov med kyld mat som 
värms i mottagningskök kan antas och finner att så sker 
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Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Ronnie Brorssons yrkande att man även utreder ett färre antal kök 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Ronnie Brorssons yrkande 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande, röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande, röstar nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll  
Kommunstyrelsen 2017-04-12 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C   X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S    X   
8 Lena Martinsson S    X   
9 Kent Hansson S    X   

10 Siwert Hjalmarsson M    X   
11 Mattias Gustafsson SD    X   
  Summa  6   5   

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronnie Brorssons yrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadslokaler kjell@stromstadsbyggen.se 
Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden 
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Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 

2017-05-31 klockan 08:00  

Beslutare Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordf. 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordf. 
Lena Martinsson (S), 2:e vice ordf. ej §81-82 
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Leif Andersson (S) §81-82 
 Närvarande ersättare 

 
 
Övriga närvarande 

Morgan Gutke (C), Elisabeth Johansson (C), Mette H Johansson (L), 
Ingemar Nordström (L), Rolf Pettersson (S) Marie Edvindsson Kristiansen 
(M). 
 
Maria Reinholdsson kommunchef, Maria Aronsson miljöstrateg. 

 
Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-06-07 

  

Sekreterare   Paragrafer §§ 72-96 

 Ralf Karlsson 

Ordförande  

 Peter Dafteryd 

  

Justerare  

 Ronnie Brorsson                                             Margareta Fredriksson 

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2017-05-31 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
2017-06-07 Anslags nedtagning  2017-06-29 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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KS § 72                                             Dnr: KS/2017-0095 

Information/samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

att  notera informationen  

Samråd Canning/Riksbyggen 
Övriga närvarande; Åsa Torstensson ordförande i TN, Roland Kindslätt 
förvaltningschef TN, Michael Olsson förvaltningschef MBN, Unni Liljegren 
stadsarkitekt, Jimmy Magnusson planarkitekt, Anders Johansson byggnadschef, 
Marcus Larsson projektledare, Martin Linsten marknadsområdeschef Riksbyggen, 
Rasmus Edlund projektchef Riksbyggen, Kajsa Crona Sweco, samt Filip Siewertz 
Sweco. 

En genomgång görs av organisation och tidplan för Canningprojektet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS § 73 
KSAU § 81                        Dnr: KS/2015-0285 

Svar på motion om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en fritidsstrategi 

att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att inför budget 2018 ta fram förslag 
till en utvecklad fritidsverksamhet för barn och unga i samarbete med 
kommunledningsförvaltningen (kultur & fritid) och socialnämnden 

att motionen därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), Anders Ekström (M) och Siwert Hjalmarsson (M) 
lämnade våren 2015 in en motion till kommunfullmäktige (KS/2014-0113) gällande 
förebyggande åtgärder mot droger i Strömstads kommun. 
När ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 9 mars 2016 beslutade kommun-
styrelsen 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 svaret saknade en tydlig och realistisk tidsram, samt en kostnadsberäkning 
med förslag till finansiering. 
Barn- och utbildningsnämnden antog i december 2013 riktlinjer för fritidsgårds-
verksamheten. Riktlinjerna beskriver verksamhetens övergripande mål, normer och 
värden, målgrupp samt innehåll kopplat till barn och ungas behov. I det pågående 
planeringsarbetet gällande Kulturhus Skagerack finns fritidsgårdsverksamheten 
med. Genom att integrera fritidsverksamheten som en del i kulturhuset skapas en 
arena i centrum för våra ungdomar med goda synergieffekter.  
Fritidsgårdens chef och personal arbetar tillsammans med kommunens fritidsansvarig 
Kurt Dahlberg med att ta fram ett konkret förslag. Arbetet förväntas vara klart innan 
årsskiftet. I samband med att arbetet avslutas kommer också riktlinjerna för 
fritidsgårdsverksamheten att revideras. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-03-15 
Tjänsteskrivelse Ulrika Billme, drogförebyggande samordnare 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, folkhälsostrateg 2015-10-09 
Protokoll omsorgsnämnden 2016-01-28 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2016-11-10  
Protokoll kommunfullmäktige 2015-09-10 
Motion 2015-04-15 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en fritidsstrategi 
att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att inför budget 2018 ta fram förslag 
till en utvecklad fritidsverksamhet för barn och unga i samarbete med 
kommunledningsförvaltningen (kultur & fritid) och socialnämnden 
att motionen därmed anses besvarad 
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS § 74 
KSAU § 82                        Dnr: KS/2013-0510 

Svar på motion - Arbete i syfte att skapa en giftfri kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ytterligare politiska beslut om åtgärder för arbetet med giftfri miljö är inte 
nödvändig i dagsläget. Däremot måste det påbörjade arbetet fortsätta och 
kunskapsläget hela tiden uppdateras.   

att motionen därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Ett av kommunens lokala miljömål som är just giftfri miljö. (KF 2010-11-10 § 20) Ett 
stort och viktigt område som också är ett nationellt miljömål och då beskrivs så här 
”förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 
inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna”   
På nationellt plan är statusen att målet inte kommer att nås till 2020 men att det 
har skett en positiv utveckling.  
I Strömstad har man en policy för inköp upphandling (KS/2010-0337) som anger 
kommunen ska verka för att upphandlingarna blir hälso- och miljöanpassade. 
Miljökrav ska, där så är möjligt, ställas i samtliga upphandlingar, utifrån 
miljöstyrningsrådets kriteriedokument (idag finns inte miljöstyrningsrådet, men 
kriterierna är kvar och arbetet ligger hos Upphandlingsmyndigheten). 
En handlingsplan antogs av barn- och utbildningsnämnden 2016-05-12 för att jobba 
med giftfri miljö i förskolan. Den är omfattande och har likheter med ett flertal 
andra kommuners handlingsplaner. Rektor Annika Back Simonsson har svarat för 
hur den tillämpats i hennes verksamhet, hon anger att de har försökt sanera 
material samt är nogsamma vid nyinköp. En upphandling gällande lek och pyssel är 
under arbete och här ingår nämnda rektor i referensgruppen. Strömstadslokaler har 
vid nybyggnation av förskolan i Näsinge beaktat handlingsplanen och 
Strömstadsbyggen är numera medlem i Byggvarubedömningen, detta ger möjlighet 
välja material som av expertis är bedömda utifrån ett giftfritt perspektiv.  
Ekologisk mat är ett annat område att arbeta med för giftfri miljö, framförallt 
handlar det om bekämpningsmedelsrester och kadmiumspridning, sistnämnda 
kommer av användning av konstgödsel. Strömstads kommun har ett mål om 30% 
ekologiskt i de kommunala köken. Under 2016 ökade andelen från 19% till 26% . 
  

 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med giftfri miljö och för dem har 
miljöinspektör Kristian Seth svarat. Under nästkommande år kommer ha tillsynen 
ha fokus på kemikaliehantering. Kontinuerligt kontrolleras oljeavskiljare genom 
besiktning och provtagning. Även verksamheter som tvättar båtar att förmås 
anlägga spolplattor med rening, större verksamheter ligger i fokus. 

När det gäller  förorenad mark pågår arbeten med omfattande markundersökningar 
på Myren och Canning. Vid planändringar krävs nu alltid en "Mifo 1" för att bedöma 
behovet av markundersökningar. 
Framtagande av en dagvattenpolicy pågår och dagvattenanläggningar inom plan 
som inte är för ett fåtal fastigheter hanteras som anmälningsärenden där krav ställs 
på rening. 
 Inventeringen i princip klar av enskilda avlopp åtgärdandet pågår men behöver 
intensifieras under kommande år. 
Tekniska förvaltningen har införskaffat XRF- och PID-instrument för att ha koll på 
föroreningshalten i de massor som hanteras i verksamheten.  

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Maria Aronsson, miljöstrateg 2017-04-27 
Handlingsplan framtagen av barn- och utbildningsnämnden, det interna 
styrdokumentet, Policy för inköp och upphandling samt redogörelse från 
miljöavdelningen. 
Protokoll kommunfullmäktige 2013-12-19 
Motion 10 december 2013 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ytterligare politiska beslut om åtgärder för arbetet med giftfri miljö är inte 
nödvändig i dagsläget. Däremot måste det påbörjade arbetet fortsätta och 
kunskapsläget hela tiden uppdateras.   
att motionen därmed anses besvarad 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
file://sdsrv100/home$/maaron01/Data/Skrivbord/Handlingsplan%20-%20Operation%20giftfri%20f%C3%B6rskola%20(Antagen%20av%20BUN%202016-05-12).pdf
file://sdsrv100/home$/maaron01/Data/Skrivbord/Policy+f%C3%B6r+ink%C3%B6p+och+upphandling+NoBo+2011-12-05.pdf
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KS § 75 
KSAU § 83                        Dnr: KS/2016-0530 

Svar på motion - information till nyvalda ledamöter i 
kommunens bolag. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen.  

att bolagen före oktober 2017 ska tagit fram ett upplägg på utbildning och 
kompetensutveckling för varje styrelseledamot inför sitt uppdrag.  

Beslutsmotivering 
att ge bolagen i uppdrag att till nya ledamöter lämna, elektroniskt eller på annat 
sätt, en sammanställning av relevanta dokument och lagar samt i fulltext de 
styrdokument som rör uppdraget som styrelseledamot i kommunala bolag. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Strömstad har via Mats Granberg och Lena Martinsson 
inkommit med motion rörande att tillgängliggöra information till nya ledamöter i 
bolagsstyrelserna.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-02-14 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-11-28 
Motion 2016-10-16  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bifalla motionen med motivering att ge bolagen i uppdrag att till nya ledamöter 
lämna, elektroniskt eller på annat sätt, en sammanställning av relevanta dokument 
och lagar samt i fulltext de styrdokument som rör uppdraget som styrelseledamot i 
kommunala bolag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) yrkar på att bolagen före oktober 2017 ska tagit fram ett 
upplägg på utbildning och kompetensutveckling för varje styrelseledamot inför sitt 
uppdrag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Lena 
Martinssons tilläggsförslag antas och finner att så sker 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS § 76 
KSAU § 84                        Dnr: KS/2017-0041 

Svar på motion - särskilt boende på Magistern 4 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen  
 
Beslutsmotivering 
Fastigheterna Magistern 4 och 13 är för små för att rymma ett särskilt boende av 
den typ som kommunen planerar. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har lämnats som föreslår att nytt särskilt boende på fastigheten 
Magistern 4. En detaljplan för bostäder på fastigheterna Magistern 4 och 13 antogs 
av KF i april 2016. Detaljplanen är överklagad. Fastigheterna Magistern 4 och 13 ägs 
av Strömstadsbyggen och är sammanlagt 1442 m2. 

Kommunen undersöker för närvarande olika placeringar för nytt särskilt boende. 
Eftersom detta boende kräver bemanning dygnet runt är antal rum per våningsplan 
av stor betydelse för omsorgsförvaltningens driftsekonomi. De alternativ som har 
studerats rymmer 16-18 rum per våningsplan. För att få rum med detta behövs en 
markyta som är minst 3 gånger så stor som ytan på Magistern 3 och 14. 

Magistern 4 och 13 är sammanlagt 1442 m2, gråtonade yta i bilden nedan. 

 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare samt Jenny Persson , 
verksamhetschef vård och omsorg 2017-03-22 
Protokoll socialnämnden 2017-04-20 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-02 
Motion 2017-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen med motivering att fastigheterna Magistern 4 och 13 är för små 
för att rymma ett särskilt boende av den typ som kommunen planerar. 
 

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 § 77 
KSAU § 85                        Dnr: KS/2016-0055 

Svar på medborgarförslag - Snöskottning av trottoarer för 
enskilda fastighetsägare 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget  

Beslutsmotivering 
Kommunen avser att bibehålla nuvarande ansvarsfördelning av vinterväghållningen 
i centrum samt att gång- och cykelvägar sedan hösten 2016 är prioriterade vad 
gäller snö- och halkbekämpning. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har i ett medborgarförslag önskat att få sina trottoarer skottade 
genom kommunens försorg. Något som hon anser skulle medföra en vinst för alla 
parter inte minst med tanke på de halkolyckor som kan inträffa. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Protokoll tekniska nämnden 2017-03-21 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-25 
Medborgarförslag 2016-01-25 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget med motivering att kommunen avser att bibehålla 
nuvarande ansvarsfördelning av vinterväghållningen i centrum samt att gång- och 
cykelvägar sedan hösten 2016 är prioriterade vad gäller snö- och halkbekämpning. 

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

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

mailto:ks@stromstad.se
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 78 
KSAU § 86                                                                       Dnr: KS/2016-0161 

Svar på medborgarförslag angående äldreboende 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget  

Beslutsmotivering 
Platsen vid Kärleksudden har inte det ytomfång som krävs för att kunna etablera ett 
särskilt boende med fyrtio bostäder. Hela området längs norra sidan Strömsvattnet 
har dessutom stora frågetecken rörande geoteknik för byggnation samt för att 
anlägga hållbara VA-lösningar. 

Sammanfattning av ärendet 
2016-01-15 inkom Sven Moosberg med ett medborgarförslag om placering av ett 
nytt särskilt boende på Kärleksudden, vid nuvarande Taxi, längs Strömsvattnet. 
Omsorgsnämnden/Socialnämnden yttrade sig i december 2016. Där konstateras att 
delar av förslaget innebär mer av ett trygghetsboende än ett särskilt boende. 
Förslagsställaren besökte KSau 2017-02-22 för att utveckla sin tanke kring 
medborgarförslaget. Beslutet blev att undersöka möjligheten till 
strandskyddsdispens.  

Under processen har en arbetsgrupp med medarbetare från olika verksamheter 
sett över de reella kraven och behoven för att bygga framtidens äldreboende 
utifrån målgrupp, lagkrav och hänsyn taget till arbetsmiljöfrågor. Utredningen visar 
att platsen vid Kärleksudden inte har det ytomfång som krävs för att kunna etablera 
ett särskilt boende med fyrtio bostäder. Hela området längs norra sidan 
Strömsvattnet har dessutom stora frågetecken rörande geotekning för byggnation 
samt för att anlägga hållbara VA-lösningar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-04-24 
Samlingskarta ytmätning 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-04-28 
Medborgarförslag med underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget med motivering att platsen vid Kärleksudden har inte 
det ytomfång som krävs för att kunna etablera ett särskilt boende med fyrtio 
bostäder. Hela området längs norra sidan Strömsvattnet har dessutom stora 
frågetecken rörande geoteknik för byggnation samt för att anlägga hållbara VA-
lösningar. 

mailto:ks@stromstad.se
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

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 § 79 
KSAU § 96                        Dnr: KS/2017-0276 

Redovisning av medborgarförslagen 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen, till 
kommunfullmäktiges sista möte före sommaren respektive sista möte för året, 
redovisa de medborgarförslag som ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut 
KS/2016-0265 ska även besvarade motioner redovisas. 

Medborgarförslag som ej beretts färdigt är: 
KS/2014-0358 Träffpunkt för teknik och motorintresserade inlämnat 2014-09-03. 
Återremitterad till Kultur och fritidsutskottet 2016-08-30. Ärendet hanteras ihop 
med en större översyn av fritidsverksamhet.  

Besvarade medborgarförslag 
KS/2016-0344 Nybyggnation av simhall på Strömsvallen, Medborgarförslaget avslås.  

KS/2016-0161 Äldreboende vid Kärleksudden, Medborgarförslaget avslås.  

KS/2016-0055 Snöskottning av trottoarer för enskilda fastighetsägare, 
Medborgarförslaget avslås.  

KS/2015-0523 Multianläggning. för utomhusaktiviteter. - Överlämnat till grupp som 
samordnas av fritidsansvarig. Medborgarförslaget anses besvarad. 

KS/2016-0183 Fritidsaktiviteter för ensamkommande  ungdomar. - Ingår i 
handlingsplan för integration. Medborgarförslaget anses besvarad. 
KS/2016-0361 Vattenkran/fontän. - Test genomförs på strandpromenaden 
sommaren 2017. Medborgarförslaget bifalles. 
KS/2016-0364 Förslag till förbättringar för Kebalområdet, gällande grusplan bakom 
Strömstad Spa parkeringshus - Tekniska förvaltningen arbetar med detta. 
Medborgarförslaget anses besvarad. 
KS/2016-0365 Förslag till förbättring för strandremsan vid Strömstad Spa - 
Kebalområdet. - Eventuella åtgärder ska utvärderas med stöd av miljövårdsstrateg. 
Medborgarförslaget anses besvarad. 
KS/2016-0435 Cykelväg Hällestrand. - Kommunikation med vägverket som ansvarar 
för berörd sträcka. Medborgarförslaget anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-24 

 

mailto:ks@stromstad.se
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452 80 STRÖMSTAD 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  notera informationen 

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 § 80 
KSAU § 97                        Dnr: KS/2017-0277 

Redovisning av motioner 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen ska till kommunfullmäktiges sista möte före sommaren respektive årsslut 
redovisa de motioner som ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-
0264 ska även besvarade motioner redovisas. 

Motioner som ej beretts färdigt är: 
KS/2016-0173 Kommunens Fastighetsköp från Sverigedemokraterna. Inlämnat 
2016-03-24. Remitterats till Kommunstyrelsen 2016-04-05. Begäran om 
förtydligande till Kommunens bolag. 
KS/2017-0122 Ett öppet och tryggt Strömstad från Nya Moderaterna 
KS/2017-0154 Friskare vård i Strömstad från Nya Moderaterna 
 
Besvarade motioner 
KS/2016-0530 Information till nyvalda ledamöter i kommunens bolag. Från 
Socialdemokraterna. Motionen bifalles. 
KS/2017-0041 Särskilt boende på Magistern från Nya Moderaterna - Motionen 
avslås. 
KS/2015-0285 Förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads kommun från 
Nya Moderaterna - Förslag till en utvecklad fritidsverksamhet för barn och unga. 
Motionen anses besvarad.  
KS/2016-0203 Förtätning av papperskorgar, från Sverigedemokraterna - Översyn av 
allmän renhållning ingår i översyn och cykelstråk samt i centrumplanen. Motionen 
anses besvarad. 
KS/2016-0094 Arbete med HBTQ frågor i Strömstads kommun från 
Socialdemokraterna -  Arbete med att verkställa intentionen pågår. Motionen 
bifalles. 
KS/2015-0527 För en effektivare integration och minimera risken för utanförskap. 
från Nya Moderaterna. Ny handlingsplan och aktivitetsplan som verkställs succesivt. 
Motionen bifalles i vissa delar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-24 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att notera informationen 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
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KS § 81 
KSAU § 104                        Dnr: KS/2016-0370 

Utbyggnad Mellegårdens skola 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Mellegårdens skola 
enligt presenterad förprojektering 

att om- och tillbyggnaden ska vara färdig och tas i bruk december 2018 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen har AB Strömstadslokaler i dialog med barn-  
och utbildningsförvaltningen förprojekterat utbyggnaden av Mellegårdens skola. 
Förprojekteringen presenterades för kommunstyrelsens respektive barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 mars 2017. 
Barn- och utbildningsnämndens beslutade i maj 2016 att lämna Mellegårdens 
upptagningsområde oförändrat och kommande om- och tillbyggnader skulle 
planeras utifrån ett elevantal om 120 elever. 
Biträdande förvaltningschef föreslår att Mellegårdens skola byggs ut enligt den  
presenterade förprojekteringen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2017-04-20 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef 2017-04-05 
Förstudie för tillbyggnad av Mellegårdens skola (med fem klassrum) 2017-03-29 

Protokollsanteckning 
Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef på Barn- och utbildningsnämnden och 
Gary Lyckell, fastighetsförvaltare Strömstadslokaler föredra ärendet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Mellegårdens skola 
enligt presenterad förprojektering 
att om- och tillbyggnaden ska vara färdig och tas i bruk december 2018 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 

mailto:ks@stromstad.se
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KS § 82 
KSAU § 105                        Dnr: KS/2015-0152 

Utbyggnad Bojarskolan 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Bojarskolan enligt 
situationsplan förslag 1  
att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019 
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera den nya förskolan på Ånneröd 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen  har AB Strömstadslokaler i dialog med barn-  
och utbildningsförvaltningen förprojekterat utbyggnaden av Bojarskolan.  

 

 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-20 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef 2017-04-03 
Förstudie för utbyggnad av Bojarskolan  
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Protokollsanteckning 
Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef på Barn- och utbildningsnämnden och 
Gary Lyckell, fastighetsförvaltare Strömstadslokaler föredra ärendet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Bojarskolan enligt 
presenterad förprojektering.  
att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019 
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera den nya förskolan på Ånneröd 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera 
och bygga ut Bojarskolan enligt situationsplan förslag 1  
Ronnie Brorsson (S), Margareta Fredriksson (L) och Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller 
Siwert Hjalmarssons yrkande. 
 
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 § 83 
KSAU § 87                        Dnr: KS/2017-0284 

Delårsrapport mars 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att delårsrapporten för jan-mars godkänns 

att uppdra åt förvaltningarna att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport för kvartal 1 år 2017 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.  
Ackumulerat resultat per 31 mars uppgår till 1,3 mnkr att jämföra med budget på 
4,4 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 19,3 mnkr att jämföra med budget på 17 
mnkr. Koncernens sammanställda resultatprognos uppgår till 31,5 mnkr.  
Helårsprognosen redovisar en negativ budgetavvikelse inom nämndverksamheten 
på -1,6 mnkr. Det är kommunstyrelsen som jämfört med budget beräknar ett 
underskott på -1,3 mnkr och Socialnämnden -1,2 mnkr.  
För finansförvaltningen ligger prognosen på ett underskott om -4,5 mnkr. Det beror 
på pensionskostnader och ett ianspråktagande av byggbonusen från 2016. 
Kommunens skatteintäkter och bidrag ligger över budget med 7,8 mnkr i 
prognosen.  Finansnettot är beräknat till 2,5 mnkr för helåret.  
Av årets investeringsbudget på 317,9 mnkr har hittills förbrukats 10,5 mnkr. 
Prognosen för helåret är 284,5 mnkr, varav 257,1 mnkr avser Tekniska nämnden. 

Bedömning utifrån lämnade prognoser 2017 
Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2017 bör det uppmärksammas att 
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna 
inte räcker till planerade och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta 
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-04-28 
Delårsrapport 1703 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att delårsrapporten för jan-mars godkänns 
att uppdra åt förvaltningarna att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 
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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 § 84 
KSAU § 90                        Dnr: KS/2017-0306 

Finansrapport mars 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att finansrapport för mars 2017 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 114 mnkr 2017-03-31.  
Värdet på aktierna uppgick till 49 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr. 
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 2,4 % sedan årsskiftet och sedan start 
är värdeökningen 113%. 
En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Under perioden har 
ränteplaceringar minskats med 4 mnkr till förmån för aktieplaceringar. Det är med 
anledning av det låga ränteläget som en ökad viktning mot aktier sker. Detta 
kommer fortsätta under året. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-04-03 
Finansrapport mars 2017 
Öhmans månadsrapport 170331 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att finansrapport för mars 2017 godkänns 

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 § 85 
KSAU § 91                        Dnr: KS/2017-0299 

Aktieägartillskott AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 3 550 tkr till AB Strömstadslokaler 

Sammanfattning av ärendet 
En enig styrelse i AB Strömstadslokaler har beslutat att bolaget köper fastigheten 
Korpen 16. Styrelsen har ställt sig bakom en framställan om aktieägartillskott för 
köpet. 

Fastigheten ligger granne till förskolelokalerna på Odelsbergsskolan och ett behov 
finns på kort sikt med en utökning av förskolelokaler. På lång sikt finns möjligheten 
att utveckla behoven av en större skolgård, parkeringar m.m. 

En besiktning har gjorts av bolagets egna projektledare och i samband med 
besiktningen har en analys av. eventuella renoverings-kostnader på ventilation, el, 
värme/sanitet, dolda fel, sanering, övriga miljöaspekter etc.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD 2017-04-20 
Styrelseprotokoll AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att tillskjuta ett aktieägartillskott om 3 550 tkr till AB Strömstadslokaler 

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

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 86 
KSAU § 92                        Dnr: KS/2017-0209 

Säkerhetspolicy för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till ny Säkerhetspolicy för Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetssamordnare har reviderat Säkerhetspolicy för Strömstads kommun, 
antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-30.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Carin Oleryd, säkerhetssamordnare 
Förslag till ny säkerhetspolicy för Strömstads kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslaget till ny Säkerhetspolicy 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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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 87 
KSAU § 93                        Dnr: KS/2017-0151 

Strategi för fossiloberoende 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta strategin för fossiloberoende. 

Sammanfattning av ärendet 
Vision 2030 för Strömstad kommun som antogs 2016  anger att kommunen ska bli 
fossiloberoende 2030. Med anledning av det så har denna strategi tagits fram för 
att precisera och prioritera arbetet för fossiloberoende.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-07 av miljöstrateg Maria Aronsson.  
Strategi för fossiloberoende 2017-05-02 
Västra götalandsregionens förslag till strategiska vägval 

Protokollsanteckning 
Maria Aronsson miljöstrateg föredrar ärendet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta strategin för fossiloberoende. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att stryka 3dje stycket under rubriken DET GODA 
LIVET I EN FOSSILOBEROENDE KOMMUN.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer Mattias Gustafssons yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafssons yrkande. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Mattias Gustafssons yrkande, röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Mattias Gustafssons yrkande, röstar nej. 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 
Kommunstyrelsen 2017-05-31 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C   X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S      X 
8 Lena Martinsson S      X 
9 Kent Hansson S    X   

10 Siwert Hjalmarsson M    X   
11 Mattias Gustafsson SD    X   
  Summa  6   3 2 

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster, 3 nej-röster och 2 avstår 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Mattias Gustafssons 
yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (38) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-05-31 KS/2017-0341 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 88 
KSAU § 94                        Dnr: KS/2017-0280 

Ändringar i Fyrbodals förbundsordning 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund  

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 16 mars 2017 beslutat föreslå 
ändringar och förtydligande av förbundsordningen till medlemskommunernas 
fullmäktige. 

Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppdatera 
förbundsordningen i sin helhet dels att förtydliga de arvodes principer som gäller  
för ordföranden för förbundet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Ralf Karlsson kommunsekreterare 2017-04-24 
Förslag till reviderad förbundsordning mars 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund  

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

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 89 
KSAU § 95                        Dnr: KS/2016-0617 

Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning och 
revisionsrapport 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättad årsredovisning för 2016 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning, verksamhetsberättelse 
och revisionsberättelse för 2016.  

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen och 
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Ralf Karlsson kommunsekreterare 2017-04-24 
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 
samordningsförbundet väst 2016 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna upprättad årsredovisning för 2016 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 

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

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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KS § 90 
KSAU § 88                        Dnr: KS/2017-0284 

Delårsrapport mars 2017 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut  

att delårsrapporten för mars 2017 godkänns 

att uppdra åt förvaltningen att vidta de åtgärder som är möjliga i syfte att nå en 
budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten för januari-mars visar periodutfallet på en budgetavvikelse om 1,3 
mnkr. Helårsprognosen visar dock på en budgetavvikelse på -1,3 mnkr. Främst 
orsakas detta av aktivitetshallen med -0,7 mnkr och It-enheten med -0,6. 
En översyn aktivitetshallen budget pågår inför 2018. Sparbetinget inom IT-enheten 
är kopplat till administrationen av datorer i Nordea Techfleet system. Införandet 
sker under tre år och hemtagning av effekterna kan ske när införandet är klart. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Delårsrapport mars 2017 kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att delårsrapporten för mars 2017 godkänns 
att uppdra åt förvaltningen att vidta de åtgärder som är möjliga i syfte att nå en 
budget i balans. 

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

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Dennis Arvidsson, ekonom 
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KS § 91 
KSAU § 99                        Dnr: KS/2017-0141 

Omdisponering av investeringsmedel 

Kommunstyrelsens beslut  

att de för 2017 beviljade investeringsmedlen för projekt 80717 Trossbrygga med  
12 000 000 kr får användas till hamninfrastrukturuppgraderingar på färjeläget. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen begär att det för 2017 beviljade investeringsmedlet för en  
ny trossbrygga (12 000 000) får användas till projektering av hamninfrastruktur-
uppgraderingar på färjeläget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Protokoll tekniska nämnden 2017-02-21 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse 2017-02-16, Hamnchef Niclas Samuelsson och förvaltningschef 
Roland Kindslätt 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att de för 2017 beviljade investeringsmedlen för projekt 80717 Trossbrygga med  
12 000 000 kr får användas till hamninfrastrukturuppgraderingar på färjeläget. 

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

 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
Controller Charlotta Björkman 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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KS § 92 
KSAU § 101                        Dnr: KS/2017-0044 

Sammanslagning av Tanums och Strömstads grupper för 
Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) 

Kommunstyrelsens beslut  

att ställa sig bakom sammanslagningen av Strömstads kommuns och Tanums 
kommuns grupper för Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM). 

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner i Sverige ska ha tillgång till en grupp för Psykisk och Social omsorg, 
en så kallad POSOM-grupp. Alla som ingår i POSOM-gruppen gör detta på frivillig 
basis och möjligheten att delta i en skarp händelse är beroende av många olika 
personliga och praktiska faktorer.  

Flera av de POSOM-deltagare som ingår i Strömstads POSOM-grupp ingår även i 
Tanums kommuns POSOM-grupp. Under hösten 2016 påbörjades därför ett arbete 
med förslaget att slå samman Tanums och Strömstads POSOM-grupper. Dels för att 
minska sårbarheten hos de båda relativt små grupperna, dels för att på ett bättre 
sätt kunna samordna resurser med olika spetskompetens. 

Enligt förslaget ska Strömstad och Tanum efter sammanslagning även 
fortsättningsvis ha varsin sammankallande POSOM-samordnare. Kommunerna ska 
även fortsättningsvis ha separata budgetar för POSOM-verksamheten, men 
solidariskt dela på kostnader som uppstår i samband med aktivering av gruppen 
samt utbildningar för deltagare. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Carin Oleryd, säkerhetssamordnare tillika POSOM-samordnare 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att ställa sig bakom sammanslagningen av Strömstads kommuns och Tanums 
kommuns grupper för Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM). 

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

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
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KS § 93 
KSAU § 102                        Dnr: KS/2015-0435 

Förslag på placering av nytt särskilt boende 

Kommunstyrelsens beslut  

att avsluta uppdraget rörande särskilt boende i sjukhusets lokaler 

att ta med Mellbygård som ett alternativ till placering av särskilt boende 

att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna till placering av särskilt 
boende i sluttningen från Karlsgatan vid Mariedal genom att söka  
strandskyddsdispens innan detaljplanearbetet påbörjas 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S) Lena Martinsson (S) samt Kent Hansson (S) deltar inte i beslut 
gällande första att-satsen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige lämnade 2015 i uppdrag till Omsorgsnämnden att utreda 
möjliga placeringar av särskilt boende. Inom ramen för detta ärende (KS/2015-
0435) har sju alternativa placeringar utretts. 
Ytterligare två placeringar har studerats: Ett medborgarförslag om placering vid 
Kärleksudden (KS/2016-0161) och en motion om placering i Kv. Magistern 
(KS/2017-0041). Dessa två ärenden behandlas separat. 
Behovet har bedömts till mellan 40-50 platser med placering centralt i Strömstad. 
Ur ett ekonomiskt och driftsperspektiv bör man tänka att varje enhet bör ha minst  
2 avdelningar och 16-18 rum per våningsplan.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-03-24 
Tjänsteskrivelse Jennie Persson, verksamhetschef vård och omsorg 2017-04-05 
Protokoll omsorgsnämnden 2016-04-20 
Tjänsteskrivelse, Maria Reinholdsson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen 
2016-04-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att avsluta uppdraget rörande särskilt boende i sjukhusets lokaler 
att ta med Mellbygård som ett alternativ till placering av särskilt boende 
att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna till placering av särskilt 
boende i sluttningen från Karlsgatan vid Mariedal genom att söka  
strandskyddsdispens innan detaljplanearbetet påbörjas 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Maria Reinholdsson, kommunchef 
Björn Richardsson, översiktsplanerare 
Socialnämndens diarium 
Jennie Persson, verksamhetschef Vård och Omsorg 
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Strömstads Kommun 
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KS § 94 
KSAU § 103                        Dnr: KS/2017-0036 

Renoveringsbehov av Västra Bryggan, Nordkoster 

Kommunstyrelsens beslut  

att avslå Nordkosters Fiskehamnsförenings förfrågan om kommunal borgen för 
1 000 000 kronor som ska nyttjas för renovering av Västra Bryggan på Nordkoster 
under 2017. 

Beslutsmotivering 
Kommunens tidigare hantering av borgensåtagande har varit begränsad. Undantaget 
är borgensåtaganden för två föreningar, i samband med Länsstyrelsens 
regeländringar kring statliga bidrag. Vid dessa två tillfällen har ett borgensåtagande 
varit avgörande för att föreningarna ska klara likviditeten och genomföra projekten. 
Aktuell årsredovisning för Nordkosters Hamnförening uppvisar ett kapitalöverskott i 
föreningens kassa som motsvarar den lånekostnad som föreningen söker borgen för.  

Sammanfattning av ärendet 
Nordkoster Fiskehamnförening inkom under januari månad med ett brev till Strömstads 
kommun med begäran om dialog kring finansiering av behövliga reparationer på  
kajdäck vid hållplatsen Västra Bryggan på Nordkoster. En utförd besiktning, beställd  
och bekostad av Nordkosters Fiskehamnsförening, visar på ett totalt ombyggnadsbehov 
som kostnadsberäknas till ca 5 000 000 kr. Fiskehamnsföreningen gör bedömningen  
att ombyggnaden är akut då hållfastheten inte kan säkerhetsställas.  

Det finns sedan tidigare ett tecknat avtal mellan Västtrafik och Nordkosters 
Fiskehamnsförening som stadgar att Västtrafik ansvarar för sådana drift- och 
underhållskostnader som är hänförliga till den trafik som bedrivs av 
trafikoperatören. Det betyder att Västtrafik betalar sin del av Västra Bryggan (45%) 
och står för avskrivningskostnaderna och Hamnföreningen får stå för investeringen. 
En prioritering av renoveringsbehoven ger dock Nordkosters Fiskehamnsförening 
ett akut behov av finansiering av två miljoner kronor. Under våren uppmanade 
Trafikverket och Västtrafik Strömstads kommun att ansöka om statlig 
medfinansiering för tillgänglighetsanpassning av Västra Bryggan på Nordkoster. 
Tekniska förvaltningen lämnade den 30 mars in en ansökan på 2 000 000 till 
Trafikverket, utifrån föreningens underlag.  

Den 14 april meddelade Trafikverket att man bedömer att genomförande av Västra 
Bryggan kommer att bidra till funktionsmålet då åtgärderna innebär 
tillgänglighetanpassning av bryggan samt att förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik förbättras. Trafikverket har därför avsatt 1 000 000 kronor för 
renoveringen. Resterande belopp på 1 000 000 ska medfinansieras av Nordkosters 
Hamnförening. 
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Den 12 april inkom Nordkosters Hamnförening med en förfrågan till Strömstads 
kommun angående möjligheten för Strömstads kommun att gå in med kommunal 
borgen för den kvarvarande miljonen som Trafikverket kräver av föreningen som 
medfinansiering.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Helene Evensen, utvecklingschef 2017-04-27 
Avtal Fiskehamnsföreningen och Västtrafik 20150429.pdf 
C18 Nordkosters Hamnförening upa 150101-151231 kopia.pdf (årsredovisning 2015) 
C18 Nordkosters Hamnförening upa 160101-161231 kopia.pdf (årsredovisning 2016) 
Beslut 1-931-16-1.pdf (Ansökan och beslut från Trafikverket) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att avslå Nordkosters Fiskehamnsförenings förfrågan om kommunal borgen för 
1 000 000 kronor som ska nyttjas för renovering av Västra Bryggan på Nordkoster 
under 2017 med motivering att kommunens tidigare hantering av borgensåtagande 
har varit begränsad. Undantaget är borgensåtaganden för två föreningar, i samband 
med Länsstyrelsens regeländringar kring statliga bidrag. Vid dessa två tillfällen har 
ett borgensåtagande varit avgörande för att föreningarna ska klara likviditeten och 
genomföra projekten. Aktuell årsredovisning för Nordkosters Hamnförening 
uppvisar ett kapitalöverskott i föreningens kassa som motsvarar den lånekostnad 
som föreningen söker borgen för.  

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

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämndens diarium 
Nordkosters Hamnförening, nkhamn@telia.com 

 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-05-31 KS/2017-0341 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 95 
KSAU § 106                        Dnr: KS/2017-0023 

Fortsatt förstärkning inom fritid och kultur under hösten 2017 

Kommunstyrelsens beslut  

att bibehålla 75 % tjänster för kommunens fritidsansvarige respektive 
kulturansvarige året ut (dvs september till december 2017).  

Beslutsmotivering 
Detta skulle betyda en fortsatt utökning av ordinarie halvtidstjänster. I budget-
förslag från förvaltningen för 2018 äskas heltidstjänster för dessa verksamheter. 
Detta för att befintliga resurser ska matcha såväl  kultur- och föreningslivets behov 
av stöd och genomförande av gemensamma aktiviteter såväl som för att arbetet  
att uppnå politiskt uppsatta mål. 

Sammanfattning av ärendet 
I februari tog kommunstyrelsen beslut att under en 6 månaders period utöka 
tjänsten för dels kommunens fritidsansvarige samt för kommunens kulturansvarige, 
från 50 % tjänst till 75 %. I beslutet står det att man efter denna period ska göra en 
utvärdering kring eventuellt framtida resursbehov inom verksamhetsområdena.  
De utökade timmarna under vår och sommar har skapat möjligheter till att utveckla 
och färdigställa en rad uppdrag t.ex. Lokstallets program för 2017, framtagande av 
kultur- respektive fritidsstrategi samt badhusutredning. Men det kvarstår ett ökat 
resursbehov även under hösten 2017 för att utveckla det som har påbörjats; 
pågående driftutredning, uppbyggnad av organisation och innehåll i ett nytt 
kulturhus, ökad samverkan med föreningslivet med gemensamma aktiviteter, ökad 
dialog med kultur- och föreningslivet, framtagande av ett nytt bidragsreglemente 
m.m. Kultur- och fritidsutskottet ställer sig bakom förslaget om fortsatt utökning av 
tjänsterna, enligt ovan (kultur- och fritidsutskottet 2017-04-27). 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Helene Evensen, utvecklingschef 2017-04-28 
Protokoll KS 2017-02-08  
Tjänsteskrivelse 2017-04-28 
Protokoll KUF 2017-04-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att bibehålla 75 % tjänster för kommunens fritidsansvarige respektive 
kulturansvarige året ut (dvs september till december 2017) med motivering Detta 
skulle betyda en fortsatt utökning av ordinarie halvtidstjänster. I budgetförslag från 
förvaltningen för 2018 äskas heltidstjänster för dessa verksamheter. Detta för att 
befintliga resurser ska matcha såväl  kultur- och föreningslivets behov av stöd och 
genomförande av gemensamma aktiviteter såväl som för att arbetet  att uppnå 
politiskt uppsatta mål.   

mailto:ks@stromstad.se
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-05-31 KS/2017-0341 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Helene Evensen, utvecklingschef  
Carl Forsberg, utvecklingsavdelningen 
Kurt Dahlberg, utvecklingsavdelningen 
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-05-31 KS/2017-0341 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 96                        Dnr: KS/2017-0021 

Anmälningsärende 

Kommunstyrelsens beslut 

att notera anmälningsärenden till protokollet 
 

Sammanfattning av ärende 
Överföring av projektmedel från 2016 beträffande Fiskekommunernas projekt 
Ordförandebeslut 2017-03-27 - godkänner MBN:s yttrande som sitt eget 
Fyrbodals direktionsmötet i korthet. 
Delegationsbeslut - firmatecknare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
       

 
Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 

2017-08-30 klockan 08:00  

Beslutare Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordf. 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordf. 
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Morgan Gutke (C) 
Peter Sövig (S) 

Närvarande ersättare 
 
 
 
Övriga närvarande 

Elisabeth Johansson (C) 
Mette H Johansson (L) 
Rolf Pettersson (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Maria Reinholdsson kommunchef och Jan Gabrielsson revisionen 
Björn Richardsson översiktsplanerare. 

 
Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-08-30 

  

Sekreterare   Paragrafer §§ 97-98 

 Ralf Karlsson 

Ordförande  

 Peter Dafteryd 

Justerare  

 Kent Hansson                                     Anette Andersson                    

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2017-08-30 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
2017-08-30 Anslags nedtagning  2017-09-21 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 97 
KSAU § 123                        Dnr: KS/2017-0415 

Remiss Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland 2018 - 2029 

Kommunstyrelsens beslut  

att den regionala planen måste ta betydligt större hänsyn till de behov och 
möjligheter som finns för trafik mellan Göteborg, Strömstad och Oslo. Detta gäller 
både vägtrafik och kollektivtrafik, inkluderande Norra Bohusbanan med särskilt 
beaktande av godstrafik. 

att den regionala planen måste inkludera de två pågående projekt som kommunen 
driver i samarbete med trafikverket. 

att kommunstyrelsen ställer sig bakom tjänsteskrivelse till Fyrbodals kommunal-
förbund som sin egen. 

att ärendet justeras omedelbart  

Sammanfattning av ärendet 
Bortsett från vissa ”smärreåtgärder” på väg 164 saknas Strömstads kommun helt i 
förslaget. Strömstad har de senaste femton åren haft en mycket stark utveckling av 
näringsliv och bostadsbyggande. För att detta ska kunna fortsätta krävs satsningar i 
transportinfrastrukturen. Kommunen driver sedan ett par år två större projekt i 
samarbete med trafikverket för att hantera dessa frågor. Dessa saknas i förslaget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2017-07-28 
Missiv till remiss, Fyrbodal 2017-06-19 
Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 – 2029 
Skrivelse till Fyrbodals kommunalförbund 2017-01-12, angående Vägombyggnader 
Nordby-Svinesund  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att den regionala planen måste ta betydligt större hänsyn till de behov och 
möjligheter som finns för trafik mellan Göteborg, Strömstad och Oslo. Detta gäller 
både vägtrafik och kollektivtrafik, inkluderande Norra Bohusbanan med särskilt 
beaktande av godstrafik. 
att den regionala planen måste inkludera de två pågående projekt som kommunen 
driver i samarbete med trafikverket. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Bengt Bivrin (MP) yrkar på att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom 
tjänsteskrivelse till Fyrbodals kommunalförbund som sin egen. 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Bengt Bivrins tilläggsförslag antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Fyrbodals Kommunalförbund, kansli@fyrbodal.se 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 98 
KSAU § 126                        Dnr: KS/2016-0599 

Detaljplan Kebal 1:38 m fl 

Kommunstyrelsens beslut  

att lämna yttrande utan erinran 

att ärendet justeras omedelbart  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. 
Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. 
Ronnie Brorsson (S) Kent Hansson (S) och Peter Sövig (S) reserverar sig mot 
beslutet och inkommer med en skriftlig reservation. 

Sammanfattning av ärendet 
Granskningshandlingar daterade 170420 har skickats på remiss. Förlängd 
yttrandetid har begärts för att kunna hantera remissen i KS.  
Kommunstyrelsen lämnade 170208 följande yttrande: att planförslaget bör 
bearbetas så att samtliga tomter ges likartade utbyggnadsmöjligheter. Denna 
synpunkt har i allt väsentligt tillgodosetts i förslaget daterat 170420. 
Nya Moderaterna har lämnat skrivelse till kommunstyrelsen där man yrkar att 
planarbetet avbryts.   

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2017-07-25 
Granskningshandlingar, daterade 2017-04-20 
MBN, beslut om granskning, 2017-04-20 
Yttrande från Nya Moderaterna 2017-07-03   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att lämna yttrande utan erinran 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att planarbetet avslutas och läggs ned. 
Ronnie Brorsson (S) och Siwert Hjalmarsson (M) bifaller Mattias Gustafsson (SD) 
yrkande. 
Hans-Inge Sältenberg (C) Margareta Fredriksson (L) och Anette Andersson (L) bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  

 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Mattias Gustafsson (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
röstar ja. 

Den som röstar för att bifalla Mattias Gustafsson (SD) yrkande röstar nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll  
Kommunstyrelsen 2017-08-30 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C  Morgan Gutke X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S    X   
8 Lena Martinsson S  Peter Sövig  X   
9 Ulf Gustafsson S    X   

10 Siwert Hjalmarsson M    X   
11 Mattias Gustafsson SD    X   
  Summa  6   5   

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar (ordförandens utslagsröst) enlig 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
       

 
Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 

2017-08-30 klockan 08:00  

Beslutare Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordf. 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordf. 
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Morgan Gutke (C) 
Peter Sövig (S) 

Närvarande ersättare 
 
 
 
Övriga närvarande 

Elisabeth Johansson (C) 
Mette H Johansson (L) 
Rolf Pettersson (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Maria Reinholdsson kommunchef och Jan Gabrielsson revisionen 
Björn Richardsson översiktsplanerare. 

 
Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-08-30 

  

Sekreterare   Paragrafer §§ 97-98 

 Ralf Karlsson 

Ordförande  

 Peter Dafteryd 

Justerare  

 Kent Hansson                                     Anette Andersson                    

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2017-08-30 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
2017-08-30 Anslags nedtagning  2017-09-21 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 97 
KSAU § 123                        Dnr: KS/2017-0415 

Remiss Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland 2018 - 2029 

Kommunstyrelsens beslut  

att den regionala planen måste ta betydligt större hänsyn till de behov och 
möjligheter som finns för trafik mellan Göteborg, Strömstad och Oslo. Detta gäller 
både vägtrafik och kollektivtrafik, inkluderande Norra Bohusbanan med särskilt 
beaktande av godstrafik. 

att den regionala planen måste inkludera de två pågående projekt som kommunen 
driver i samarbete med trafikverket. 

att kommunstyrelsen ställer sig bakom tjänsteskrivelse till Fyrbodals kommunal-
förbund som sin egen. 

att ärendet justeras omedelbart  

Sammanfattning av ärendet 
Bortsett från vissa ”smärreåtgärder” på väg 164 saknas Strömstads kommun helt i 
förslaget. Strömstad har de senaste femton åren haft en mycket stark utveckling av 
näringsliv och bostadsbyggande. För att detta ska kunna fortsätta krävs satsningar i 
transportinfrastrukturen. Kommunen driver sedan ett par år två större projekt i 
samarbete med trafikverket för att hantera dessa frågor. Dessa saknas i förslaget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2017-07-28 
Missiv till remiss, Fyrbodal 2017-06-19 
Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 – 2029 
Skrivelse till Fyrbodals kommunalförbund 2017-01-12, angående Vägombyggnader 
Nordby-Svinesund  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att den regionala planen måste ta betydligt större hänsyn till de behov och 
möjligheter som finns för trafik mellan Göteborg, Strömstad och Oslo. Detta gäller 
både vägtrafik och kollektivtrafik, inkluderande Norra Bohusbanan med särskilt 
beaktande av godstrafik. 
att den regionala planen måste inkludera de två pågående projekt som kommunen 
driver i samarbete med trafikverket. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Bengt Bivrin (MP) yrkar på att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom 
tjänsteskrivelse till Fyrbodals kommunalförbund som sin egen. 
 

mailto:ks@stromstad.se
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Bengt Bivrins tilläggsförslag antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Fyrbodals Kommunalförbund, kansli@fyrbodal.se 
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 98 
KSAU § 126                        Dnr: KS/2016-0599 

Detaljplan Kebal 1:38 m fl 

Kommunstyrelsens beslut  

att lämna yttrande utan erinran 

att ärendet justeras omedelbart  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. 
Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. 
Ronnie Brorsson (S) Kent Hansson (S) och Peter Sövig (S) reserverar sig mot 
beslutet och inkommer med en skriftlig reservation. 

Sammanfattning av ärendet 
Granskningshandlingar daterade 170420 har skickats på remiss. Förlängd 
yttrandetid har begärts för att kunna hantera remissen i KS.  
Kommunstyrelsen lämnade 170208 följande yttrande: att planförslaget bör 
bearbetas så att samtliga tomter ges likartade utbyggnadsmöjligheter. Denna 
synpunkt har i allt väsentligt tillgodosetts i förslaget daterat 170420. 
Nya Moderaterna har lämnat skrivelse till kommunstyrelsen där man yrkar att 
planarbetet avbryts.   

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2017-07-25 
Granskningshandlingar, daterade 2017-04-20 
MBN, beslut om granskning, 2017-04-20 
Yttrande från Nya Moderaterna 2017-07-03   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att lämna yttrande utan erinran 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att planarbetet avslutas och läggs ned. 
Ronnie Brorsson (S) och Siwert Hjalmarsson (M) bifaller Mattias Gustafsson (SD) 
yrkande. 
Hans-Inge Sältenberg (C) Margareta Fredriksson (L) och Anette Andersson (L) bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  

 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (5) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-08-30 KS/2017-0436 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Mattias Gustafsson (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
röstar ja. 

Den som röstar för att bifalla Mattias Gustafsson (SD) yrkande röstar nej. 

Strömstads kommun Omröstningsprotokoll 
Kommunstyrelsen 2017-08-30 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C X 
2 Hans-Inge Sältenberg C X 
3 Anna-Lena Carlsson C  Morgan Gutke X 
4 Margareta Fredriksson L X 
5 Anette Andersson L X 
6 Bengt Bivrin MP X 
7 Ronnie Brorsson S X 
8 Lena Martinsson S  Peter Sövig X 
9 Kent Hansson S X 

10 Siwert Hjalmarsson M X 
11 Mattias Gustafsson SD X 

Summa  6  5 

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar (ordförandens utslagsröst) enlig 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


 

 

 

Reservation av beslut Punkt.10 "Detaljplan Kebal 1:38 m.fl." 

 

Vi Sverigedemokrater anser att detaljplanearbetet ska läggas ner. Planen saknar allmänintresse och är oönskad av en 

majoritet i det område planen avser. 

Sverigedemokraterna motsätter sig starkt att kommunens myndighetsutövning resulterar I att  kringgå en 

lagakraftvunnen dom. 

 Kommunen legitimerar retroaktivt genom sin myndighetsutövning, byggnad uppförd utan bygglov. 

 

Kommunen har genom sitt planmonopol och därmed sin myndighetsutövning, ett särskilt ansvar att hantera planer, 

bygglov m.m på ett korrekt sätt. Allmänintresset skall gå före enskilda intressen. 

 Sverigedemokraterna motsätter sig att enskilda sakägare kan använda kommunens myndighetsutövning för att köpa sig 

rättigheter.  

Ger kommunen bygglov har man enligt lag rätt att överklaga och få sin sak prövad. När en dom har vunnit laga kraft ska 

kommunen följa detta beslut. Inte retroaktivt, med alla tillbuds stående medel försöka kringgå detta. 

Detta är inte att värna integriteten I planmonopolet och respekten för lag och ordning. 

Detta förfarande riskerar att skada allmänhetens förtroende för kommunens myndighetsutövning. 

 

 

Mattias Gustafsson  

  

 

 

  

  

 









               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 
Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 

2017-08-30 klockan 13:00 -14:45 

Beslutare Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordf. 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordf. 
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Morgan Gutke (C) 
Peter Sövig (S) 

Närvarande ersättare 
 
 
Övriga närvarande 

Elisabeth Johansson (C) 
Mette H Johansson (L) 
Rolf Pettersson (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Maria Reinholdsson kommunchef och Jan Gabrielsson revisionen 
Björn Richardsson översiktsplanerare. 

 
Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-09-06 

  

Sekreterare   Paragrafer §§ 99-107 

 Ralf Karlsson 

Ordförande  

 Peter Dafteryd 

Justerare  

 Kent Hansson                                                        Anette Andersson 

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2017-08-30 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
2017-09-06 Anslags nedtagning  2017-09-28 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS §99                                             Dnr: KS/2017-0095 

Information/samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

att  notera informationen  

Utredning drift fritidslokaler  
Kurt Dahlberg fritidsansvarig visar på uppdraget att ta fram en struktur för lång-
siktig verksamhetsdrift i kultur-och fritidslokalerna. Kurt går igen vilka kärnvärde 
man ska utgå ifrån och det är viktigt att ha en målbild som står i relation till 
resurser. Man bör inte tynga föreningslivet med anläggningsfrågor utan de skall 
kunna lägga sin energi på sin verksamhet. Ett brukarråd bör tillsättas. 
En arbetsgrupp har tillsatts för att lämna ett färdigt förslag till kommunstyrelsen 
den 8 november 2017.  

Köksutredningen 
Gary Lyckell fastighetsförvaltare på AB Strömstadslokaler och Nicklas Faritzon 
förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen informerar om att man nu 
har tagit kontakt med en kökskonsult som får i uppdrag att göra en förstudie under 
oktober-november, som ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 2017-
12-06.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 100 
KSAU § 127                         Dnr: KS/2017-0278 

Policy för tjänsteresor 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för tjänsteresor och tjänstefordon för Strömstads kommun 
att Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor i Strömstads kommun samt 
handlingsplan avseende våra resor daterad 2004-05-13 utgår 

Sammanfattning av ärendet 
Reglemente från 2004 rörande tjänsteresor och tjänstefordon föreslås bytas ut till 
Policy för tjänsteresor och tjänstefordon. 

Strömstads kommuns reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor daterad 2004-
05-13 behöver uppdateras utifrån aktuella regelverk. Förslaget utgår ifrån det 
nuvarande reglementet men föreslås fortsättningsvis benämnas som policy. 

Förslaget till policy har gåtts igenom av berörda inom tekniska förvaltningen samt 
kommunens miljöstrateg. Ledamöter hos kommunstyrelsens arbetsutskott har 
getts möjlighet att lämna synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-08-09  
Förslag till Policy för tjänsteresor och tjänstefordon  
Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta Policy för tjänsteresor och tjänstefordon för Strömstads kommun 
att Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor i Strömstads kommun samt 
handlingsplan avseende våra resor daterad 2004-05-13 utgår 

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

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 101 
KSAU § 117                        Dnr: KS/2017- 0399 

Policy om skyddade personuppgifter 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta policy för hantering av skyddade personuppgifter med riktlinjer för 
nämnder och bolag 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i sina verksamheter att hantera personuppgifter för anställda, 
förtroendevalda, abonnenter, sökande mm. För att på rätt sätt hantera uppgifter, 
som på grund av enskilds behov av skydd, har beslut från Skatteverket om sekretess 
behövs riktlinjer och rutiner. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-06-14 
Policy för hantering av skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta policy för hantering av skyddade personuppgifter med riktlinjer för 
nämnder och bolag 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 102 
KSAU § 118                        Dnr: KS/2017-0423 

Årsplan 2018 - sammanträdestider för kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018: 15 februari, 
27 mars, 26 april, 19 juni, 20 september, 25 oktober, 22 november, 13 december 

Sammanfattning av ärendet 
Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden bör 
fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina 
sammanträdestider därefter. Ärenden som hör till de kommunövergripande 
ekonomiprocesserna bör vara styrande för kommunfullmäktiges 
sammanträdestider, i syfte att möjliggöra förvaltningarnas och nämndernas 
beredning till kommunstyrelsen. Det är angeläget att allt underlag från 
förvaltningarna, som innehåller resultatprognoser och budgetberedning, är 
nämndbehandlat innan det inkommer till kommunstyrelsen för fortsatt beredning 
och sammanställning. Vad gäller övriga ärenden ska anvisningar från administrativa 
avdelningen följas. För att ge utrymme för dialog mellan kommunstyrelsen och 
nämnder/bolag avsätts tid för samråd. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson, redovisningsansvarig 2017-06-21 
Årsplan 2018 för Sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018: 15 februari, 
27 mars, 26 april, 19 juni, 20 september, 25 oktober, 22 november, 13 december 

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

 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 103 
KSAU § 119                        Dnr: KS/2017--0383 

Medborgarförslag om ändrad ålder för seniorkort på Västtrafik 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  avslå medborgarförslaget 

Beslutsmotivering 
Av de 49 kommunerna inom Västra Götalandsregionen erbjuder 36 kommuner 
seniorkort. 17 kommuner har 75 år som gräns. Övriga 19 kommuner har 65 år. 
Förslaget avser att förändra åldersgräns inom tätorten. Den befintliga 
kollektivtrafiken samt de som nyttjar den finns företrädesvis utanför tätorten. 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Söderman har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att  
Personer över 65 år boende i Strömstad kommun kan erhålla ett sk Seniorkort som  
innebär att de åker avgiftsfritt på Västrafiks linjer inom Strömstad tätort. 
Då det är möjligt att gå i pension vid 61 års ålder och många också gör så, föreslår 
undertecknad att ålderskravet för att få Seniorkort sänks till 61 års ålder.  

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-08-16 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20 
Medborgarförslag 2017-06-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  avslå medborgarförslaget med motivering att av de 49 kommunerna inom 
Västra Götalandsregionen erbjuder 36 kommuner seniorkort. 17 kommuner har 75 
år som gräns. Övriga 19 kommuner har 65 år. Förslaget avser att förändra 
åldersgräns inom tätorten. Den befintliga kollektivtrafiken samt de som nyttjar den 
finns företrädesvis utanför tätorten.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsens beslut  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 104 
KSAU § 121                        Dnr: KS/2016-0066 

Gratis parkering en timme vintertid 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fortsätta med vårens provperiod med en timme gratis parkering i centrum för 
perioden 2017-10-01—2017-12-31.  

att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras inom befintlig ram. 

att det beräknade inkomstbortfallet ska beaktas i kommande budget. 
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att vid budgetdialogen 2017-09-26 redovisa 
statistik för antal parkerade 1/1-31/3 2017 , jämfört med samma period 2016 

Sammanfattning av ärendet 
För perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 har på prov genomförts en timme gratis 
parkering i centrum, detta för att göra det enklare för exempelvis de som ska göra 
snabba inköp.   
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 deltar inte Ronnie Brorsson (S) och 
Kent Hansson (S) i beslutet med motivering att underlag till beslut saknas.   

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Conny Hansson gatuchef 2017-08-24 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att införa en timme gratis parkering i centrum för perioden 2017-10-01— 
2017-12-31,  
att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras av finansförvaltningen. 
att beräknade inkomstbortfallet ska beaktas i kommande budget. 
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att vid budgetdialogen 2017-09-26 redovisa 
statistik för antal parkerade 1/1-31/3 2017 , jämfört med samma period 2016 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Peter Dafteryd (C) föreslår att andra att-satsen ändras till att det beräknade 
inkomstbortfallet ska finansieras inom befintlig ram. 

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att första att-satsen ska ändras till att fortsätta 
med vårens provperiod med en timme gratis parkering i centrum för perioden 
2017-10-01—2017-12-31.  

Ronnie Brorsson (S) och Margareta Fredriksson (L) bifaller förslag till beslut under 
sammanträdet. 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämndens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 105 
KSAU § 122                        Dnr: KS/2017-0423 

Årsplan 2018 för sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens beslut  

att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt bifogad Årsplan 2018 för sammanträden och 
ekonomiprocesser  

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2018: 31 januari,  
14 mars, 11 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september, 7 november, 28 november 

att fastställa tider för samråd enligt bifogad Årsplan 2018 

att fastställa sammanträdestider och inlämningstider för ekonomiprocessens delar, 
årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 
nämnderna enligt bifogad Årsplan 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden bör 
fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina 
sammanträdestider därefter. Ärenden som hör till de kommunövergripande 
ekonomiprocesserna bör vara styrande för kommunfullmäktiges 
sammanträdestider, i syfte att möjliggöra förvaltningarnas och nämndernas 
beredning till kommunstyrelsen. Det är angeläget att allt underlag från 
förvaltningarna, som innehåller resultatprognoser och budgetberedning, är 
nämndbehandlat innan det inkommer till kommunstyrelsen för fortsatt beredning 
och sammanställning. Vad gäller övriga ärenden ska anvisningar från administrativa 
avdelningen följas. För att ge utrymme för dialog mellan kommunstyrelsen och 
nämnder/bolag avsätts tid för samråd. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson, redovisningsansvarig 2017-06-21 
Årsplan 2018 för Sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt bifogad Årsplan 2018 för sammanträden och 
ekonomiprocesser  
att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2018: 31 januari,  
14 mars, 11 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september, 7 november, 28 november 
att fastställa tider för samråd enligt bifogad Årsplan 2018 
att fastställa sammanträdestider och inlämningstider för ekonomiprocessens delar, 
årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 
nämnderna enligt bifogad Årsplan 2018 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Ekonomiförvaltningen 
Samtliga nämnders diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 106 
KSAU § 124                        Dnr: KS/2017-0422 

Styrelse Stiftelsen Vera Northins minne 

Kommunstyrelsens beslut  

att utse kommunikationschef till ledamot i styrelsen 

att utse ekonomichef till ersättare i styrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen ska registrera Stiftelsen Vera Nothins minne i stiftelseregistret. Enligt 
stiftelseförordnandet har stiftelsen en styrelse som kommunfullmäktige i 
Strömstads kommun utser. Det finns ett protokoll från kommunfullmäktige i 
Strömstad från den 27 november 2014 där det framgår att Peter Dafteryd, Ronnie 
Brorsson samt administrativ chef är valda som ordinarie styrelseledamöter och 
Margareta Fredriksson, Lena Martinsson och kommunsekreterare som ersättare. 
För att kunna registrera stiftelsen, behövs det namn, personnummer, adress och 
telefonnummer på de samtliga valda styrelseledamöterna. 
Inför registreringen föreslås att Administrativ chef ersätts av Maria Kvarnbäck, 
kommunikationschef och till ersättare utses Lars-Erik Hansson, Ekonomi- och IT-
chef. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson Ekonomichef 2017-08-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att utse kommunikationschef till ledamot i styrelsen 
att utse ekonomichef till ersättare i styrelsen 

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

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Kommunikationschef Maria Kvarnbäck 
Ekonomichef Lars-Erik Hansson 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 107 
KSAU § 125                        Dnr: KS/2017-0180 

Riktlinjer och inköpsregler för mobiltelefon, dator, surfplatta 
och bredband  

Kommunstyrelsens beslut  

att riktlinjer och inköpsregler för mobiltelefon, dator, surfplatta och bredband 
antas och ska gälla från 2017-09-01 

Sammanfattning av ärendet 
Följande riktlinjer avseende anskaffning och hantering av mobiltelefon, surfplatta, 
dator och bredband fast/mobilt för arbetstagare och politiker i Strömstads kommun 
gäller fr o m 2017-09-01. Riktlinjerna reglerar vad som gäller då en arbetstagare och 
politiker har ett behov av dessa digitala arbetsredskap. Vilket behov som ska finnas 
samt vem som beslutar om inköp samt administration. Riktlinjerna reglerar även 
användningen av dessa inom kommunens verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson Ekonomichef 2017-07-12 
Riktlinjer och inköpsregler för mobiltelefon, dator, surfplatta och bredband 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att riktlinjer och inköpsregler för mobiltelefon, dator, surfplatta och bredband antas 
och ska gälla från 2017-09-01 

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

 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
IT-enheten 
Ekonomiavdelningen 
Staffan Buhre, upphandlare 
Samtliga förvaltningschefer 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 
Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 

2017-09-27 klockan 13:00 – 16:50 

Beslutare Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S) 
Lena Martinsson (S) ej § 111, 116 samt 118 
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

 

 

Tjänstgörande ersättare Ingemar Nordström (L)  
Leif Andersson (S) § 111, 116 samt 118 

Närvarande ersättare 
 
 
Övriga närvarande 

Rolf Pettersson (S), Mette H Johansson (L) Marie Edvinsson Kristiansen 
(M), Fredrik Eriksson (SD)  

Maria Reinholdsson kommunchef. 
 
Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-10-03 

  

Sekreterare   Paragrafer §§ 108- 128 

 Ralf Karlsson 

Ordförande  

 Peter Dafteryd 

  

Justerare  

 Kent Hansson (S)                                        Bengt Bivrin (MP) 

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2017-09-27 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
2017-10-03 Anslags nedtagning  2017-10-25 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 



               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (27) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 108                                             Dnr: KS/2017-0095 

Information/samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

att  notera informationen till protokollet 

Drift fritidsverksamhet 
Kurt Dahlberg fritidsansvarig informerar om arbetsgruppens uppdrag och hur lång 
man har kommit och vad vi vill. Bilda en organisation som ska arbeta med 
besöksnäringen kommuninvånare och föreningsliv  med målet - en väg in. 

Varumärket Strömstad 
Jenny Åslund kommunikatör visar på vikten av ett aktuellt och tydligt varumärke 
med ett varumärkeslöfte och vad detta innebär och hur det ska användas av 
kommunen och företagarna i Strömstad. Varumärkesbyggandet är ett långsiktigt 
arbete. 

Information e-arkiv 
Maria Kvarnbäck informationschef och Helena Raunegger näringslivsutvecklare 
informerar om att vi  deltar i Fyrbodals e-arkivprojekt med mål att i samverkan med 
övriga kommuner i Fyrbodal, gemensamt upphandla och införa ett e-arkivsystem. 
Uddevalla kommun är projektledare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-09-27 KS/2017-0448 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

KS § 109 
KSAU § 136  Dnr: KS/2016-0173 

Svar på motion om fastighetsköp 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  en översyn visar att det inom de kommunala bolagen finns rutiner vid 
fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer. 

att nuvarande tillvägagångssättet visar att de kommunala bolagen besiktigar 
fastigheter före köp av objekt och att en värdering av fastigheten utifrån kommunens 
behov av lokaler görs. 

att motionen därmed anses besvarad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) och Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Johansson m.fl. (SD) har inkommit med en motion där de anger att;  
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av fastigheter, så 
att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetsköp.  Fastighet skall 
värderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans. Så att eventuella 
renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel, sanering, övriga 
miljöaspekter etc. redovisas. Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, 
marksanering, övriga markarbeten? Hur mycket måste transporteras vidare till 
upparbetningsanläggning? Alla tänkbara kostnader som kan komma till, bör vara 
upptäckta och redovisade före köp.  
Sverigedemokraterna anser: 
Att: fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt.  
Att: fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt.  
Att: redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras före 
köp av objekt.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse, Helene Evensen, utvecklingschef,  2017-08-31 
Tjänsteskrivelse, Göran Wallo, Strömstadslokaler 2017-06-14 
Strömstadslokaler, skrivelse 2017-06-22  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-25 
Protokoll Kommunfullmäktige, 2016-04-05 
Motion Fastighetsköp från Sverigedemokraterna, 2016-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  en översyn visar att det inom de kommunala bolagen finns rutiner vid 
fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer. 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (27) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

att nuvarande tillvägagångssättet visar att de kommunala bolagen besiktigar 
fastigheter före köp av objekt och att en värdering av fastigheten utifrån kommunens 
behov av lokaler görs. 
att motionen därmed anses besvarad. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) med bifall av Ronnie Brorsson (S) och Siwert Hjalmarsson 
(M) yrkar på att ärendet ska återremitteras. 

Hans-Inge Sältenberg (C) och Peter Dafteryd (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Mattias Gustafssons (SD) yrkande om återremiss mot att ärendet 
ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Mattias Gustafssons (SD) yrkande om återremiss röstar 
nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 109 
Kommunstyrelsen 2017-09-27 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X   
2 Hans-Inge Sältenberg C   X   
3 Anna-Lena Carlsson C   X   
4 Margareta Fredriksson L  Ingemar Nordström X   
5 Anette Andersson L   X   
6 Bengt Bivrin MP   X   
7 Ronnie Brorsson S    X  
8 Lena Martinsson S    X  
9 Kent Hansson S    X  

10 Siwert Hjalmarsson M    X  
11 Mattias Gustafsson SD    X  
  Summa 6   5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (27) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 110 
KSAU § 137                         Dnr: KS/2014 -0358 

Svar på medborgarförslag - skapa en gemensam motor och 
teknikgård 

Kommunstyrelsens besluta 

att  återremittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Stellan Nilsson inkom 2014 med ett medborgarförslag att undersöka intresse hos 
motor- och teknikföreningar om att bilda en gemensam förening. Målet var att 
möjliggöra en gemensam verksamhet för motor och teknikintresserade. 

 Ärendets behandling 
Medborgarförslaget rörande träffpunkt för teknik- och motorintresserade 
behandlades av Kultur- och fritidsutskottet 2015-10-07. Ärendet lyftes, för beredning 
inför kommunfullmäktige, i KSAU 2016-08-17 med beslut om återremiss till KFU. 
2016-12-15 behandlade fullmäktige en motion rörande Meningsfull fritid. Beslutet i 
fullmäktige blev att i samband med arbetet med kulturhuset där fritidsgårds- 
verksamheten är en del, görs en översyn av fritidsgårdens verksamhet där motor, 
musik, kultur är förslag på ingående delar i fritidsgårdens verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bifalla medborgarförslaget 

Förslag till beslut på sammanträdet 
att återremittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsutskottet. 

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

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Kultur- och fritidsutskottet 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 111 
KSAU § 138                         Dnr: KS/2017-0310 

Revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande 
regler 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande 
Regler för inköp och direktupphandling, 2017-05-02. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S), Kent Hansson (S) och Leif Andersson (S) reserverar sig mot 
beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Den nya upphandlingslagstiftningen har nu trätt i kraft. EU beslutade 2014 om tre 
nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett 
koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på 
EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande 
LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har LUK, som 
är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts. De nya lagarna trädde 
ikraft den 1 januari 2017. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse 2017-05-02 av Staffan Buhre upphandlare 
Policy för inköp och upphandling 2017-05-02 
Regler för inköp och direktupphandling 2017-05-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
 att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande 
Regler för inköp och direktupphandling, 2017-05-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Leif Andersson (S) yrkar på att stycket om ”Sociala krav” inte ska revideras. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot 
Leif Anderssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
 
 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Leif Anderssons (S) yrkande röstar nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 111 
Kommunstyrelsen 2017-09-27 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X   
2 Hans-Inge Sältenberg C   X   
3 Anna-Lena Carlsson C   X   
4 Margareta Fredriksson L  Ingemar Nordström X   
5 Anette Andersson L   X   
6 Bengt Bivrin MP   X   
7 Ronnie Brorsson S    X  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  X  
9 Kent Hansson S    X  

10 Siwert Hjalmarsson M    X  
11 Mattias Gustafsson SD   X   
  Summa   7 4  

 
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 112 
KSAU § 139    Dnr KS/2017-0214 

Delägarskap i Inera AB 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om  
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har av SKL fått ett erbjudande om att bli delägare i bolaget Inera AB.  
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men 
genom att kommunerna går in som delägare ska bolaget kunna verka inom betydligt 
fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhälls-byggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. 

Kommunens kostnad för köp av aktierna i Inera AB uppgår till 42 500 kr enligt 
erbjudandet.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-08-30 
Bilaga 1 Aktieöverlåtelseavtal 
Bilaga 2 Anslutningsavtal Inera AB 
Bilaga 3 Aktieägaravtal 
Bilaga 4 Bolagsordning 
Bilaga 5 Ägardirektiv 
Bilaga 6 Årsrapport 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om  
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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KS § 113 
KSAU § 140                         Dnr: KS/2017-0437 

Granskning av verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att uppdra år kommunchefen att slutföra pågående processarbete  

att uppdra år kommunchefen att ta fram en rutin för återkoppling av beslut  
senast 2018-03-31 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionsnämnden har med stöd av auktoriserade revisorerna vi EY, granskat 
verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut. Rapporten 
innehåller rekommendationer till förbättringar inom sex områden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-08-30 
Revisionsrapport Granskning av verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att uppdra år kommunchefen att slutföra pågående processarbete  
att uppdra år kommunchefen att ta fram en rutin för återkoppling av 
kommunfullmäktiges beslut senast 2018-03-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på en redaktionell ändring av tredje att-satsen till att 
uppdra år kommunchefen att ta fram en rutin för återkoppling av beslut  
senast 2018-03-31 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Ronnie Brorssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker 
 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 114 
KSAU § 141                         Dnr: KS/2017-0494 

Arbetsmiljöpolicy 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Arbetsmiljöpolicy 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöpolicyn är en del av kommunens personalpolitiska styrdokument och har 
till syfte att styra mot uppsatta mål när det gäller en god arbetsmiljö.  
Arbetsmiljöpolicyn innehåller kommunens övergripande syn på god arbetsmiljö samt 
ett antal mål på kort och lång sikt. Arbetsmiljöpolicyn är övergripande för ett antal 
övriga styrdokument och handlingsplaner såsom arbetsmiljöhandbok handlingsplan för 
trakasserier och kränkande särbehandling, rehabiliteringsrutiner mm 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson HR- chef 
 Förslag till Arbetsmiljöpolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till Arbetsmiljöpolicy 

Protokollsanteckning 
Karin Mellberg Jansson HR-chef 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 § 115 
KSAU § 153                         Dnr: KS/2017-0512 

Upphävande av styrdokument 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  upphäva ett urval styrdokument som ej längre är aktuella 

Sammanfattning av ärendet 
Ett urval av kommunens äldre styrdokument föreslås upphävas då de har ersatts av 
andra styrande dokument och/eller vilar på lagstiftning som inte längre är giltig.  

De styrdokument som föreslås upphävas är: 

• Allergistrategi (2003) 
• Donationsmedelspolicy (2008) 
• Ekonomisk och strategisk inriktning för VA-verksamheten (1996) 
• Inriktningsstrategi för kultur och fritid (1995) 
• Pensionsmedelspolicy (2007) 
• Policy för försäljning av inventarier (2001) 
• Övergripande inventariehantering (oklart årtal) 
• Handlingsplan- Våld mot kvinnor och barn i nära relationer (2007) 
• Alkohol- och drogpolitiskt program (2007)  
• Bredbandsstrategi (2011, ersatt av IT-strategi) 
• E-strategi (2007, ersatt av IT-strategi) 
• Policy för internetförbindelse (2000, ersatt av IT-strategi) 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  upphäva ett urval styrdokument som ej längre är aktuella 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef 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 § 116 
KSAU § 155                         Dnr: KS/2016-0599 

Detaljplan Kebal 1:38 m. fl antagande 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättat 2017-04-20, reviderade  
2017-09-14 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. 

S gruppen (S) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2017-09-04, § 136.  
Planens syfte är att se över de gällande byggrätterna för att medge bättre 
förutsättningar för permanentboende och samtidigt ta tillvara områdets natur- och 
karaktärsvärden. De 19 bostadsfastigheterna inom planområdet är bebyggda med ett 
flertal byggnader som av olika anledningar inte följer de gällande byggnadsplanerna 
från 1950-talet. Möjligheten att skapa byggrätter för dessa byggnader ska studeras i 
planarbetet. Planförslaget syftar inte till att skapa några nya bostadsfastigheter inom 
jungfrulig mark.  
Exploateringsavtal krävs ej. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson 2017-09-15 
Protokoll Miljö-och byggnämnden 2017-09-14  
Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, daterade 2017-04-20, reviderade 
2017-09-14  
Granskningsutlåtande 2017-09-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättat 2017-04-20, reviderade  
2017-09-14 

Protokollsanteckning 
Jimmy Magnusson planarkitekt föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Mattias Gustafsson (SD) och Ronnie Brorsson (S) 
yrkar på att planarbetet ska avslutas  
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Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Siwert Hjalmarsson (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarsson (M) yrkande röstar nej. 
 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 116 
Kommunstyrelsen 2017-09-27 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X   
2 Hans-Inge Sältenberg C   X   
3 Anna-Lena Carlsson C   X   
4 Margareta Fredriksson L  Ingemar Nordström X   
5 Anette Andersson L   X   
6 Bengt Bivrin MP   X   
7 Ronnie Brorsson S    X  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  X  
9 Kent Hansson S    X  

10 Siwert Hjalmarsson M    X  
11 Mattias Gustafsson SD    X  
  Summa 6 5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 117 
KSAU § 151    Dnr KS/2017-0505 

Migrationskostnader barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram 2017 ökas med 4,4 mnkr. Den 
ökade ramen gäller endast 2017.  

att finansieringen sker genom en motsvarande minskning av budgetramen inom 
finansverksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
För alla asylsökande barn- och ungdomar erhåller kommunen ett riktat statsbidrag 
från Migrationsverket. Statsbidraget upphör från och med den dagen då den 
asylsökande får ett beslut av Migrationsverket (PUT eller avslag). Genom att 
migrationsverkets handläggningstider under större delen av 2016 var långa så 
innebar det att kommunens kostnader för verksamheten täcktes helt och hållet av 
det riktade statsbidraget under 2016. Under slutet av 2016 så minskade 
handläggningstiderna och antalet beslut ökade vilket gör att under 2017 har de flesta 
kvarvarande asylsökande fått beslut under början av året. Det innebär att det riktade 
statsbidraget upphör, men kostnaderna finns i stor utsträckning kvar. Det beror på 
att de som får PUT har lika stora behov även efter beslutet. Barn- och 
utbildningsförvaltningen förstod redan i slutet av förra året att vi skulle få problem 
att få kostnadstäckning för migrationsverksamheten under 2017, vilket också 
kommunicerades med kommunledningen. 
Även den snabba avvecklingen av boendet på Hällestrand innebar kostnader som 
hängde kvar för Barn- och utbildningsförvaltningen. Ursprungsinformationen som 
förvaltningen fick och planerade efter var att verksamheten på Hällestrand skulle 
pågå i princip under hela vårterminen 2017.  
Kostnaderna för migrationsverksamheten kommer att minska drastiskt från och med 
höstterminen. För närvarande finns det ca 30 kvarvarande asylsökande 
gymnasieelever i kommunen. Det upparbetade budgetunderskottet uppgår dock till 
4,4 mnkr 2017 för perioden januari –augusti. 
Kommunen har erhållit statsbidrag för att klara kostnader inom migrationsverk-
samheten samt stärka välfärden. Statsbidragen har bidragit till att kommunens 
resultat varit på en nivå avsevärt högre än budget de senaste åren. Det finns således 
möjlighet att kompensera Barn- och utbildningsförvaltningen och få ett lägre resultat 
2017 utan att det skulle inkräkta på de finansiella målen om god ekonomisk 
hushållning. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-09-05 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram 2017 ökas med 4,4 mnkr. Den 
ökade ramen gäller endast 2017.  
att finansieringen sker genom en motsvarande minskning av budgetramen inom 
finansverksamheten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut  

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 § 118 
KSAU § 142                         Dnr: KS/2017-0073 

Äskande av medel till detaljplan för södra infarten på Strömstad 
4:16 

Kommunstyrelsens beslut  

att den beräknade kostnaden på 600 tkr finansieras genom det statsbidrag 
kommunen fått för ökat bostadsbyggande.  

Sammanfattning av ärendet 
Den pågående detaljplan som tas fram för området kring södra infarten till 
Strömstad omfattas av  området från Myren fram till Stationen.  

Syftet är bland annat att man skall se över infrastrukturen rörande  trafikplanering 
inkluderat parkeringssituationerna . De kostnader som upparbetas under 
framtagande ska finansieras genom statsbidraget för ökat bostadsbyggande 
(byggbonus) Strömstad kommun erhållit 2016 och sannolikt får även 2017. 
Kostnaden för den nya planen uppgår till 600 tkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att den beräknade kostnaden på 600 tkr finansieras genom det statsbidrag 
kommunen fått för ökat bostadsbyggande.  

Protokollsanteckning 
Jimmy Magnusson planarkitekt föredrar ärendet 

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

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämndens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
Jimmy Magnusson planarkitekt 
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KS § 119 
KSAU § 143                         Dnr: KS/2017-0495 

Riktlinjer för rökfri arbetstid 

Kommunstyrelsens beslut  

att anta förslag till Riktlinjer för rökfri arbetstid 

Sammanfattning av ärendet 
Rökfri arbetstid är ett led i kommunens strävan att skapa en hälsofrämjande 
arbetsmiljö och verksamhet samt vara en attraktiv arbetsgivare som främjar 
medarbetares hälsa och erbjuder en god arbetsmiljö för anställda, förtroendevalda, 
besökare och andra som vistas i våra verksamheter 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson HR- chef 2017-09-05 
Förslag till Riktlinjer för rökfri arbetstid 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta förslag till Riktlinjer för rökfri arbetstid 

Protokollsanteckning 
Karin Mellberg Jansson HR-chef föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att förtroendevalda ska strykas i riktlinjer för rökfri 
arbetstid. 

Hans-Inge Sältenberg (C), Anna -Lena Carlsson (C) och Bengt Bivrin (MP) bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Siwert Hjalmarssons (M) yrkande att förtroendevalda ska strykas i 
riktlinjer för rökfri arbetstid mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Siwert 
Hjalmarssons yrkande. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Webmaster 
HR chef 
HR specialister 
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KS § 120 
KSAU § 144                         Dnr: KS/2017-0496 

Handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling 

Kommunstyrelsens beslut  

att anta förslag till handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling har till syfte att ge stöd och kunskap vid misstanke eller händelse i 
verksamheterna. Handlingsplanen är ett led i arbetet med en god och hälsosam 
arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson HR- chef 2017-09-05 
Förslag till handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta förslag till handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling 

Protokollsanteckning 
Karin Mellberg Jansson HR-chef föredrar ärendet 

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

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Webmaster 
HR chef 
HR specialister 
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KS § 121 
KSAU § 152   Dnr: KS/2017-0519 

Dokumenthanteringsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

att anta dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen. 

att planen ska gälla från och med 1 november 2017 och därefter revideras årligen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en processbaserad 
dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens alla handlingstyper. Planen är 
styrande för bevarande, gallring och annan hantering av handlingar för 
kommunstyrelsens alla verksamheter.  

Kommunstyrelsens plan utgör en del av en kommunövergripande plan där alla 
nämnder ansvarar för sina delar. Planen skapar förutsättningar för att uppfylla 
Arkivlagens krav på hantering av allmänna handlingar och ska uppdateras en gång 
per år. Planen följer den etablerade klassificeringsstrukturen ”Klassa.” 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-09-11 
Dokumenthanteringsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen. 
att planen ska gälla från och med 1 november 2017 och därefter revideras årligen. 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Förvaltningschefer 
Utvecklingsstrateg Helena Raunegger 
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KS § 122 
KSAU § 145                         Dnr: KS/2017-0503 

Riktlinje för Service och bemötande 

Kommunstyrelsens beslut  

att anta riktlinjer för Service och bemötande 

Sammanfattning av ärendet 
De nu aktuella riktlinjerna förtydligar Kommunikationspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige: 

Riktlinje för Service och bemötande – förtydligar vår serviceskyldighet enligt 
förvaltningslagen genom att sätta en standard för allt från autosvar i e-post samt 
hantering av inkommande synpunkter och telefoni. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-09-06 
Riktlinjer för service och bemötande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta riktlinjer för Service och bemötande 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet 

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

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Förvaltningschefer 
Webbmaster 
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KS § 123 
KSAU § 146                         Dnr: KS/2017-0501 

Riktlinje för Sociala medier 

Kommunstyrelsens beslut  

att anta riktlinjer för Sociala medier 

att upphäva tidigare Riktlinjer för sociala medier från 2011 

Sammanfattning av ärendet 
De nu aktuella riktlinjerna förtydligar Kommunikationspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige: 

Riktlinje för Sociala medier – förtydligar vårt ansvar för hantering av inlägg enligt 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt slår fast att varje 
nämnd är ansvarig för verksamheternas användning av sociala medier. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-09-06 
Riktlinjer för Sociala medier 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta riktlinjer för Sociala medier 
att upphäva tidigare Riktlinjer för sociala medier från 2011 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet 

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

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Förvaltningschefer 
Webbmaster 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 124 
KSAU § 147                         Dnr: KS/2017-0502 

Riktlinje för redaktörer 

Kommunstyrelsens beslut  

att anta riktlinjer för redaktörer 

Sammanfattning av ärendet 
De nu aktuella riktlinjerna förtydligar Kommunikationspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige: 
Riktlinje för redaktörer – förtydligar ansvaret för webb och intranät inom 
organisationen samt anger grundläggande ordningsregler för webbpublicering.  

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-09-06 
Riktlinjer för redaktörer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta riktlinjer för redaktörer 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet 

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

 

 

 

 

 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Förvaltningschefer 
Webbmaster 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 125 
KSAU § 148    Dnr KS/2017-0489 

Avsägelse som ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet 

Kommunstyrelsens beslut  

att bevilja Anna Gravander (MP) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot 
i kultur- och fritidsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Gravander (MP) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i kultur- och 
fritidsutskottet 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att bevilja Anna Gravander (MP) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot 
i kultur- och fritidsutskottet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  

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

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Anna Gravander 
HR avdelningen 
Kultur- och fritidsutskottet 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
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KS § 126 
KSAU § 149    Dnr KS/2017-0506 

Val av ny ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet 

Kommunstyrelsens beslut  

att utse Mette H Johansson (L) till ny ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att utse ny ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet 
efter Anna Gravander (MP) har avsagt sig uppdraget.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) föreslår Mette H Johansson (L) till ny ordinarie ledamot i kultur- 
och fritidsutskottet 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Mette H Johansson  
HR avdelningen 
Kultur- och fritidsutskottet 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
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KS § 127 
KSAU § 150    Dnr KS/2017-0461 

Del av KUNGBÄCK 1:16 m.fl. - ansökan om planbesked 

Kommunstyrelsens beslut  

att lämna negativt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked   13 440:- 
Summa   13 440:- 

Beslutsmotivering 
Ansökan saknar stöd i den fördjupade översiktsplanen för området. 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan har inkommit 2017-06-29 till Miljö och byggnämnden om planbesked på 
Del av KUNGBÄCK 1:16 m.fl. från Hans Westerby, Övre Slussen 1F, 670 10 Töcksfors. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Elin Solvang plan- och byggchef 
Ansökan om planbesked 2017-06-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att lämna negativt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked   13 440:- 
Summa   13 440:- 

Beslutsmotivering 
Ansökan saknar stöd i den fördjupade översiktsplanen för området. 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
Sökanden, Hans Westerby, Övre Slussen 1F, 670 10 Töcksfors 
Controller Joel Wetterberg 
Översiktsplanerare Björn Richardsson 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
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KS § 128 
KSAU § 154                         Dnr: KS/2017-0531 

Förslag om ändrad användning av investeringsmedel 

Kommunstyrelsens beslut  

att  investeringsmedel för projekt (88116) Flyttning ÅVC Sydkoster, 700 tkr, och 
projekt (88217) Utbyte sopbil D30, 2,0 mkr, omfördelas till projekt (85314) Byte av 
räcke nedre bron 1,5 mkr, projekt (87517) Bulleråtgärder Tången 200 tkr samt 
projekt (80916) Belysning till Skee 1,0 mkr. 

att investeringsmedel från projekt (80614) VA Dagvatten Seläter, 1,5 mkr, 
omfördelas till projekt (85516) Reningsverk Svinesund.  

Sammanfattning av ärendet  
Tekniska förvaltningen begär att beviljade investeringsmedel för projektet Flyttning 
ÅVC Sydkoster (88116) och projekt Utbyte sopbil D30 (88217) på totalt 2,7 mkr 
omfördelas till projekt Byte av räcke nedre bron (85314), projekt Bulleråtgärder 
Tången (87517) och projekt Belysning Skee (80916). Omfördelningen görs på grund 
av ökade kalkylerade kostnader i projekten. Tekniska förvaltningen begär att 1,5 mkr 
av beviljade investeringsmedel för projekt VA Dagvatten Seläter (80614) mkr 
omfördelas till projekt Reningsverk Svinesund (85516). Omfördelningen görs på 
grund av ökade kalkylerade kostnader i projektet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2017-09-12 
Tjänsteskrivelse Roland Kindslätt, förvaltningschef 2017-09-12 
Tjänsteskrivelse Charlotta Björkman, controller 2017-09-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att begära att investeringsmedel för projekt (88116) Flyttning ÅVC Sydkoster, 700 
tkr, och projekt (88217) Utbyte sopbil D30, 2,0 mkr, omfördelas till projekt (85314) 
Byte av räcke nedre bron, projekt (87517) Bulleråtgärder Tången samt projekt 
(80916) Belysning till Skee   
att investeringsmedel från projekt (80614) VA Dagvatten Seläter, 1,5 mkr, 
omfördelas till projekt (85516) Reningsverk Svinesund.  

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämndens diarium 
Ekonomichef Lars-Erik Hansson 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 
Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 

2017-11-08 klockan 08:00 – 16:10 

Beslutare Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Margareta Fredriksson (L) 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S) 
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) ej § 143 
Mattias Gustafsson (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Leif Andersson (S)  
Marie Edvinsson Kristiansen (M) §143 
 

Närvarande ersättare 
 
 
 
Övriga närvarande 

Morgan Gutke (C) 
Elisabeth Johansson (C) 
Ingemar Nordström (L) 
 
Maria Reinholdsson kommunchef. 

Mette H Johansson (L) 
Karla Valdivieso (MP) 
Rolf Pettersson (S) 
 
 

 
Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-11-15 

  

Sekreterare   Paragrafer §§ 129- 146 

 Ralf Karlsson 

Ordförande  

 Peter Dafteryd 

Justerare  

 Ronnie Brorsson (S)                                 Bengt Bivrin (MP) 

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2017-11-08 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
2017-11-15 Anslags nedtagning  2017-12-07 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 129                                             Dnr: KS/2017-0095 

Information/samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

att  notera informationen till protokollet 

Information Canning  
Övriga närvarande; Mika Määttä och Peter Lidemar från ÅF 
Martin Linsten och Rasmus Edlund från Riksbyggen. 
Jimmy Magnusson planarkitekt, Unni Liljegren stadsarkitekt, Ingela Marberg 
planarkitekt, Roland Kindslätt förvaltningschef tekniska, Kristin Ulfstad Mark- och 
exploateringschef, Anders Johansson byggnaschef. 
 
Mika Määttä och Peter Lidemar från ÅF visar på förslag på bro över Bojarkilen för 
gång och cykeltrafik. Förslagen visar på en ca 70 meter lång bro med högsta punkten 
på 3,5 meter samt med en tänkt broöppning vid Canning sidan.  
De visar på en kostnadsbedömning med en jämförelse på olika konstruktions-
möjligheter och med kostnader för nuvarande linfärja. 

Jimmy Magnusson planarkitekt visar på en uppdatering av Canning området med 
fokus på detaljplanen – vad som är möjligt och vad som kan bli bättre. Jimmy visar på 
allmänna ytor, gatumiljö och möjliga infartsvägar. 
 
Samordningsförbundet Väst 
Övriga närvarande; Gudrun Emilsdottir Förbundschef, Anna-Lena Carlsson 
ordförande och Linda Biltmark (Försäkringskassan) vice ordförande. 

Gudrun Emilsdottir visar på Samordningsförbundet upplägg och uppgift att samverka  
i individinriktad strukturövergripande insatser tillsammans med kommunerna, 
arbetsförmedling och försäkringskassan.  

 
Varumärket Strömstad 
Övriga närvarande; Jenny Åslund kommunikatör, Lena Leigert  från Kreafon och 
Fredrik Granström från YesP. 

Lena Leigert  från Kreafon visar på varumärkets innebörd, kommuners löfte och  
sätt för kommunen att marknadsföra sig där det är viktigt att hitta sånt som berör 
och skiljer sig ut från vad andra lovar – man måste leverera det man lovar. 
Ks ledamöter delas upp i grupper för att komma med på förslag om bra löfte för 
kommunen att gå vidare med. 
 
Driftsorganisation -fritidsanläggningar 
Kurt Dahlberg visar på var vi står i dag och vad som händer under 2018, vad gäller 
uppdraget att ta fram struktur för långsiktig verksamhets- drift i kultur- och 
fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- och fritidsstrategi.  

 

mailto:ks@stromstad.se
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 130 
KSAU § 163                         Dnr: KS/2017-0534 

Revidering av riktlinjer för alkoholservering 

Kommunstyrelsens beslut 

att ärendet lyfts ut till kommunstyrelsen 2017-12-06 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har riktlinjer för alkoholservering som är beslutade av 
Kommunfullmäktige 2015-04-23 § 42, MBN/2015-0118. Miljö- och byggnämnden är 
handläggande och beslutande nämnd. Det finns behov att revidera riktlinjerna, i 
huvudsak för att ändra betalningsrutinerna för handläggning av tillstånd och 
anmälningar.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse Mona Wrethman Miljö- och hälsoskyddschef 2017-09-14 
Protokoll  Miljö- och byggnämnden 2017-09-14 
Riktlinjer för alkoholservering 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ändra riktlinjerna så att betalning av avgift för tillstånd- och anmälningsärenden 
och kunskaps prov enligt alkohollagen (2010:1622) följer kommunens gängse 
faktureringsrutiner, på så sätt att avgift faktureras när beslut meddelats och när 
kunskapsprov är utfört  
att om ej restaurangrapporten inkommer i tid, senast den 1 mars varje år, skickas två 
påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 500 kronor. Om 
rapporten ändå uteblir, debiteras högsta avgiftsklass avseende omsättning, samt 
förseningsavgifterna  
att kravet på att drog- och säkerhetspolicy ska finnas, och att all serveringspersonal 
ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering i verksamheter där tillfällig 
utökad serveringstid medgivits, tas bort  
att texten ”servering i tält eller ren utomhusservering medges inte” under avsnitt 
Cateringverksamhet stryks  
att redaktionella ändringar och förtydliganden görs i dokumentet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Att ärendet lyft ut till kommunstyrelsen 2017-12-06 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
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Strömstads Kommun 
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KS § 131 
       KSAU § 164                         Dnr: KS/2017-0533 

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och 
avloppsanläggning i området Öddö Skepphället 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag om fastställelse av området 
Skepphället som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 
bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
 Området Skepphället på Öddö uppfyller kriterierna enligt Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster som innebär att kommunen (kommunfullmäktige) är skyldig 
att inrätta VA-verksamhetsområde. Området har angetts som ett prioriterat område 
för en gemensam VA-lösning av miljöavdelningen och omfattar mer än 20-30 
närliggande bostadsfastigheter. 

Bebyggelsen i Skepphället omfattar 51st fastigheter i närhet av varandra och 
uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang” som omnämns i 6§ Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Fastigheter för bostadsändamål inom större 
sammanhang anses i princip alltid ha behov av vattentjänster för dricksvatten och 
spillvatten. 

Geologi och bebyggelsetäthet i en del av området gör att vissa fastigheter även 
omfattas av verksamhetsområde för dagvatten. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Protokoll Tekniska nämnden 2017-09-12 
Tjänsteskrivelse Marie Lundin Projektingenjör VA 2017-06-16 
Bilaga 1 Översikt – vattentjänst per fastighet Skepphället 
Bilaga 2 Kartskiss VO Öddö Skeppshället  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag om fastställelse av området 
Skepphället som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 
bifogat förslag. 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

mailto:ks@stromstad.se
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KS § 132 
KSAU § 165                         Dnr: KS/2017-0410 

Grusparkering vid Strömstad Spa 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 2017-03-23 § 41 Medborgarförslag - att grusplanen bakom Strömstad Spa p-
hus blir tillståndsparkering för kommunala båtplatsinnehavare och boende, 

att grusplanen bakom Spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad Spa  

att gatuavdelningen får i uppdrag att se över det totala parkeringsbehovet i 
Kebalområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Parkeringssituationen i Kebalområdet är ansträngd. Alla aktörer, SPA-hotellet, 
boende på Nötholmen och kommunens användare har alla behov av parkerings-
platser. 

För att förbättra situationen föreslog därför tekniska förvaltningens gatuavdelning att 
grusytan bakom SPA-hotellets p-hus skulle iordningställas för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende i området. Förslaget inkom ursprungligen som ett 
medborgarförslag. Tekniska förvaltningens förslag antogs av kommunfullmäktige. 

Situationen har sedan dess förändrats. SPA-hotellet har bytt ägare och vill nu 
arrendera grusytan vilket inte tidigare ägare var intresserad av. 

Strömstad SPA kan genom att arrendera grusytan lösa delar av sitt parkeringsbehov 
och på så vis kan vi förvänta oss att hotellets behov av parkeringsplatser på Kebals 
parkering minskar med motsvarande antal platser. Detta betyder därmed att p-
platser frigörs på Kebalparkeringen för fler båtplatsinnehavare och boende i 
området. 

Oberoende av vem som disponerar över grusytan så borde det leda till samma 
resultat för parkeringssituationen i området i sin helhet. För att gå vidare med 
arbetet att hitta lösningar på parkeringssituationen i Kebalområdet behöver man se 
över det totala parkeringsbehovet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Protokoll tekniska nämnden 2017-06-13 
Tjänsteskrivelse, Grusparkering Strömstad SPA, Jeanette Johander, biträdande 
gatuchef, 2017-05-31 
Protokoll kommunfullmäktige §41 KS/2016-0039  
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag att upphäva kommunfullmäktiges 
beslut 2017-03-23 § 41 Medborgarförslag - att grusplanen bakom Strömstad Spa p-
hus blir tillståndsparkering för kommunala båtplatsinnehavare och boende, 
att grusplanen bakom Spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad Spa  
att gatuavdelningen får i uppdrag att se över det totala parkeringsbehovet i 
Kebalområdet. 
 
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 § 133 
KSAU § 166                         Dnr: KS/2017-0306 

Finansiell rapport augusti 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 113 mnkr 2017-08-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 48 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr. 

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 1,9 % sedan årsskiftet och sedan start är 
värdeökningen 112%. 

En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Under perioden har 
ränteplaceringar minskats med 4 mnkr till förmån för aktieplaceringar. Det är med 
anledning av det låga ränteläget som en ökad viktning mot aktier sker. 

Placeringarna i penningmarknadsfonden har avvecklats till förmån för placeringar i en 
FRN-fond. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-10-05 
Finansiell rapport augusti 2017 
Öhmans månadsrapport2017-08-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns 

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 § 134 
KSAU § 167                         Dnr: KS/2017-0284 

Delårsrapport augusti 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  delårsrapport för augusti 2017 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive 
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 42,1 mnkr, att jämföra med 
budget på 14,2 mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 18,3 mnkr, att 
jämföra med budget på 17,0 mnkr.  

Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 56 mnkr och årsprognosen 
till 32,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 29,2 mnkr.  

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 328 mnkr har hittills använts 77 
mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 163 mnkr, varav 99 
mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 

Helårsprognosen redovisar en negativ budgetavvikelse inom nämndverksamheten på 
-3,3 mnkr. Det är kommunstyrelsen som jämfört med budget beräknar ett underskott 
på -1,8 mnkr och Socialnämnden -2,7 mnkr. 

Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2017 bör det uppmärksammas att 
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna 
inte räcker till planerade och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta 
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 

Invånarantalet har ökat med 53 personer till och med sista juli, från 13 079 personer 
31/12 till 13 132 personer 31/7. Motsvarande period för 2016 uppvisade en 
befolkningsökning på 122 personer. Prognosen för 1 nov 2017 ligger på 13 045 
personer enligt Sveriges Kommuner och Landstings riksprognos. 

Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket. Störst skillnad finns 
för de utlandsfödda.  Det kan konstateras att nivåerna på arbetslösheten i Strömstad 
närmar sig snitten för länet och Sverige. 

Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 57% (8 av 14) av 
de långsiktiga målen bedöms helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att endast 
14% (2) av målen inte är uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 29% (4) 
av målen. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som 
angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje 
långsiktigt mål. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson Redovisningsansvarig 
Delårsrapport augusti 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  delårsrapport för augusti 2017 godkänns 

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 § 135 
KSAU § 178                         Dnr: KS/2017-0532 

Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

Att fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 enligt underlag: 

1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren 2019-
2021,  

3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget, 

4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget, 

5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018, 

6) internränta för år 2018 

 Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt rekommendation SKL 

 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts 
2018 

7) politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 

8) taxor att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 

9) skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91 

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2018 upp till totalt högst 200 mnkr 
för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat 
belopp ska upprättas. 

Att  fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2018 
till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, 

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för 
investeringsprojekt, inom nämnd. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S) Kent Hansson (S) Leif Andersson (S) Mattias Gustafsson (SD) och 
Siwert Hjalmarsson (M) deltar ej i beslut vad gäller; 

2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren 
2019-2021,  

3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget, 

4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget, 

5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018, 
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 Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren 
2019-2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 mnkr vilket 
utgör 2,0 procent av skatter och bidrag. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 730,4 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 75,3 mnkr, Socialnämnden 246,3 mnkr, Barn- och utbildnings-
nämnden 334,2 mnkr, Miljö- och byggnämnden 29,9 mnkr, Tekniska nämnden, 
skattefinansierad verksamhet 15,3 mnkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar 
verksamhet 29,4 mnkr. 
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen förverksamheten. Om resurserna 
inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta 
åtgärder så att verksamheten  ryms inom anvisade medel. 
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond. 
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 119,2 mnkr, varav 78,5 mnkr inom Tekniska 
nämnden, taxekollektiven. 
Investeringsbudgeten fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 5,4 mnkr, Socialnämnden 1,6 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 
4,5 mnkr, Miljö- och byggnämnden 5,9 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad 
verksamhet 23,2 mnkr, VA-verksamheten 75,0 mnkr samt Avfallsverksamheten 3,5 
mnkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson 
Mål & Budget för år 2018 och plan 2019-2021 
Förslag till arvode och taxebilaga 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 enligt underlag: 
1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 
2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren 
2019-2021,  
3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget, 
4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget, 
5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018, 
6) internränta för år 2018 
    Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt rekommendation SKL 
    Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts   
    2018 
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7) politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 
8) taxor att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor, 
9) skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91 

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2018 upp till totalt högst 200 mnkr 
för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat 
belopp ska upprättas. 

Att  fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2018 
till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, 

Att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för 
investeringsprojekt, inom nämnd. 
 
Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson ekonomichef föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att pengar ska avsättas till en Trygghetsjourbil och 
drift för 2018 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Siwert Hjalmarssons yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår Siwert Hjalmarssons yrkande. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarsson (M) yrkande röstar nej. 

 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §  
Kommunstyrelsen 2017-11-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x   
2 Hans-Inge Sältenberg C   x   
3 Anna-Lena Carlsson C   x   
4 Margareta Fredriksson L  x   
5 Anette Andersson L   x   
6 Bengt Bivrin MP   x   
7 Ronnie Brorsson S    x  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  x  
9 Kent Hansson S    x  

10 Siwert Hjalmarsson M    x  
11 Mattias Gustafsson SD   x   
  Summa 7 4  
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Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslår Siwert Hjalmarssons yrkande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att i Tekniska nämndens investeringsbudget ska 0,6 mkr 
avsättas till belysning vid Norrkärr-Hällestrands rondellen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Ronnie Brorsson yrkan mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Ronnie Brorssons yrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår en redaktionell ändring i budget dokumentet på sid 16 
tredje stycket som börjar med Socialnämndens tilldelade medel.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Ronnie Brorsson tilläggsyrkande samt förslag till redaktionell justering i budget-
dokumentet kan antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 136 
KSAU § 179                         Dnr: KS/2017-0607 

Omformulering av borgensbeslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att såsom för egen skuld ingå borgen för  
AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 994,6 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 488,5 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 80 Mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest önskar att kommunen förtydligar sitt beslut om borgensåtagande för 
de kommunala bolagen. Med starka och tydliga borgensbeslut kan Kommuninvest 
låna upp kapital till bästa marknadsvillkor. Beslutet ska formuleras som en 
proprieborgen ” Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen 
för …….. AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om ……….. kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader.”  

Detta innebär att kommunens borgensåtagande är ett strikt juridiskt ansvar för 
bolagens lån, om de inte kan uppfylla gällande lånevillkor. 

För AB Strömstadsbyggen uppgår beviljad borgen till 994,6 Mnkr 
För AB Strömstadslokaler uppgår beviljad borgen till 488,5 Mnkr 
För AB StrömstaNet uppgår beviljad borgen till 80 Mnkr 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-10-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att såsom för egen skuld ingå borgen för  
AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 994,6 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 488,5 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 80 Mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
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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 § 137 
KSAU § 168                         Dnr: KS/2017-0504 

Riktlinje för hantering av arkiv 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta riktlinje för hantering av arkiv 

att låta aktuell riktlinje ersätta nuvarande reglemente för arkiv som därmed upphävs 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ny riktlinje för hantering av arkiv. 
Arbetet har föranletts av pågående projekt med införande av e-arkiv vilket ställer 
krav på nya rutiner och arbetssätt i fråga om arkivbildning. 

Riktlinjen förtydligar ansvar för hantering av arkiv, samt lägger fast att varje nämnd 
ska arbeta mot e-förvaltning och ha en strategi för bevarande av e-handlingar 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-15 
Riktlinje för hantering av arkiv 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta riktlinje för hantering av arkiv 
att låta aktuell riktlinje ersätta nuvarande reglemente för arkiv som därmed upphävs 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef 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 § 138 
KSAU § 169                         Dnr: KS/2017-0574 

Ny förskola på Ånneröd 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola på Ånneröd omfattande sex avdelningar 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2017 (KF § 82) att ge Strömstadslokaler i 
uppdrag att projektera för en ny förskola på Ånneröd.  

Under våren 2017 har Strömstadslokaler ansökt om bygglov och projekterat för en ny 
förskola på Ånneröd. Den nya förskolan omfattar sex avdelningar.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse (2017-10-11)  
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20 KF § 89  
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS § 82 
Förprojektering Ånneröd förskola  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola på Ånneröd omfattande sex avdelningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

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 § 139 
KSAU § 170                         Dnr: KS/2015-0414 

Byggnation ny förskola i Skee 

Kommunstyrelsens beslut 

att Strömstadslokaler till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november skall 
inkomma med uppgifter om ev. ytterligare kostnader i samband med köpet av Skee 
mejeri. Det kan t.ex. vara rivnings- och saneringskostnader eller annat. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola i Skee (Grålös) omfattande sex avdelningar 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2016 (KF § 34) att förorda en 
byggnation av ny förskola omfattande sex avdelningar på Grålös (Skee)  

Under våren 2017 har Strömstadslokaler ansökt om bygglov och projekterat för en ny 
förskola på Grålös (Skee). Den nya förskolan omfattar sex avdelningar.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse (2017-10-11) 
 Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-25 KF § 34 
Protokoll kommunstyrelsen 2016-02-10 KS § 33 
Förprojektering Grålös förskola  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om 
byggnation gällande ny förskola i Skee (Grålös) omfattande sex avdelningar 
att Strömstadslokaler till kommunstyrelsens sammanträde den 8 november skall 
inkomma med uppgifter om ev. ytterligare kostnader i samband med köpet av Skee 
mejeri. Det kan t.ex. vara saneringskostnader eller annat. 

Förslag till beslut på sammanträdet (1) 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att placeringen av förskolan skall omprövas och återgå 
till tidigare förslag att placera ny förskola vid Vettevi anläggningen, då ytterligare 
väsentlig och avgörande kunskap i ärendet gällande 200 års regn inkommit.   
Detta innebär att en placering av förskola närmare Skee skola är möjlig. 

Trafikverket har inkommit med synpunkter på att det är en olämplig placering av 
förskolan vid ett fyrvägskorsning. Det överensstämmer med S tidigare synpunkter 
och reservationer i ärendet. 

Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  
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Beslutsgång (1) 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Ronnie Brorssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Förslag till beslut på sammanträdet (2) 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att Strömstadslokaler till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 23 november skall inkomma med uppgifter om ev. ytterligare 
kostnader i samband med köpet av Skee mejeri. Det kan t.ex. vara rivnings- och 
saneringskostnader eller annat. 

Beslutsgång (2) 
Ordförande ställer Ronnie Brorsson (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla Ronnie Brorssons yrkande. 

Beslutsgång (3) 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Ronnie Brorssons tilläggsyrkande att Strömstadslokaler till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 23 november skall inkomma med uppgifter om ev. ytterligare 
kostnader i samband med köpet av Skee mejeri, kan  antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 140 
KSAU § 171                         Dnr: KS/2016-0599 

Detaljplan Kebal 1:38 m.fl 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättad 2017-04-20, reviderad  
2017-09-14 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2017-09-04, § 136. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-12, § 124 att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen med motivering att; För beaktande av bland annat Miljö- och 
byggnämndens motivering i sitt beslut om att bevilja plantillstånd och vad 
kommunstyrelsen i sin remiss föreslagit. Det finns därutöver många synpunkter från 
sakägare bland annat vägföreningen, som också bättre borde beaktas. 

Miljö- och byggnämnden samt kommunstyrelsen har under planarbetets gång tagit 
ställning till de frågor som nämns i återremissen. Inga nya fakta har framkommit som 
ger anledning att ändra dessa ställningstaganden. 

Överensstämmelse med plantillståndet 
Samtliga skeden i detaljplanen har behandlats av miljö- och byggnämnden, som 
därigenom har haft möjlighet att ta ställning till eventuella förändringar i planens 
innehåll. Förändringar under planarbetets är en fråga som ligger inom miljö- och 
byggnämndens mandat. 

Kommunstyrelsens remiss 
Kommunstyrelsen har haft detaljplanen på remiss två gånger. Planen behandlades 
senast 2017-08-30, § 98. Av protokollet framgår följande: - KS lämnar yttrande utan 
erinran. De synpunkter som lämnades 2017-02-08 har i allt väsentligt tillgodosetts i 
förslaget daterat 170420.  

Beakta synpunkter 
PBL 5 kap föreskriver att ett granskningsutlåtande ska göras där alla inkomna 
synpunkter och kommunens ställningstaganden med anledning av detta redovisas. 
Granskningsutlåtande ingår i antagandehandlingarna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2017-10-17 
Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, daterade 2017-04-20, reviderade 
2017-09-14 
Granskningsutlåtande 2017-09-14 
Beslut Miljö- och byggnämnden 2017-09-14, 136 
Beslut Kommunstyrelsen 2017-09-27, § 116 
Reservationer mot KS beslut § 116. Nya moderaterna och Socialdemokraterna 
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2017-10-12, § 124 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättad 2017-04-20, reviderad  
2017-09-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att 
planarbetet ska avslutas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Siwert Hjalmarsson (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarsson (M) yrkande röstar nej. 

 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §  
Kommunstyrelsen 2017-11-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x   
2 Hans-Inge Sältenberg C   x   
3 Anna-Lena Carlsson C   x   
4 Margareta Fredriksson L  x   
5 Anette Andersson L   x   
6 Bengt Bivrin MP   x   
7 Ronnie Brorsson S    x  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  x  
9 Kent Hansson S    x  

10 Siwert Hjalmarsson M    x  
11 Mattias Gustafsson SD    x  
  Summa 6 5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Förslag till beslut på sammanträdet (2) 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att de synpunkter som angavs vid återremissyrkandet på 
kommunfullmäktige 2017-10-12 skall beredas av miljö- och byggnämnden. 

Beslutsgång (2) 
Ordförande ställer Ronnie Brorssons (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande röstar nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §  
Kommunstyrelsen 2017-11-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x   
2 Hans-Inge Sältenberg C   x   
3 Anna-Lena Carlsson C   x   
4 Margareta Fredriksson L  x   
5 Anette Andersson L   x   
6 Bengt Bivrin MP   x   
7 Ronnie Brorsson S    x  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  x  
9 Kent Hansson S    x  

10 Siwert Hjalmarsson M    x  
11 Mattias Gustafsson SD    x  
  Summa 6 5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S) 
yrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet (3) 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att fastigheterna Kebal 1:35, Kebal 1:36 samt Kebal 1:46 
ska ha utbyggnadsmöjlighet mot nordväst 
 
Beslutsgång (3) 
Ordförande ställer Ronnie Brorssons (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande röstar nej. 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §  
Kommunstyrelsen 2017-11-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x   
2 Hans-Inge Sältenberg C   x   
3 Anna-Lena Carlsson C   x   
4 Margareta Fredriksson L  x   
5 Anette Andersson L   x   
6 Bengt Bivrin MP   x   
7 Ronnie Brorsson S    x  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  x  
9 Kent Hansson S    x  

10 Siwert Hjalmarsson M    x  
11 Mattias Gustafsson SD    x  
  Summa 6 5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S) 
yrkande 

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 § 141 
KSAU § 172                         Dnr: KS/2017-0122 

Svar på Motion - om ett öppet och tryggt Strömstad  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad 

Beslutsmotivering 
En handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad redan 
inryms i brottsförebyggande rådets åtagandeplan, samt att arbetet med Kulturhus i 
Strömstad, där fritidsverksamhet för ungdomar kommer att integreras, kommer att 
fylla det behov som finns 

Sammanfattning av ärendet 
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska alla 
känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt att 
kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att känslan av 
trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan eller kommer 
acceptera. 
Moderaterna yrkar på att; En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett 
långsiktigt öppet och tryggt Strömstad. En trygghets-jourbil samt en ökad belysning 
med strategisk placering med utgångspunkt i en medborgardialog (likt dialogen vid 
genomförandet av utomhusgymmet). 

Ärendets beredning 
Socialnämndens, Brottsförebyggande rådets, Folkhälsorådets och Tekniska 
nämndens inställning beträffande en handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt 
öppet och tryggt Strömstad är att detta redan inryms i brottsförebyggande rådets 
åtagandeplan, som bygger på samverkan mellan bl.a. socialtjänst, polis, skola, 
folkhälsoråd. Även frågor om trygghets- jourbil och ökad  belysning är lämpliga att 
lyftas där. 

Beträffande behovet av en social fritidsverksamhet riktad till ungdomar i Strömstad 
instämmer Socialnämnden i att det finns behov av en sådan. Det pågår ett 
omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring fritidsgårdsverksamheten och 
etableringen av kommunens kulturhus, där fritidsverksamheten för ungdomar 
kommer att fylla det behovs som finns. 

Under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19 beslutar att ställa 
sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelse anser även BUN att motionen anses 
besvarad. Det pågår ett omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring 
fritidsgårdsverksamheten. Den nya fritidsgårdsverksamheten startar efter årsskiftet 
och kommer att konkret kontinuerligt ungdomsverksamhet. Kulturskolan har idag en 
bred verksamhet med möjlighet till kurser i musik, dans, drama och media. Denna 
verksamhet är också kontinuerlig och konkret. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 
Protokollsutdrag BUNau, 2017-09-27 
Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12 
Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18 
Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24 
Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24 
Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23 
Motion 2017-02-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att motionen anses besvarad med motivering att en handlingsplan som skall verka för 
ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad redan inryms i brottsförebyggande rådets 
åtagandeplan, samt att arbetet med Kulturhus i Strömstad, där fritidsverksamhet för 
ungdomar kommer att integreras, kommer att fylla det behov som finns 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Ronnie Brorsson (S) yrkar på att motionen ska 
bifallas. 

Peter Dafteryd (C), Margareta Fredriksson (L) och Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Siwert Hjalmarssons (M) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarssons yrkande röstar nej. 
 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §  
Kommunstyrelsen 2017-11-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x   
2 Hans-Inge Sältenberg C   x   
3 Anna-Lena Carlsson C   x   
4 Margareta Fredriksson L  x   
5 Anette Andersson L   x   
6 Bengt Bivrin MP   x   
7 Ronnie Brorsson S    x  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  x  

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (34) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-11-08 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-196 78  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

9 Kent Hansson S    x  
10 Siwert Hjalmarsson M    x  
11 Mattias Gustafsson SD   x   
  Summa 7 4  

 
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå  Siwert Hjalmarssons 
yrkande 

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 § 142 
KSAU § 173                         Dnr: KS/2017-0585 

Anpassningar Grafisk profil 

Kommunstyrelsens beslut 

att fastställa grafisk handbok såsom uppdatering av grafisk manual från 2013 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en grafisk handbok för en tydligare 
kommunikation från Strömstads kommun. Genom handboken ges bättre stöd och 
vägledning till medarbetare i fråga om hur kommunens grafiska profil ska tillämpas. 
Utgångspunkt tas i den tidigare grafiska manualen från 2013. Vissa anpassningar har 
gjorts i färgpalett och formspråk jämfört med tidigare profil.  
Handboken kan komma att kompletteras med grafiska element i samband med 
framtagandet av en varumärkesstrategi under 2018. Ytterligare tillämpningsområden 
kan tillkomma utifrån behov som uppstår inom organisationen. Handboken är 
tillämplig för kommunens bolag i relevanta delar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-17 
Grafisk handbok 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att fastställa grafisk handbok såsom uppdatering av grafisk manual från 2013 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet 

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

 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Förvaltningschefer alla förvaltningar genom sn@stromstad.se, 
mbn@stromstad.se, tn@stromstad.se, bun@stromstad.se 
Webbmaster 
Bolagen 
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KS § 143 
KSAU § 174                         Dnr: KS/2009-0085 

Fördjupad översiktsplan Nordby - Svinesund, Strömstads 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

att  godkänna FÖP Nordby-Svinesund, daterad 2017-10-18 för utställning enligt PBL 3 
kap 7§.  

att en miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott innan utställning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Siwert Hjalmarsson (M) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet på grund av 
jäv 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget var på samråd 2012. Samrådsredogörelse godkändes av 
kommunstyrelsen 2013-06-19, § 72. 
Efter samråd har det gjorts omfattande kompletteringar av handlingarna. 
Länsstyrelsen krävde fem utredningar varav en utredning (landskapsanalys) har 
inarbetas i planbeskrivningen. Övriga utredningar ligger som bilagor till planen. 
Arbete med trafikutredning har pågått kontinuerligt sedan 2012. De senaste tre åren 
har detta arbete skett i nära samarbete med trafikverket. Trafikutredning 3 
godkändes av KSAU 2016-06-22, § 107. Därefter har vissa redaktionella justeringar 
gjort enligt synpunkter från trafikverket. 
Jämfört med samrådsversionen har utställningshandlingen en annan trafiklösning. En 
annan ändring värd att uppmärksamma är att FÖP föreslår ett kommunalt VA-
verksamhetsområde för delar av FÖP.  
De handlingar som skickas ut den 18 oktober är kompletta sånär som på del 4 
Miljökonsekvenser (MKB). Arbete med denna del pågår och beräknas bli färdig 
senast till KS möte den 8 november. MKB-frågor har varit en integrerad del av 
planarbetet även om slutversionen av del 4 inte är klar i skrivande stund. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 
Utställningshandling, WSP 2017-10-18, med följande bilagor: 
Dagvattenutredning, WSP 2012-05-25 
Riskbedömning PM, WSP 2012-10-26 
Handelsutredning, HUI 2012-12-18 
Fördjupad Trafikutredning, Sweco 2017-09-15 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att  godkänna FÖP Nordby-Svinesund, daterad 2017-10-18 för utställning enligt PBL 3 
kap 7§.  

Protokollsanteckning 
Björn Richardsson översiktsplanerare föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
att en miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott innan utställning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
Tekniska nämndens diarium 
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KS § 144 
KSAU § 175                        Dnr: KS/2017-0284 

Delårsrapport kommunstyrelsen augusti 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

att delårsrapporten för augusti godkänns 

att åtgärder ska vidtagas för att hålla budget 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten för januari-augusti visar periodutfallet på en budgetavvikelse om  
1,6 mnkr. Helårsprognosen visar dock på en budgetavvikelse på -1,8mnkr. Orsaken 
till den negativa budgetavvikelsen är främst kopplat till aktivitetshallen  men även de 
kostnader som tas centralt för omstrukturering inom ledningen på barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
Investeringarna uppgår till 7,8 mnkr för perioden. För helåret är bedömningen att 
utfallet ska uppgå till 8,9 mnkr med en positiv budgetavvikelse på 5,5 mnkr. 
Avvikelsen ligger inom projektet ”Renovering av stadshuset”.   

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse Dennis Arvidsson ekonom, 2017-10-05 
KS delårsrapport augusti 2017 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att delårsrapporten för augusti godkänns 
att åtgärder ska vidtagas för att hålla budget 

Protokollsanteckning 
Dennis Arvidsson ekonom föredrar ärendet 

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

 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Ekonomiavdelningen dennis.arvidsson@stromstad.se 
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KS § 145 
KSAU § 176                        Dnr: KS/2017-0583 

Av- och nedskrivningar av kundfordringar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 347.321,18 kronor 
inkl moms enligt bilaga 1 och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 30.303 
kronor inkl moms enligt bilagorna 2 och 3. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun gör årligen bokföringsmässiga av- och nedskrivningar på sina 
kundfordringar då man trots påminnelser och överlåtelse till inkassobolag för 
indrivning inte erhållit betalning. 

Kundfordringar som ska nedskrivas har överlämnats till inkassobolaget Arvato 
Finance där åtgärder vidtagits, men där det visat sig att det i dagsläget inte finns 
någon betalningsförmåga hos gäldenären. Arvato Finance kontrollerar regelbundet 
gäldenärernas betalningsförmåga och vidtar åtgärder när det förefaller meningsfullt. 

Kundfordringar som ska avskrivas har kunder som försatts i konkurs, avlidit eller där 
förlikning har nåtts och vi inte kan räkna med utdelning 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25 
Tjänsteskrivelse Cathrin Kullander redovisningsekonom 2017-10-16 
Bilaga 1-3 avseende bokföringsmässiga av- och nedskrivningar. (delas ut på mötet) 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 347.321,18 kronor 
inkl moms enligt bilaga 1 och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 30.303 
kronor inkl moms enligt bilagorna 2 och 3. 

Protokollsanteckning 
Cathrin Kullander redovisningsekonom föredrar ärendet 

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

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Ekonomiavdelningen cathrin.kullander@stromstad.se 
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KS § 146 
KSAU § 177                         Dnr: KS/2017-0532 

Kommunstyrelsens  budgetskrivelse 2018 samt plan 2019-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

att förslaget till Budgetskrivelse för 2018 samt plan 2019-2021 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Driftbudgetram för kommunstyrelsen 2018 uppgår till 73,6 mnkr enligt förslag  
bilaga 1.  
Större förändringar gäller satsning på kultur och fritid vilket innefattar satsningen på 
ett kulturhus, samt utökad finansiering av folkhälsoavtalet med regionen. Även 
införandet av E-arkiv är en av de större förändringarna 2018. 
Efter rambeslutet 27 september har en prioritering genomförts vilket redovisas i 
bilaga 2. I det fortsatta arbetet med internbudgeten ska omfördelningar genomföras 
till anslag för Varumärkesstrategi med 50 tkr. 

Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 2018 uppgår till 5,4 mnkr. Investeringar i 
kulturhuset samt en satsning på aktivitetsyta i Skee nya satsningar 2018. I övrigt 
ligger det anslag för att utveckla kommungemensamma verksamhetssystem och 
utveckling inom IT-området. 

Måluppföljning 
För kommunledningsförvaltningens del ligger fokus på de interna målen som har 
bäring på service och effektivitet i organisationen. Interna mål finns inom områdena 
ekonomi vilket är kopplade till kommunens finansiella mål, inom området 
medarbetare vilket är kopplat till medarbetarundersökningen,  samt området 
processer som fokuserar på service och kvalitet 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 
Tjänsteskrivelse Dennis Arvidsson ekonom 2017-10-18 
Bilaga 1 Kommunstyrelsen budgetskrivelse 2018 samt plan 2019-2021 
Bilaga 2 Prioritering utifrån rambeslut 27 september 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut 
att förslaget till Budgetskrivelse för 2018 samt plan 2019-2021 godkänns 

Protokollsanteckning 
Dennis Arvidsson ekonom föredrar ärendet 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Ekonomiavdelningen dennis.arvidsson@stromstad.se 
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Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 

2017-12-06 klockan 13:00 – 17:00 

Beslutare Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Margareta Fredriksson (L) ej §§ 150, 158, 160 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S) 
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

 

 

Tjänstgörande ersättare Leif Andersson (S) 
Mette H Johansson (L) § 150, 158, 160 
 

 

Närvarande ersättare 
 
 
 
Övriga närvarande 

Elisabeth Johansson (C)                      
Karla Valdivieso (MP)                          Rolf Pettersson (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M)      Fredrik Eriksson (SD) 
 
Michael Olsson tf kommunchef. 

 
Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-12-06 

  

Sekreterare   Paragrafer §§ 147- 159 

 Ralf Karlsson 

Ordförande  

 Peter Dafteryd 

Justerare  

 Ronnie Brorsson (S)                    Bengt Bivrin (MP) 

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2017-12-06 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
2017-12-06 Anslags nedtagning  2017-12-28 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsen 
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2017-12-06 KS/2017-0449 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Dnr: KS/2017-0095 KS §147  

Information och samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

att notera informationen  

Information - Vattenförsörjningen på Koster 
Helene Evensen utvecklingschef informerar om det fortsatta arbetet med Vatten- 
försörjningen på Koster. Helene redovisar synpunkter som inkommit från bland annat  
Kosterhavets nationalpark, föreningar på koster öarna samt yttrande från Länsstyrelsen. 

Information - Köksutredningen 
Nicklas Faritzon förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen och Gary Lyckell 
fastighetsförvaltare AB Strömstadslokaler informerar om det fortsatta arbetet med 
köksutredningen. 

Gary presenterar förslag med kalkyl enligt extern utredning som har gjorts beträffande 
ett möjligt tillagningskök på Fastigheten Mekanikern 1 på Prästängen. 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §148 
KSAU § 184            Dnr: KS/2017-0419 

Fritidsstrategi för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa Fritidsstrategin för Strömstads kommun 

att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har valt att ta fram en fritidsstrategi av flera skäl. 
Fritidsstrategin ska tillsammans med Kulturstrategin utgöra underlag för Kultur- och 
fritidsutskottets arbete med att inom sitt ansvarsområde förverkliga vision 2030. 

Strategin fungerar också som ett skarpt verktyg för förvaltningarna för att uppnå 
visionen och utgör samtidigt också ett underlag för kommunikation med medborgare 
och kulturaktörer. Strategin ska konkretisera ambitionerna i Strömstads kommun 
vision 2030 ”En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i 
världsklass”. Fritidsstrategin är det strategiska övergripande dokumentet som 
beskriver ambitioner och mål för fritidsverksamheten i Strömstad kommun med sikte 
på 2030. 

Strategin ska följas upp med 4-åriga fritidsprogram samt årsvis verksamhetsplaner för 
fritidsverksamheten som mer konkret beskriver de insatser som ska göras för att 
förverkliga ambitionen i fritidsstrategin. Verksamhetsplanerna följs med hjälp av 
nyckeltal och indikatorer mot uppsatta mål. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2017-11-07 
Tjänsteskrivelse från fritidsansvarig 2017-10-31 
Förslag till fritidsstrategi 2017-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa Fritidsstrategin för Strömstads kommun 
att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att i andra stycket under inledning byta ut ordet 
mångkulturellt mot mångfacetterat. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Mattias Gustafssons yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafssons yrkande 
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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 §149 
KSAU § 185   KS/2016-0410 

Kulturstrategi för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa Kulturstrategin för Strömstads kommun 

att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturstrategin är ett långsiktigt dokument som anger framtida inriktning för arbetet 
med kulturen i Strömstad. Strategin beskriver på vilket sätt det framtida arbetet ska 
genomföras, utifrån visionen för Strömstad 2030. Det är viktigt att strategin utgör en 
gemensam plattform för samverkan och inspiration för kommunens samtliga 
förvaltningar såväl som för externa kulturaktörer, kulturutövare och föreningar. 

Strategin ska konkretisera ambitionerna i Strömstads kommun vision 2030 ”En 
internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass”. 
Kulturstrategin är det strategiska övergripande dokumentet som beskriver ambitioner 
och mål för kulturverksamheten i Strömstad kommun med sikte på 2030. 

Strategin ska följas upp med 4-åriga kulturprogram samt årsvis verksamhetsplaner för 
kulturverksamheten som mer konkret beskriver de insatser som ska göras för att 
förverkliga ambitionen i kulturstrategin. Verksamhetsplanerna följs med hjälp av 
nyckeltal och indikatorer mot uppsatta mål. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2017-11-07 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig och utvecklingschef 2017-10-31 
Förslag till kulturstrategi 2017-11-07 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa Kulturstrategin för Strömstads kommun 
att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att i stycket; Kultur för alla – hela livet, byta ut ordet 
mångkulturellt mot mångfacetterat. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Mattias Gustafssons yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafssons yrkande 
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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 §150 
KSAU § 186                                                                         KS/2017-0581 

Styrmodell för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta styrmodell för Strömstads kommun enligt förslag daterat 2017-10-16 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med ny styrmodell för Strömstads kommun är att skapa en tydlig struktur för 
styrningen och ge goda förutsättningar för uppföljning av måluppfyllelse och kvalitet. 

Förslaget till styrmodell bygger på en särskiljning mellan målstyrning och 
kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa delar av styrningen stärker möjligheten för den 
politiska ledningen att fokusera kommunens resurser i större förändringsprojekt, 
samtidigt som även den löpande verksamheten synliggörs och följs upp. 

Styrmodellen är en del i kommunledningsförvaltningens arbete med att skapa 
verktyg för en mer systematisk styrning. Andra delar i arbetet är bland andra att 
implementera systemstöd för mål- och kvalitetsstyrning, genomförande av 
processkartläggning samt utveckling och samordning av nämndernas arbete med 
uppföljning av intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 
Tjänsteskrivelse Controller Joel Wetterberg, 2017-10-16 
Förslag - Styrmodell Strömstads kommun, 2017-10-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta styrmodell för Strömstads kommun enligt förslag daterat 2017-10-16 

Protokollsanteckning 
Controller Joel Wetterberg 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 §151 
KSAU § 187 KS/2017-0276 

Redovisning av medborgarförslagen 2017 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista möte 
före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgarförslag som ej 
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade 
motioner redovisas. 

Två ärenden har haft en handläggningstid på över ett år. 

KS/2014-0358 återremitterades från KSau till Kultur och fritidsutskottet i augusti 
2016. Ärendet hanteras ihop med en större översyn av fritidsverksamhet.  2017-10-
04 återremitterades ärendet igen till Kultur- och fritidsutskottet. 

KS/2015-0523 behandlas av en arbetsgrupp var resultat väntas tillsammans med 
övrig översyn av fritidsverksamhet. 

De medborgarförslag som ej beretts färdigt är: 
KS/2014-0358 Träffpunkt för teknik och motorintresserade inlämnat 2014-09-03. 
Återremitterad till Kultur och fritidsutskottet 2017-10-04 
KS/2015-0523 Multianläggning för utomhusaktiviteter inlämnat 2015-12-11. 
Arbetsgrupp tillsatt 
KS/2017-0086 Säkrare skolväg från Tången till Bojarskolan. Skickad till Tekniska 
nämnden för beslut 2017-03-28 
KS/2017-0403 Friskare vård i Strömstad inlämnat 2017-02-24. Remitterat till 
Socialnämnden 2017-03-23 
KS/2017-0570   Lokaler till HVB-boende inlämnat 2017-10-05 Remitterad till 
Socialnämnden 

Besvarade medborgarförslag 
KS/2016-0361 Vattenkran/fontän. Kran installerades inför sommaren 2017 
KS/2016-0364 Förslag till förbättring för Kebalområdet. Tekniska förvaltningen 
arbetar med detta. 
KS/2016-0365 Strandremsa Kebal. Eventuella åtgärder ska utvärderas med stöd av 
miljövårdsstrateg 
KS/2016-0618 Boendeparkering inlämnat 2016-12-01. Tekniska nämnden har 
beslutat att förslaget hanteras i samband med översyn av alla parkeringsplatser i 
staden. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-11-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att notera informationen 

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 §152 
KSAU § 188 KS/2017-0277 

Redovisning av motioner 2017 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen ska till fullmäktiges sista möte före sommaren respektive årsslut redovisa 
de motioner som ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0264 ska 
även besvarade motioner redovisas. 

En motion, KS/2016-0173, har en beredningstid som överskridit ett år med anledning 
av återremiss. 

De motioner som ej beretts färdigt är: 
KS/2016-0173 Fastighetsköp. Inlämnat 2016-03-24. Remitterats till Kommunstyrelsen 
2016-04-05. Återremitterades till Kommunstyrelsen 
KS 2017-10-20.KS/2017-0154 Friskare vård i Strömstad. Inlämnad 2017-03-03 och 
remitterad till Socialnämnden 2017-04-03. 
KS/2017-0564 Borttagande av busshållplats vid nedre bron. Inlämnad 2017-10-02 och 
remitterad till Tekniska nämnden 2017-10-23 
KS/2017-0597 Gång och cykelbana till Seläter. Inlämnad 2017-10-25 

KS/2017-0122 Öppet och tryggt Strömstad. Frågan hanteras i åtagandplan via lokala 
BRÅ, 2017-11-23 Återremitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 

Besvarade motioner 
KS/2016-0094 HBTQ-frågor. Frågorna är inarbetade i kommunens 
likabehandlingsplan 

KS/2016-0530 Information till nyvalda ledamöter i kommunens bolag. Verkställs i 
samband med valet 2018 av respektive bolag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-11-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att notera informationen 

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

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium 

mailto:ks@stromstad.se
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KS §153 
KSAU § 189                 Dnr: KS/2017-0529   

Svar på Medborgarförslag om trygghets- och 
tillgänglighetsboende på fastigheten Magistern 4 och 13 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslag om trygghets- och tillgänglighetsboende på fastigheten 
Magistern 4 och 13. 

Beslutsmotivering 
AB Strömstadsbyggen har i skrivelse redogjort för behov av mindre lägenheter. I 
nuvarande beståndet finns andelsmässigt fler bostäder riktade till den äldre 
målgruppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om trygghets- och 
tillgänglighetsboende för äldre på fastigheten Magistern 4 och 13. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-11-14 
Protokoll AB Strömstadsbyggen 2017-10-17 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD Strömstadsbyggen 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-09-21 
Medborgarförslag 2017-09-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslag om trygghets- och tillgänglighetsboende på fastigheten 
Magistern 4 och 13. 

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 §154 
KSAU § 190 KS/2016-0575 

Svar på Medborgarförslag minska trycket på förskolan 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsmotivering 
Den 18 november 2015 beslutade riksdagen att avskaffa det kommunala 
vårdnadsbidraget. Förändringen trädde i kraft 1 februari 2016 innebär att 
kommunernas möjlighet att bevilja vårdnadsbidrag försvunnit. 

I dagsläget kan också barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstads kommun 
erbjuda förskoleplats inom den lagstiftade tiden på fyra månader. Det innebär att vi 
har full behovstäckning. 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgare Karin Stacke har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att 
Strömstads kommun ska betala ut en form av ”skolpeng” så att föräldrar ska kunna 
stanna hemma längre med sina barn. ”Skolpengen” ska motsvara kommunens 
kostnad för en förskoleplats. Genom detta, menar Karin Stacke uppmuntras föräldrar 
att stanna hemma längre med sina barn och trycket på förskolan minskar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19 
Tjänsteskrivelse 2017-09-22 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-11-24 
Medborgarförslag 2016-11-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget med motivering att den 18 november 2015 beslutade 
riksdagen att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Förändringen trädde i kraft 
1 februari 2016 innebär att kommunernas möjlighet att bevilja vårdnadsbidrag 
försvunnit. 
I dagsläget kan också barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstads kommun 
erbjuda förskoleplats inom den lagstiftade tiden på fyra månader. Det innebär att vi 
har full behovstäckning. 

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 §155 
KSAU § 160  Dnr: KS/2017-0534 

Revidering av riktlinjer för alkoholservering 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ändra riktlinjerna så att betalning av avgift för tillstånd- och anmälningsärenden 
och kunskaps prov enligt alkohollagen (2010:1622) följer kommunens gängse 
faktureringsrutiner, på så sätt att avgift faktureras när beslut meddelats och när 
kunskapsprov är utfört  

att om ej restaurangrapporten inkommer i tid, senast den 1 mars varje år, skickas två 
påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 500 kronor. Om 
rapporten ändå uteblir, debiteras högsta avgiftsklass avseende omsättning, samt 
förseningsavgifterna  

att kravet på att drog- och säkerhetspolicy ska finnas, och att all serveringspersonal 
ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering i verksamheter där tillfällig 
utökad serveringstid medgivits, tas bort  

att texten ”servering i tält eller ren utomhusservering medges inte” under avsnitt 
Cateringverksamhet stryks  

att redaktionella ändringar och förtydliganden görs i dokumentet 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har riktlinjer för alkoholservering. 2015-04-23 § 42, MBN/2015-
0118. Miljö- och byggnämnden är ansvarig nämnd. 

Riktlinjerna för alkoholservering är i behov av revidering. En fråga som uppkommit 
under beredningen i KSau är hantering av inköp för näringsidkare med flera 
serveringsställen. I enligt med regelverket gäller att om man redovisar både inköp 
och försäljning per verksamhet som har tillstånd så går det att göra inköp centralt. 
Däremot kan man inte bokföra allt inköp på en verksamhet, men sälja på flera. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tjänsteskrivelse Mona Wrethman Miljö- och hälsoskyddschef 2017-09-14 
Protokoll  Miljö- och byggnämnden 2017-09-14 
Riktlinjer för alkoholservering 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att ändra riktlinjerna så att betalning av avgift för tillstånd- och anmälningsärenden 
och kunskaps prov enligt alkohollagen (2010:1622) följer kommunens gängse 
faktureringsrutiner, på så sätt att avgift faktureras när beslut meddelats och när 
kunskapsprov är utfört  
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att om ej restaurangrapporten inkommer i tid, senast den 1 mars varje år, skickas två 
påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 500 kronor. Om 
rapporten ändå uteblir, debiteras högsta avgiftsklass avseende omsättning, samt 
förseningsavgifterna  
att kravet på att drog- och säkerhetspolicy ska finnas, och att all serveringspersonal 
ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering i verksamheter där tillfällig 
utökad serveringstid medgivits, tas bort  
att texten ”servering i tält eller ren utomhusservering medges inte” under avsnitt 
Cateringverksamhet stryks  
att redaktionella ändringar och förtydliganden görs i dokumentet 

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 §156 
KSAU § 191 KS/2017-0598 

Kranmärkning 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besluta om kranmärkning av dricksvatten från kommunalt vatten i syfte att 
undvika inköp av buteljerat vatten. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden föreslår att kommunen kranmärker sina verksamheter. Vi har ett 
bra och gott vatten i Strömstad. Det finns inga eller få anledningar till att servera 
annat vatten en det kommunala kranvattnet. 

Det är dessutom en miljöbesparing att avstå buteljerat vatten. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-11-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-10-17 
Tjänsteskrivelse upprättad av Jeanette Andersson VA-kommunikatör 
Beslutsunderlag från Jeanette Andersson och Jenny Åslund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att besluta om kranmärkning av dricksvatten från kommunalt vatten i syfte att 
undvika inköp av buteljerat vatten. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (21) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-12-06 KS/2017-0449 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS §157 
KSAU § 192 KS/2017-0407 

Ansökan om medfinansiering till Fiskekommunerna för 2018-
2020 

Kommunstyrelsens beslut  

att godkänna medfinansiering av Fiskekommunerna med 20 000 kr för 2018 och ett 
inriktningsbeslut för fortsatt medfinansiering, med 20 000 kr/år, för 2019 och 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Fiskekommunerna organiserar 9 kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra 
Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig 
utveckling av maritima, fiskerelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten. 
Verksamheten har funnits i 20 år. 

Fiskekommunerna har under åren genomfört aktiviteter och påverkat myndigheter 
till nytta för maritima och fiskerelaterade verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 
Tjänsteskrivelse 2017-11-09 
Ansökan om medfinansiering till Fiskekommunerna för 2018-2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att godkänna medfinansiering av Fiskekommunerna med 20 000 kr för 2018 och ett 
inriktningsbeslut för fortsatt medfinansiering, med 20 000 kr/år, för 2019 och 2020. 

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

 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Utvecklingsenheten 
Fiskekommunerna, c/o Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla 
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KS §158 
KSAU § 197   Dnr: KS/2017-0588 

Del av Hjältsgård 6:1 - markanvisning 

Kommunstyrelsens beslut 

att ge mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra en 
markanvisning enligt framtagna handlingar. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
S -gruppen och Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har under det senaste året fått ett flertal förfrågningar från intressenter 
om möjligheten till förvärv av hela det detaljplanelagda området för bostäder 
berörande del av Hjältsgård 6:1 i Skee. Detaljplanen medger byggnation av friliggande 
villor samt möjlighet till viss del parhus/radhus, se plankarta och illustrationskarta. 
Totalt innehåller anvisningsområdet cirka 25-35 boendeenheter beroende på vilken 
typ av hus som uppförs.  
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till inbjudan till markanvisning för området 
samt förslag till markanvisningsavtal, se bifogade handlingar. Marken föreslås att 
anvisas genom ett anbudsförfarande där den som lämnar högst pris på 
kvartersmarken samt i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och 
kvalificeringskriterier tilldelas markanvisning för området. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2017-11-29 
Plankarta och illustrationskarta för del av Hjältsgård 6:1. 
Förslag till inbjudan om markanvisning för bostäder på del av Hjältsgård 6:1 
Förslag till markanvisningsavtal för bostäder för del av Hjältsgård 6:1 
Kompletterande PM gällande vattennivåer vid Hjältsgård med tillhörande bilagor, 
framtaget av ÅF i samarbete med SMHI, 2017-02-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att ge mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra en markanvisning 
enligt givna förutsättningar och bifogade handlingar. 

Protokollsanteckning 
Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) med bifall av Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att pris, tid, 
beskrivning och illustration ska ingå i bedömningen. 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens 
beslut mot Ronnie Brorssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 
röstar ja. 

Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande röstar nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 158 
Kommunstyrelsen 2017-12-06 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   x   
2 Hans-Inge Sältenberg C   x   
3 Anna-Lena Carlsson C   x   
4 Margareta Fredriksson L Mette H Johansson x   
5 Anette Andersson L   x   
6 Bengt Bivrin MP   x   
7 Ronnie Brorsson S    x  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  x  
9 Kent Hansson S    x  

10 Siwert Hjalmarsson M    x  
11 Mattias Gustafsson SD    x  
  Summa 6 5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskott förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef 
Tekniska nämndens diarium 
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KS §159 
KSAU § 198                         Dnr: KS/2017-0336 

Kommunbidrag – ensamkommande över 18 år  

Kommunstyrelsens beslut  

att det tillfälliga kommunbidraget avseende stöd för att ensamkommande ungdom 
som rotat sig i kommunen, ska kunna bo kvar, ska hanteras av socialnämnden under 
2018. 

att låta Strömstadslokaler alternativt Strömstads pastorat disponera Crusellska för 
uthyrning av rum till ensamkommande, som ett alternativ till boende i enskilda hem 
enligt upprättat avtal med Strömstads pastorat avseende 2018. 

att ersätta Strömstads pastorat för erforderlig bemanning 

att socialnämnden fortlöpande justerar alternativen efter aktuellt behov. 

att kostnaderna ska belastas balanskontot för ensamkommande 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
avslag, med motivering att det finns en statlig myndighet som har ansvaret för dessa 
vuxna människor.  Vi skall inte ta på oss kostnader som vi kan undvika. Även om 
statliga bidrag finns, täcker det inte upp alla kostnader vi tar på oss. Dessutom är 
statliga bidrag också skattepengar.  Dessa vuxna individer är fortfarande i asylprocess 
och vet ännu inte om de får stanna i Sverige. 

De som flyttat är ej heller längre kommunmedlemmar. I denna grupp finns också 
individer som ljugit om sin ålder och därmed fått fördelar, vilket är olagligt i Sverige. 
I en skrivelse från SKL:s förbundsjurist anges det dessutom att det inte är självklart att 
detta ingår i den kommunala kompetensen och att det finns tveksamheter om det är 
förenligt med kommunallagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Återrapportering på det uppdrag Socialnämnden gav förvaltningschefen 
2017-10-19: ”att förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka möjligheten att 
använda det av regeringen till riksdagen föreslagna kommunbidraget till att skapa 
förutsättningar för ideella organisationer att söka medel avseende stöd till 
ensamkommande som fyller, eller fyllt, 18 år och som fått avslag på ansökan om 
fortsatt boende på HVB eller stödboende i Strömstads kommun under asylprocessen. 
Avsikten är att medlen ska användas till kostnader för att ungdomarna ska kunna bo 
kvar och fortsätta sin skolgång i Strömstad.” 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 
Protokoll socialnämnden 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-08 signerad av utvecklingsstrateg Marcus Pettersson. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att det tillfälliga kommunbidraget avseende stöd för att ensamkommande ungdom 
som rotat sig i kommunen, ska kunna bo kvar, ska hanteras av socialnämnden under 
2018  

Förslag till beslut på sammanträdet (1) 
att låta Strömstadslokaler alternativt Strömstads pastorat disponera Crusellska för 
uthyrning av rum till ensamkommande, som ett alternativ till boende i enskilda hem 
enligt upprättat avtal med Strömstads pastorat avseende 2018. 
att ersätta Strömstads pastorat för erforderlig bemanning 
att socialnämnden fortlöpande justerar alternativen efter aktuellt behov. 
att kostnaderna ska belastas balanskontot för ensamkommande 

Förslag till beslut på sammanträdet (2) 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att ärendet avslås i sin helhet 

Margareta Fredriksson (L), Leif Andersson (S), Anette Andersson (L) och Anna-Lena 
Carlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslutsgång (2) 
Ordförande ställer Mattias Gustafssons yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafssons yrkande 

Förslag till beslut på sammanträdet (3) 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige 

Beslutsgång (3) 
Ordförande ställer Mattias Gustafssons yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafssons yrkande 

Beslutsgång (4) 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
förslag till beslut på sammanträdet (1) antas och finner att så sker 
 

 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Socialnämndens diarium 
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KS §160 
KSAU § 195                         Dnr: KS/2017-0584 

Uppföljning av intern kontroll 2017 

Kommunstyrelsens beslut  

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med antagande av kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 beslutades 
att en delrapport skulle lämnas i samband med delårsbokslutet per augusti. Denna 
skrivelse utgör sådan delrapportering. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 
Tjänsteskrivelse, Controller Joel Wetterberg, 2017-10-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att notera informationen 

Protokollsanteckning 
Controller Joel Wetterberg föredrar ärendet 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Carsten Sörlie ekonomichef 
Joel Wetterberg controller 
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