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Kommunstyrelsen 2020-09-23 Ärende: KS/2019-0683

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Datum: Onsdag 2020-09-30
Tid: 13.00
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
13.00-13.25 Karin Mellberg Jansson
13.25-13.35 Tove Meyer
13.35-13.50 Kurt Dahlberg
13.50-14.15 Carsten Sörlie
14.15- 14.40 Terése Lomgård
14.40-14.50 Maria Kvarnbäck
14.50-15.50 Björn Richardsson
16.00-16.35 Elin Solvang
16.45- Carsten Sörlie och Carina Dalenius

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Revidering av Arbetsmiljöpolicyn KS/2020-0123 Karin Mellberg 
Jansson

2 Svar på - Motion om kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i Strömstads kommun

KS/2019-0283 Karin Mellberg 
Jansson

3 Svar på - Motion om att utveckla attraktiviteten 
hos kulturmiljöer/besöksmål inom Strömstads 
kommun med fungerande sanitetsanläggningar 
från Centerpartiet

KS/2020-0234 Tove Meyer

4 Ansökan om anläggningsbidrag för återstående 
medel för att kunna bygga planerad skatepark

KS/2018-0412 Kurt Dahlberg

5 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk 
förening

KS/2020-0483 Carsten Sörlie

6 Svar på - Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet

KS/2018-0427 Carsten Sörlie

7 Svar på - Motion om att miljöcertifiera 
lokalvården och minska användandet av 
plastpåsar inom kommunens verksamheter

KS/2019-0278 Terése Lomgård

8 Remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra 
Götaland 2021-2030 (omedelbar justering)

KS/2020-0281 Terése Lomgård

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar. 
Kommunstyrelsens ordförande vädjar att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare 
inställer sig på mötet.

ulhaug01
Markering
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2020-09-23 Ärende: KS/2019-0683

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

9 Riktlinjer för Strömstad kommuns 
minoritetspolitiska arbete

KS/2020-0367 Terése Lomgård

10 Revidering av flaggregler KS/2019-0717 Maria Kvarnbäck

11 FÖP Strömstad-Skee - Särskilt utlåtande KS/2007-0037 Björn Richardsson

12 Förslag på placering av nytt särskilt boende KS/2015-0435

13 Knarrevik 1:4 - ansökan om planbesked KS/2020-0235 Elin Solvang

14 MEDBY 1:22 m.fl (Kålvik) - ansökan om 
planbesked

KS/2020-0418 Elin Solvang

15 Strömstad 3:16 (Bojarskolan) - detaljplan KS/2017-0066

16 Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 
2021-2023

KS/2020-0458 Carsten Sörlie

17 Svar till revisionen - Grundläggande granskning 
2020

KS/2020-0446 Mats Brocker och 
Carsten Sörlie

18 Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 2020 KS/2020-0221 Carina Dalenius

19 Kommunstyrelsens mål och budget för 2021 KS/2020-0471 Carina Dalenius och 
Mats Brocker

20 Anmälningsärenden – 

Kent Hansson
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare

Ledamöter Ersättare
Kent Hansson (S), ordförande
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Leif Andersson (S)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Marielle Alvdal (FI)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Jörgen Molin (M)
Åsa Torstensson (C)
Bengt Bivrin (MP)

Pia Tysklind (S)
Lena Martinsson (S)
Peter Sövig (S)
Lars Åke Karlgren (V)
Anders Ekström (KD)
Fredrik Eriksson (SD)
Kerstin Karlsson (L)
Ola Persson (M)
Simone Fischer Cederbratt (M)
Anna-Lena Carlsson (C)
Andreas Nikkinen (MP)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
Kommunstyrelsens personalutskott
Sammanträdesdatum
2020-02-26

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

KS/2020-0123

KSpu § 3 Revidering av Arbetsmiljöpolicyn

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöpolicyn innehåller delmål som föreslås revideras med nya mål för 
2020-2024.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-20 av HR-chef
Förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2020-02-20 Ärende: KS/2020-0123
KS - Personal- och löneavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Revidering av Arbetsmiljöpolicyn

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta

Att anta förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöpolicyn innehåller delmål som föreslås revideras med nya mål för 
2020-2024

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy

Karin Mellberg Jansson
HR chef
0526-194 82
karin.mellbergjansson@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0526-190 55
Mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diarie
Webmaster



Strömstads kommuns

Arbetsmiljöpolicy

Dokumenttyp Policy
Beslutande organ Kommunstyrelsen
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen

Administrativa avdelningen
Antagen 2020-xx-xx
Ansvar HR-avdelningen           
Aktualitetsförklaras 2021-xx-xx  (regel 1 år)

Dnr KS/2017-0494  



Arbetsmiljöpolicy
Strömstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en god arbetsmiljö som präglas 
av öppenhet, ett bra samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar respekteras och 
diskriminering motverkas. Strömstads kommun ska vara en trygg arbetsplats där hot och våld inte 
förekommer. Genom ett öppet och tydligt ledarskap samordnas, tillvaratas och främjas utvecklingen 
av medarbetarens resurser. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och planeras så att hälsa främjas och 
orsaker till ohälsa förebyggs. Arbetsmiljöarbetet omfattar all verksamhet och medarbetarnas totala 
arbetssituation, såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. 

Strömstads kommuns ambition är att ständigt förbättra arbetsmiljön genom ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del av 
verksamheten och ske i samarbete mellan arbetsgivare, medarbetare och de fackliga 
organisationerna. Delaktighet och samverkan ska prägla arbetsmiljöarbetet i Strömstads kommun.  
Genom att arbetsmiljöarbetet ingår i den dagliga verksamheten genomförs viktiga åtgärder i god tid 
så att ingen arbetstagare drabbas av ohälsa. Om ohälsa skulle uppstå hos en enskild medarbetare ska 
Strömstads kommun ha ett väl fungerande rehabiliteringsarbete. 

I Strömstads kommun ska ingen medarbetare utsättas för diskriminering, kränkande särbehandling 
eller trakasserier. Alla medarbetare ska känna sig trygga och bemötas med respekt och med hänsyn 
till den personliga integriteten. Arbetsklimatet ska vara öppet, tolerant och inkluderande.

Riktlinjer och handlingsplaner
Följande övergripande riktlinjer och handlingsplaner är upprättade för att uppfylla en god arbetsmiljö 
enligt Strömstads kommuns arbetsmiljöpolicy:

 Arbetsmiljöhandbok
 Handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
 Riktlinjer och rutiner för rehabilitering
 Riktlinjer för rökfri arbetstid 

Arbetsmiljömål

Långsiktiga mål
 2030 har Strömstads kommun Sveriges friskaste medarbetare

Delmål 2017-2020
 Sjukfrånvaron ska minska med 10 % per år till under 5 % av överenskommen arbetstid 2020 
 Alla medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef per år
 Strömstads kommun har tydliga och väl implementerade rutiner för rehabiliteringsarbetet
 Det finns en tydlig delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifterna och alla chefer och har goda 

kunskaper om arbetsmiljöarbetet och sitt ansvarsområde
 Fastställda arbetsmiljöronder genomförs och följs upp på alla arbetsplatser
 Alla medarbetare känner väl till  innehållet i kommunens handlingsplan avseende 

trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 

Delmål 2020-2024
 Sjukfrånvaron ska vara under 5 % till 2024
 Hållbara scheman är en naturlig del av verksamheternas bemanningsplanering 
 90 % av alla sjukskrivningar över 8 dagar ska vara helt eller delvis tillbaka i ordinarie arbete 

inom 30 dagar.



 75 % av alla medarbetare utnyttjar friskvårdbidraget.
 Det ska finnas utsett skyddsombud på varje identifierat skyddsområde



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

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

KS/2019-0283

KSau § 229 Svar på - Motion om kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i Strömstads kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad med hänsyn till den sammanställning som finns under 
sammanfattning i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Motionen föreslår att förvaltningen gör en analys av de 485 personer som 
beräknas behöva ersättas under kommande 3 årsperiod utifrån kompetensbehov 
och orsak till att personal slutar i förtid.

Förvaltningen har gjort följande analys av ersättningsbehovet kommande 3 år:

Pension Egen begäran

Vård och omsorg 47 84

Skola/barnomsorg 39 112

Ledning 17 25

Kök och städ 14 17

Tekniker mm 9 19

Handläggning/adm 9 45

Hantverksarbete 6 0

Socialt och kurativt 5 32

Kolumnen med antal som förmodas sluta på egen begäran beräknas utifrån 
tidigare års omsättning exkl pension. Orsaker till att personal slutar sina tjänster 
innan pension är följande:

 Byte av tjänst (karriärsväg eller karriärsväxling) 
 Flytt från ort/Pendling/
 Missnöje med t ex lön (byter AG för löneutveckling)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 av HR chefen Karin Mellberg Jansson
Motionen



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

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

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att bifalla motionen med den analys som ges i tjänsteskrivelsen daterad 2020-09-
09.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-09-09 Ärende: KS/2019-0283
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Motion om kompetensförsörjning, rekrytering av personal i 
Strömstads kommun från Kristdemokraterna

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att bifalla motionen med den analys som ges i tjänsteskrivelsen daterad 
2020-09-09

Sammanfattning av ärendet
Motionen föreslår att förvaltningen göra en analys av de 485 personer som 
beräknas behöva ersättas under kommande 3 årsperiod utifrån kompetensbehov 
och orsak till att personal slutar i förtid

Förvaltningen har gjort följande analys av ersättningsbehovet kommande 3 år:

Pension Egen begäran

Vård och omsorg 47 84

Skola/barnomsorg 39 112

Ledning 17 25

Kök och städ 14 17

Tekniker mm 9 19

Handläggning/adm 9 45

Hantverksarbete 6 0

Socialt och kurativt 5 32

Kolumnen med antal som förmodas sluta på egen begäran beräknas utifrån 
tidigare års omsättning exkl pension. Orsaker till att personal slutar sina tjänster 
innan pension är följande:

 Byte av tjänst (karriärsväg eller karriärsväxling) 
 Flytt från ort/Pendling/
 Missnöje med t ex lön (byter AG för löneutveckling)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 av HR chefen Karin Mellberg Jansson
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2020-09-09 Ärende: KS/2019-0283

Motionen

Karin Mellberg Jansson
HR chef
0526-194 82
karin.mellbergjansson@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0526-190 55
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Motionären
Diariet





PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

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

KS/2020-0234

KSau § 231 Svar på - Motion om att utveckla 
attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål 
inom Strömstads kommun med fungerande 
sanitetsanläggningar från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att första att-satsen anses besvarad förutom den delen som avser Dårskilds högar 
då det besöksmålet får ingå i den förslagna översynen, samt

att bifalla andra att-satsen.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Strömstad har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige i 
Strömstad där de föreslår kommunfullmäktige besluta:

att Strömstads kommun inför sommaren 2020 tar ett första steg i att utveckla 
attraktiviteten och besöksvänligheten för kulturmiljöerna/besöksmålen, som i 
samverkan med föreningen Ökomuseum Grenseland/Ekomuseum Gränsland 
utvecklats inom Strömstads kommun, genom att förse Dårskilds Högar, Sundsborg 
skansar och Krokstrand med fungerande sanitetsanläggning/sanitetslösningar.

att det genomförs en översyn av kommunens olika besöksmål runt om i hela 
kommunen för att långsiktigt säkra dem som attraktiva besöksmål.

Vid Krokstrand är en torrtoalett redan installerad och situationen således löst. 

Vid Svinesund/Sundsborgs skansar pågår en dialog med bland annat Trafikverket 
om att anlägga sanitetsfaciliteter och kommunen bör avvakta Trafikverkets svar. 
Angående toalettfrågan vid tullstationen så är ambitionen att Trafikverket ska åta 
sig att anordna toaletter. En ansökan om en jubileumsrastplats ska skickas in till 
Trafikverket. Inför att den gamla Svinesundsbron fyller 75 år driver 
Svinesundskommittén tillsammans med Strömstads kommun, Länsstyrelsen och 
Haldens kommune frågan om att utveckla området till ett attraktivt besöksmål. 
Utmaningen är att finna finansiering och projektägare. Det är många parter 
inblandade och Strömstads kommun står inte som markägare vilket komplicerar 
arbetet. 

Vid Dårskilds högar har kommunen just tagit bort en torrtoalett som inte sköts på 
flera år. Där är alternativet således att installera en torrtoalett som inte kräver 
underhåll mer än vart tredje till sjätte år. Frågan bör lyftas om en plats med 
enbart ett fåtal besökare behöver ha en sanitetsanläggning.  

Att som motionen lyfter, utveckla våra besöksmål i kommunen är av stor vikt – 
inte minst i dessa coronatider. Det pågår idag olika typer av arbete beroende på 
vem som ansvarar för besöksmålet. Både kulturansvarig, fritidsansvarig, 
Arbetsmarknadsenheten, turismverksamheten mfl driver och sköter praktiska 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

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

frågor kring våra besöksmål. Utmaningen på flertalet platser är 
ansvarsförhållandena som gör att vissa platser ibland ”faller mellan stolarna”. 

Ansvaret är ofta uppdelat mellan Länsstyrelsen (som genom AME sköter cirka tolv 
fornlämningar i Strömstads kommun), kommunen, hembygdsföreningar, 
Ekomuseum Gränsland, markägare, staten, privata aktörer.

Skall kommunen såsom motionen föreslår genomföra översyn och utöka kvalitén 
på våra besöksmål och tillhörande vandringsleder, kulturarv mm bör medel 
avsättas för detta.

Skall en satsning göras på att utveckla våra besöksmål i kommunen bör även 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp initieras då frågan rör både turismnäringen, 
vandringsleder, kulturarv och flera delar inom kommunen är inblandade. I 
uppstartsarbetet med Strömstad & co är kvalitetssäkringen av besöksmål en viktig 
fråga.

Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-09-08 

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att vidare utreda möjligheter för sanitetsanläggning/toalett vid Dårskilds högar 
samt att motionen anses besvarad vad gäller de andra två besöksmålen.

Om en översyn och kvalitétssäkring/utveckling ska initieras bör medel avsättas för 
detta arbete i kommande års budget. 

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (5)

Kommunledningsförvaltningen 2020-09-08 Ärende: KS/2020-0234
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Motion om att utveckla attraktiviteten hos 
kulturmiljöer/besöksmål inom Strömstads kommun med 
fungerande sanitetsanläggningar från Centerpartiet

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen att 

vidare utreda möjligheter för sanitetsanläggning/toalett vid Dårskilds högar samt 
att motionen anses besvarad vad gäller de andra två besöksmålen.

om en översyn och kvalitétssäkring/utveckling ska initieras bör medel avsättas för 
detta arbete i kommande års budget. 

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Strömstad har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige i 
Strömstad:

Utveckla attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom Strömstads kommun 
med fungerande sanitetsanläggningar.
I första hand rör motionen besöksmålen Krokstrand, Sundsborgs Skansar och 
Dårskilds högar. 

- Vid Krokstrand är en torrtoalett redan installerad och situationen således 
löst. 

- Vid Svinesund/Sundsborgs skansar pågår en dialog med bland annat 
Trafikverket om att anlägga sanitetsfaciliteter och kommunen bör avvakta 
Trafikverkets svar. Angående toalettfrågan vid tullstationen så är 
ambitionen att Trafikverket ska åta sig att anordna toaletter. En ansökan 
om en jubileumsrastplats ska skickas in till Trafikverket. Inför att den 
gamla Svinesundsbron fyller 75 år driver Svinesundskommittén 
tillsammans med Strömstads kommun, Länsstyrelsen och Haldens 
kommune frågan om att utveckla området till ett attraktivt besöksmål. 
Utmaningen är att finna finansiering och projektägare. Det är många 
parter inblandade och Strömstads kommun står inte som markägare vilket 
komplicerar arbetet. 

- Vid Dårskilds högar har kommunen just tagit bort en torrtoalett som inte 
sköts på flera år. Där är alternativet således att installera en torrtoalett 
som inte kräver underhåll mer än vart tredje till sjätte år. Frågan bör lyftas 
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2020-09-08 Ärende: KS/2020-0234

om en plats med enbart ett fåtal besökare behöver ha en 
sanitetsanläggning.  

Generellt om utvecklingen av besöksmål i Strömstads kommun:

Översyn av kommunens besöksmål
Att som motionen lyfter, utveckla våra besöksmål i kommunen är av stor 
vikt – inte minst i dessa coronatider. Det pågår idag olika typer av arbete 
beroende på vem som ansvarar för besöksmålet. Både kulturansvarig, 
fritidsansvarig, Arbetsmarknadsenheten, turismverksamheten mfl driver 
och sköter praktiska frågor kring våra besöksmål. Utmaningen på flertalet 
platser är ansvarsförhållandena som gör att vissa platser ibland ”faller 
mellan stolarna”. 
Ansvaret är ofta uppdelat mellan Länsstyrelsen (som genom AME sköter 
cirka tolv fornlämningar i Strömstads kommun), kommunen, 
hembygdsföreningar, Ekomuseum Gränsland, markägare, staten, privata 
aktörer.
Skall kommunen såsom motionen föreslår genomföra översyn och utöka 
kvalitén på våra besöksmål och tillhörande vandringsleder, kulturarv mm 
bör medel avsättas för detta.
Skall en satsning göras på att utveckla våra besöksmål i kommunen bör 
även förvaltningsövergripande arbetsgrupp initieras då frågan rör både 
turismnäringen, vandringsleder, kulturarv och flera delar inom kommunen 
är inblandade. I uppstartsarbetet med Strömstad & co är 
kvalitetssäkringen av besöksmål en viktig fråga.

Ärendet

Generellt om anläggandet av sanitetsfaciliteter i kommunen

Att vid kommunens besöksmål ha tillgång till sanitetsfaciliteter är viktigt för att 
göra våra platser attraktiva för besökare.

Tekniska förvaltningen som är ansvariga för skötsel av våra offentliga toaletter har 
dock som riktlinje att försöka avyttra toaletter som inte är direkt kopplade till 
kommunal verksamhet. 

Kostnad

Anläggandet av nya faciliteter kopplade till vatten och avlopp startar på en 
uppskattad kostnad på 500 000 per toalett (enligt gatuchefens uppskattning). Har 
man inte tillgång till kommunalt vatten som vid till exempel Dårskilds högar så 
krävs andra typer av friluftstoaletter. 

Torrtoaletter

I projektet ”Hållbar skärgård” har man anlagt en solpanelsdriven friluftstoalett 
finansierad av Västkuststiftelsen. Prisuppgiften var vid tillfället för kontakt inte 
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klar men det är möjligt att undersöka vidare. Det finns flera olika typer av 
torrtoaletter som inte behöver el (Se mer info i dokumentet ”Vandringsleder 
Strömstad”). Några av dem till exempel den ekologiska torrtoaletten behöver inte 
underhåll förrän var 3-6 år. 

Prisuppgifterna för inköp och installation ligger runt 70 000 kr och mer info 
http://www.clivusmultrum.se/toiletcabins.php

Dessa behöver godkännas av kommunen, olika kommuner har olika krav. 

Det är även självklart att hyra in portabla sanitära faciliteter som vid till exempel 
enskilda evenemang, men skötselavtalet bör ändå göras tydlig och budget 
avsättas. 

I dialog med kommunens miljö-och hälsoskydd uppger de att toaletter brukar som 
regel kräva väldigt mycket städning, dra till sig en hel del avfall och ibland blir det 
även boplatser i närheten. På de områden där kommunal VA-anslutning saknas 
(Dårskilds högar) gör att man antingen får anlägga ett enskilt avlopp för WC 
(relativt dyrt) eller någon form av torrtoalett, ungefär som vid Färingen eller längs 
Bohusleden. Det finns även andra aktörer som sköter toaletter i kommunen, 
framförallt Västkuststiftelsen som har torrtoaletter på öarna. 

Dårskilds högar

Vid Dårskilds högar har det stått ett torrdass som just plockats bort av 
kommunen. Anledningen är att ingen har skött faciliteten och den har ansamlat 
skräp. Föreningen som en gång driftade är inte aktiv på samma sätt längre och har 
inte möjlighet att sköta en toalett.

Dårskilds högar har inget kommunalt VA anslutet utan där skulle en torrtoalett 
som inte behöver underhåll mer än vad 3-6:e år i så fall vara ett alternativ.

Frågan bör dock lyftas om en sådan plats med ett så pass begränsat antal 
besökare verkligen är i behov av en toalett. 

Sundsborgs Skansar

Bakgrund

Situationen vid den gamla tullstationen vid Gamla Svinesundsbron är komplex 
med en rad olika inblandade aktörer såsom Trafikverket (äger tullstationen), 
privata markägare och kommunen. 

Just nu pågår ett arbete att försöka upprusta området inför det att den gamla 
bron firar 75 år. Pådrivande är Svinesundskommittén. Strömstads kommun har i 
flera omgångar röjt upp i området, nu senast i och med omdragning av 
Kuststigen/Bohusleden. Kommunens arbetsmarknadsenhet har också tidigare år 
med hjälp av EU-medel röjt upp i vegetation och vid skansarna. Ett enormt arbete 
som kräver årliga driftsmedel då området bara på något år växer igen. Kultur- och 
fritids tjänstemän har initierat uppstädning av kulturstigen som en del av 
upprustningsarbetet. 

http://www.clivusmultrum.se/toiletcabins.php
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Angående toalettfrågan vid tullstationen så är ambitionen att Trafikverket ska åta 
sig att anordna toaletter. En ansökan om en jubileumsrastplats ska skickas in till 
Trafikverket. 

Krokstrand 

Vid Krokstrands badplats är toalettsituationen löst då Idefjordens IS på uppdrag av 
Strömstads kommun fritid sköter toaletten. 

För mer specifik information om exakt förfarande och exakta prisuppgifter för VA-
kopplade sanitetsfaciliteter så bör tekniska förvaltningen rådfrågas. 

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Attraktiva, tillgängliga besöksmål är av stor vikt för besökande och boende med 
barn. Att få ta del av friluftsliv och kultur är en del av alla barns rättigheter enligt 
barnkonventionen.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Som situationen ser ut idag finns inget samlat grepp eller budget för att arbeta 
med översyn eller utveckling av våra besöksmål.

Juridiskt perspektiv
Ur ett juridiskt perspektiv uppstår ibland frågor rörande ansvarsbiten då även om 
besöksmålet ligger inom kommunen (till exempel Alaska, Svinesund mfl) så är det 
inte kommunen som står som ansvarig på pappret. Ansvarsförhållandena bör 
redas i separat för varje unik plats för att skapa samarbeten.

Folkhälsoperspektiv
Frilufts- och kulturupplevelser skapar ett mervärde hos människor och är väldigt 
viktiga för den allmänna folkhälsan. Att som motionen föreslår ha tillgång till 
sanitetsfaciliteter är på vissa attraktiva besöksmål en självklarhet. 

Miljöperspektiv
Ett samlat grepp och översyn av besöksmålen och deras sanitetsfaciliteter är ett 
viktigt arbete för att undvika nedskräpning och allmän förstörelse vid besöksmål. 

Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet KS2020-0234
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 20200908
Vandringsleder Strömstad.pdf
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Tove Meyer
kulturansvarig
0526- 192 35
tove.meyer@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
Klicka eller tryck här för att ange text.
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Klicka eller tryck här för att ange text.



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

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

KS/2020-0234

KSau § 131 Motion om att utveckla attraktiviteten hos 
kulturmiljöer/besöksmål inom Strömstads 
kommun med fungerande 
sanitetsanläggningar från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att uppdra åt kommundirektören att bereda ärendet och sammanställa ett 
yttrande senast 2020-11-13.

Sammanfattning av ärendet
Tore Lomgård, Centerpartiet, har inkommit med en motion om att utveckla 
attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom Strömstads kommun med 
fungerande sanitetsanläggningar.

Strömstad kommun har ett större antal kulturmiljöer / besöksmål som under mer 
än femton års tid har utvecklats och marknadsförs i samverkan med och genom 
avtal med föreningen 0komuseum Grenseland/Ekomuseum Gränsland.

I Vision 2030 är ett av målen; - 2030 är Strömstad en mötesplats för natur- och 
kulturupplevelser. Natur- och kulturarvet är vårt signum och grunden för vår 
attraktivitet.

Kulturmiljöerna/besöksmålet är av varierande art och har varierande besökstryck 
och varierande behov av service till besökande. Flera av 
kulturmiljöerna/besöksmålet har stort behov av besökandeservice i form av 
sanitetsanläggning. Utan sådan blir det en negativ miljöbelastning för 
omgivningen/närboende. I avtalet med föreningen 0komuseum 
Grenseland/Ekomuseum Gränsland har Strömstads Kommun åtagit sig att hålla 
kulturmiljöerna/besöksmålen i attraktivt och besöksvänligt skick. Några av de 
kulturmiljöer/besöksmål som har stort behov av fungerande sanitetsanläggning är 
Dårskilds Högar, Sundsborg skansar och Krokstrand. I Krokstrand sammanfaller 
behovet med behov kopplat till badplatsen vid ldefjorden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår han kommunfullmäktige besluta

att Strömstads kommun inför sommaren 2020 tar ett första steg i att utveckla 
attraktiviteten och besöksvänligheten för kulturmiljöerna/besöksmålen, som i 
samverkan med föreningen 0komuseum Grenseland/Ekomuseum Gränsland 
utvecklats inom Strömstads kommun, genom att förse Dårskilds Högar, Sundsborg 
skansar och Krokstrand med fungerande sanitetsanläggning/sanitetslösningar.

att det genomförs en översyn av kommunens olika besöksmål runt om i hela 
kommunen för att långsiktigt säkra dem som attraktiva besöksmål.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-23 § 37

Beslutet skickas till
Kommundirektör Mats Brocker
Diariet
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KS/2020-0233, KS/2020-0140, KS/2020-0211
KS/2020-0234, KS/2020-0240, KS/2020-0241

KF § 37 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
1. att remittera motion 1 till kommunfullmäktiges presidium för beredning

2. att remittera motion 2-6 till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av demokrati, förlägga 
kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar från Anna-Lena 
Carlsson, Centerpartiet, KS/2020-0233

2. Motion om att utreda möjligheten för Strömstadsbyggen att bygga 
ägarlägenheter från Anders Ekström, Kristdemokraterna, KS/2020-0140

3. Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i 
centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet, KS/2020-0211

4. Motion om att utveckla attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom 
Strömstads kommun med fungerande sanitetsanläggningar från Tore Lomgård, 
Centerpartiet, KS/2020-0234

5. Motion om att skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som 
omfattas av gymnasielagen från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, KS/2020-
0240

6. Motion om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i Strömstad 
från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, KS/2020-0241

Beslutsunderlag
Motionerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. att remittera motion 1 till kommunfullmäktiges presidium för beredning

2. att remittera motion 2-6 till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presidie
Kommunstyrelse
Diarie
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KS/2018-0412

KSau § 211 Ansökan om anläggningsbidrag för 
återstående medel för att kunna bygga 
planerad skatepark

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja Strömstads skateboardklubb återstående medel om 1 605 000:- för att 
kunna bygga planerad skatepark.

att utöka kommunstyrelsen budget för 2020 med motsvarande belopp med 
tillskott från finansen.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads skateboardklubb ansöker om återstående medel för att bygga 
planerad skatepark, 1 605 000:-.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fritidschef och ekonomichef 2020-09-03

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

att bevilja Strömstads skateboardklubb återstående medel om 1 605 000:- för att 
kunna bygga planerad skatepark.

att utöka kommunstyrelsen budget för 2020 med motsvarande belopp med 
tillskott från finansen.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Ansökan om anläggningsbidrag för återstående medel för att 
kunna bygga planerad skatepark

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

att bevilja Strömstads skateboardklubb återstående medel om 1 605 000:- för att 
kunna bygga planerad skatepark. Några ytterligare kommunala medel kommer ej 
att beviljas.

att utöka kommunstyrelsen budget för 2020 med motsvarande belopp med 
tillskott från finansen.

Sammanfattning av ärendet
Strömstads skateboardklubb ansöker om återstående medel för att bygga 
planerad skatepark, 1 605 000:-. 

Ärendet
Medlemmar i föreningen: Antal: 160 st varav killar: 70%  tjejer: 30%  åldersintervall: 
4–86 år.

Skateboardåkningen i Strömstad har varit mer eller mindre aktuell de senaste 40 
åren. De senaste 5 åren har actionsportåkningen ökat kraftigt och den gamla 
träparken slits i takt med intresset. 

2018 började en långtids dröm gå mot en verklighet då en ny betongpark börjar 
diskuteras.

Ursprungligen budgeterades entreprenaden till 5 miljoner kronor ex moms, då med 
tanken om att Strömstad kommun skulle bygga och därmed kunna lyfta momsen.

Sedan dess har föreningen ett flertal träffar med skateparksbyggande företag och 
idag vet att det kommer bli knappa två miljoner dyrare än tidigare tänkt, totala 8 
miljoner. (Den tidigare budgeten låg på 6,25 ink moms).  Därtill har tillkommit 
kostnad för flytt av dagvattenledningar som beräknas till ca 400 000:- som också 
belastar projektet.

Dryga två år, ett antal skateskolor, utflykter och aktivitetsdagar senare har 
föreningen samlat ihop cirka 6,4 miljoner kronor från tre olika organisationer.

● 4 395 000 :- Allmänna arvsfonden

● 400 000 :- Riksidrottsförbundet
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● 1 600 000:- Strömstad kommun (1 000 000:- Statsbidrag ökat bostadsbyggande 
KS 20018-0043) (600 000:- balanskonto från folkhälsorådet).

Varpå 1 605 000:- saknas och föreningen ansöker om från Strömstads kommun.

Bygglovet är idag inskickat med färdiga ritningar på en 1300 kvadratmeter stor 
skatepark bredvid Circle K. En plats som inte bara kommer att knyta ihop stadens 
centrum och den norra-östra delen och gamla och unga utan även ge nytt liv åt 
Strömsvattnet och kärleksudden. 

Ursprunget från föreningen har varit att skapa en aktivitetsanläggning inte enbart 
för Strömstadsborna utan skall också vara en besöksanledning för icke 
Strömstadsbor.

Ett projekt där man har extern finansiering med 4 795 000:- är extraordinärt och 
gör det möjligt att skapa en aktivitetsyta som går från att vara en aktivitetsyta till 
en besöksanledning för turister.

I Strömstads kommuns investeringsbudget var det avsatt 2,3 miljoner för 2020 men 
togs bort då man ville se vilka externa medel som man kunde komma åt i projektet.

Nu är det bestämt att projektet ska genomföras med Skateboardklubben som 
ägare, då måste stödet föras som driftskostnad i stället.

Budget för projektet:

Design/ritningar   150 000:-

Konstruktion     50 000:-

Markarbete 1 800 000:-

Armering   200 000:-

Formvirke  100 000:-

Betong  600 000:-

Sprutning 150 000:-

Arbete                        3 080 000:-

Traktamente 156 400:-

Boende 113 600:-

Totalt: 6 400 000:- ex moms 8 000 000:- inkl moms
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Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
En skatepark skapar förutsättningar för Strömstads barn och ungdomar att över 
tid kunna nyttja en spontanidrottsanläggning som kommer att vara beständig. 
Denna anläggning kommer också vara ett bra tillskott till våra övriga anläggningar.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Detta är en anläggning som kommer att ha en betydande anskaffningskostnad 
men ha låg underhållskostnad som kommer att skötas av den lokala föreningen. 
Den externa finansieringen är anmärkningsvärt hög och har varit möjlig genom 
föreningens gedigna bearbetning av externa finansiärer.

Skateklubben beviljas stödet från fritidsverksamheten som får utökat ram som tas 
från finansen. Tillskottet kommer påverka kommunens resultat.

Folkhälsoperspektiv
Anläggningen kommer att vara tillgänglig för samtliga grupperingar i samhället 
och ett förhållningsätt med att de äldre leder de yngre hoppas vi kommer att ha 
ett inflytande på även övriga verksamheter.  Anläggningen kommer att 
komplettera Kärleksuddens övriga aktiviteter och på så sätt skapa ett 
aktivitetsområde över generationsgränser med andra ord en plats för alla. 

Juridiskt perspektiv
Anläggningen ägs och försäkras av föreningen men ett skötselavtal mellan 
föreningen och Strömstads kommun kommer att styra skötsel och användning av 
anläggningen

Miljöperspektiv
Dagens parkeringsyta ersätts av en betongpark och därmed anser vi att ingen 
negativ miljöpåverkan sker

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fritidschef och ekonomichef 2020-09-03
Marknyttjanderättsavtal 2019-12-16
Föreningsinformation 2020-08-26

Kurt Dahlberg
fritidschef
0526-194 15
kurt.dahlberg@stromstad.se

Carsten Sörlie
ekonomichef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se
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Beslutet skickas till
Föreningen via mail
Diariet
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KS/2020-0483

KSau § 227 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk 
förening

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att Strömstads Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 
ska inbetala ett insatsbelopp om 7 624 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Det 
innebär följande inbetalningar 2020: Återbetalt förlagslån om 1 900 000 kronor, 
2021: 0 kronor, 2022: 638 800 kronor, 2023: 1 908 200 kronor och 2024: 3 177 
600 kronor.

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 per invånare.

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund

Strömstads Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 
har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 
Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 
förlagslånen.

Strömstads Kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 till 1 
900 000 kronor, jämte ränta. 
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Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har 
därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i 
att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp 
och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp 
av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del 
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 
möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den 
nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) 

(kommun)

2020 900

2021 1 000

2022 1 100

2023 1 200

2024 1 300

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp 
motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.

För Strömstads Kommun ser det ut så här:

Aktuell insats inkl överinsats 11 424 600

Förlagslån   1 900 000
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Aktuell insats inkl. överinsats och förlagslån 13 324 600

Ny insatsnivå 12 694 000

Att betala 2021 om förlagslånet redan betalats in                   0

Ny insatsnivå 13 963 400

Att betala 2022 om förlagslånet redan betalats in      638 800

Ny insatsnivå 15 232 800

Att betala 2023 om förlagslånet redan betalats in   1 908 200

Ny insatsnivå 16 502 200

Att betala 2024 om förlagslånet redan betalats in   3 177 600

 

Beslutsunderlag
Brev från Kommuninvest daterat 2020-09-03

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

att Strömstads Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 
ska inbetala ett insatsbelopp om 7 624 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Det 
innebär följande inbetalningar 2020: Återbetalt förlagslån om 1 900 000 kronor, 
2021: 0 kronor, 2022: 638 800 kronor, 2023: 1 908 200 kronor och 2024: 3 177 
600 kronor.

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 per invånare.

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

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

Att Strömstads Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 
ska inbetala ett insatsbelopp om 7 624 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Det 
innebär följande inbetalningar 2020: Återbetalt förlagslån om 1 900 000 kronor, 
2021: 0 kronor, 2022: 638 800 kronor, 2023: 1 908 200 kronor och 2024: 
3 177 600 kronor.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 per invånare.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund

Strömstads Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 
har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 
Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 
förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”).
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Strömstads Kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 till 
1 900 000 kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har 
därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i 
att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp 
och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp 
av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del 
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 
möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den 
nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) 
(kommun)

2020 900
2021 1 000
2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp 
motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.

För Strömstads Kommun ser det ut så här:

Aktuell insats inkl överinsats 11 424 600

Förlagslån   1 900 000
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Aktuell insats inkl. överinsats och förlagslån 13 324 600

Ny insatsnivå 12 694 000

Att betala 2021 om förlagslånet redan betalats in                   0

Ny insatsnivå 13 963 400

Att betala 2022 om förlagslånet redan betalats in      638 800

Ny insatsnivå 15 232 800

Att betala 2023 om förlagslånet redan betalats in   1 908 200

Ny insatsnivå 16 502 200

Att betala 2024 om förlagslånet redan betalats in   3 177 600

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Kommunkoncernen har alla sina lån placerade i Kommuninvest och i dagsläget till 
betingelser ingen andra kan matcha. På så sett sparar koncernen stora belopp 
varje år. I tillägg har kommunen i många år mottagit betydliga vinstutdelningar 
från Kommuninvest. 

Summa summarum kommer det här vara en positiv investering för 
kommunkoncernen.

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
andra perspektiv.

Beslutsunderlag
Brev från Kommuninvest daterat 2020-09-03

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
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Svenska kommuner och regioner i samverkan

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
1 Bakgrund
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag. 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen. 

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest.

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024. 

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar. 

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

2020-09-03
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024. 

Insatskapital för kommuner År 
1000 kr/invånare 2021
1100 kr/invånare 2022
1200 kr/invånare 2023
1300 kr/invånare 2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

Insatskapital för regioner År 
200 kr/invånare 2021
220 kr/invånare 2022
240 kr/invånare 2023
260 kr/invånare 2024

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör. 

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade.

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital.



Sida 3/4

Svenska kommuner och regioner i samverkan

 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna. 

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf 

3 Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser.

30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar. 

20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.

30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5 Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta.

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8. 

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren Ulf Bengtsson
Verkställande direktör Styrelsens sekreterare

mailto:ulf.bengtsson@kommuninvest.se
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 KS/2018-0427 

KSau § 228 Svar på - Motion om Gender Budget från 
Centerpartiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionens första attsats avslås. 

att motionens andra attsats anses delvis besvarad. 

att motionens tredje attsats anses delvis besvarad. 

Beslutsmotivering 
Motionens första attsats avslås med hänvisning till resurser saknas för införande 
2021. 

Motionens andra attsats anses delvis besvarad då vi från 2020 redovisar ålder och 
könsfördelning inom fritidsområdet och jämlikhetsplanen är inarbetat i 
kulturstrategin. 

Motionens tredje attsats anses delvis besvarad då rapportering sker på lämplig 
nivå.  

Sammanfattning av ärendet 
Gender Budgeting, jämställdhetsintegrerad budgetprocess, handlar om att 
synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga 
resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars 
behov? Och vilka blir effekterna? 

Elisabeth Johansson har i inkommen motion den 17 september 2018 yrkat: 

• att Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender 
Budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för att belysa hur 
resurserna fördelas mellan könen. 

• att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och 
fritidsverksamheten, för att se resursfördelningen mellan könen av 
ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen genomförd verksamhet, 
enligt ovan nämnda tre delar.  

• att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt kommundirektören 
att utreda motionen och återkomma med förslag.  

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2018 om Jämlikhetsplanen vars syfte är 
att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all 
verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar för alla kommunens 
invånare.   
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Ett av målen i jämlikhetsplanen är att varje nämnd och bolag årligen ska ta fram 
aktiviteter och åtgärder som bidrar till att uppfylla inriktningen i jämlikhetsplanen 
som ska beskrivas i verksamhetsplan och budget. Uppföljning, utfall, resultat och 
eventuella förslag på förbättringar redovisas årligen i kommunens 
verksamhetsberättelser, delårsbokslut och årsbokslut.  

Det finns idag möjlighet att genom politisk styrning öka fokus på jämlikhet- och 
jämställdhetsfrågor utan att införa gender budget. För att styrningen ska vara 
effektiv, tydlig och för att undvika målkonflikter är det lämpligt att använda de 
upparbetade processer som finns och utveckla styrningen istället för att skapa en 
separat process.  

Exempel på områden där jämlikhet redan är inarbetat i våra processer är inom 
kultur- och fritidsområdet.  

Preliminära etappmål beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020 och ett av 
etappmålen är ”En hållbar kommun”. Hållbarhet är ett begrepp som innefattar de 
tre dimensionerna social-, ekonomisk- och ekologiskhållbarhet. Att arbeta mot en 
hållbar kommun innefattar att arbeta med jämställdhet. I uppföljningen av målet 
kommer det att framgå på vilket sätt nämnderna arbetar mot målet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 46 
Motionen 

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

att motionens första attsats avslås. 

att motionens andra attsats anses delvis besvarad. 

att motionens tredje attsats anses delvis besvarad. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Motion om Gender Budget från Centerpartiet

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att motionens första attsats avslås.
att motionens andra attsats anses delvis besvarad.
att motionens tredje attsats anses delvis besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Beslutsmotivering:

Motionens första attsats avslås med hänvisning till resurser saknas för införande 
2021.

Motionens andra attsats anses delvis besvarad då vi från 2020 redovisar ålder och 
könsfördelning inom fritidsområdet och jämlikhetsplanen är inarbetat i 
kulturstrategin.

Motionens tredje attsats anses delvis besvarad då rapportering sker på lämplig 
nivå. 

Sammanfattning:

Gender Budgeting, jämställdhetsintegrerad budgetprocess, handlar om att 
synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga 
resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars 
behov? Och vilka blir effekterna?

Elisabeth Johansson har i inkommen motion (KS 2018-0427) den 17 september 
yrkat:

 att Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender 
Budget i kommunens alla verksamheter, samt bolag, för att belysa hur 
resurserna fördelas mellan könen.

 att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och 
fritidsverksamheten, för att se resursfördelningen mellan könen av 
ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen genomförd verksamhet, 
enligt ovan nämnda tre delar. 

 att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt kommundirektören 
att utreda motionen och återkomma med förslag. 

Kommunstyrelsen
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KS/2018-0427

KSau § 42 Motion om Gender Budget från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att uppdra till kommundirektören att utreda motionen och återkomma med 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Johansson har i inkommen motion yrkat på

att Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender Budget i 
kommunens alla verksamheter, samt bolag, för att belysa hur resurserna fördelas 
mellan könen. 
att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och 
fritidsverksamheten, för att se resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt 
stöd till föreningar och inom egen genomförd verksamhet, enligt ovan nämnda tre 
delar. 
att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-13 § 46 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 46

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2018 om Jämlikhetsplanen vars syfte är 
att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all 
verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar för alla kommunens 
invånare.  

Ett av målen i jämlikhetsplanen är att varje nämnd och bolag årligen ska ta fram 
aktiviteter och åtgärder som bidrar till att uppfylla inriktningen i jämlikhetsplanen 
som ska beskrivas i verksamhetsplan och budget. Uppföljning, utfall, resultat och 
eventuella förslag på förbättringar redovisas årligen i kommunens 
verksamhetsberättelser, delårsbokslut och årsbokslut. 

Det finns idag möjlighet att genom politisk styrning öka fokus på jämlikhet- och 
jämställdhetsfrågor utan att införa gender budget. För att styrningen ska vara 
effektiv, tydlig och för att undvika målkonflikter är det lämpligt att använda de 
upparbetade processer som finns och utveckla styrningen istället för att skapa en 
separat process. 

Exempel på områden där jämlikhet redan är inarbetat i våra processer är inom 
kultur och fritidsområdet.

Preliminära etappmål beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020 och ett av 
etappmålen är ”En hållbar kommun”. Hållbarhet är ett begrepp som innefattar de 
tre dimensionerna social-, ekonomisk- och ekologiskhållbarhet. Att arbeta mot en 
hållbar kommun innefattar att arbeta med jämställdhet. I uppföljningen av målet 
kommer det att framgå på vilket sätt nämnderna arbetar mot målet. 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Enligt barnkonventionens andra artikel är alla barn (pojkar och flickor) lika mycket 
värda och har samma rättigheter. Genom att jobba för ökad jämställdhet och 
bättre förutsättningar för jämlika och jämställda beslut kan vi synliggöra 
eventuella skillnader i fördelning av resurser till pojkar och flickor.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Folkhälsoperspektiv
Att synliggöra skillnader mellan kön är en viktig del i att verka för en jämlik 
folkhälsa.

Juridiskt perspektiv 
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektiv  
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 
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Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Carina Dalenius
Carsten Sörlie



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (36) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-12-13 KS/ 2018-0293 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 46                                             Dnr: KS/2018-0427 

Motion angående Gender Budget 

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson, Centerpartiet  har inkommit med en motion där Elisabeth anger 
följande; att se människan bakom siffrorna i en budget är viktigt för att få en uppfattning 
om hur våra skattepengar används. Det är tänkt att en kommunal budget ska vara 
könsneutral, men utan att säkert veta hur medlen fördelas är inte detta helt säkert.  
Det är vanligt att en budget fördelar resurser på ett sätt som påverkar olika grupper av 
människor på olika sätt. Omedvetet kan större vikt kan läggas vid pojkar och mäns 
aktiviteter samt behov inom kommunens alla verksamheter. Eller för den delen flickor och 
kvinnor. 
För att veta om fördelningen av offentliga medel är snedfördelad mellan könen, behövs 
detta genomlysas genom Gender Budget. På detta vis synliggörs det om resurser bör 
omfördelas för att skapa en rättvisare fördelning mellan könen. Fokus i Gender Budget 
ligger således på resursfördelningen och inte på att budgetbeloppen måste ändras. 
Gender budget arbetet utgörs av tre delar:* 
 -  Utvärdering av budgetens effekter ur ett genusperspektiv 
-   Integrering av ett genusperspektiv på alla nivåer i budgetförfarandet 
 - En restrukturering - en förändring av inkomster och utgifter för att främja jämställdhet 
 
Elisabeth yrkar på att; Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender 
Budget i  kommunens alla verksamheter, samt bolag,  för att belysa hur resurserna 
fördelas mellan könen.  
Att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för 
att se resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen 
genomförd verksamhet, enligt ovan nämnda tre delar. 
Att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning 

Beslutsunderlag 
Motion Elisabeth Johansson, Centerpartiet 17 september 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förslagsställaren Elisabeth Johansson (C) yttrar sig och utvecklar motionen.  

Marielle Alvdal (FI), Karla Valdivieso (MP) och samtliga ledamöter från Liberalerna genom 
Mette H Johansson (L) bifaller motionen. 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-12-13 KS/ 2018-0293 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Elisabeth Johansson. 

 

 

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


Motion till Strömstads Kommunfullmäktige 

Motion angående Gender Budget

Att se människan bakom siffrorna i en budget är viktigt för att få en uppfattning om hur våra 
skattepengar används. Det är tänkt att en kommunal budget ska vara könsneutral, men utan att 
säkert veta hur medlen fördelas är inte detta helt säkert. 

Det är vanligt att en budget fördelar resurser på ett sätt som påverkar olika grupper av människor på 
olika sätt. Omedvetet kan större vikt kan läggas vid pojkar och mäns aktiviteter samt behov inom 
kommunens alla verksamheter. Eller för den delen flickor och kvinnor.

För att veta om fördelningen av offentliga medel är snedfördelad mellan könen, behövs detta 
genomlysas genom Gender Budget. På detta vis synliggörs det om resurser bör omfördelas för att 
skapa en rättvisare fördelning mellan könen. Fokus i Gender Budget ligger således på 
resursfördelningen och inte på att budgetbeloppen måste ändras.

Gender budget arbetet utgörs av tre delar:*

 -  Utvärdering av budgetens effekter ur ett genusperspektiv

-   Integrering av ett genusperspektiv på alla nivåer i budgetförfarandet

 - En restrukturering - en förändring av inkomster och utgifter för att främja jämställdhet

Jag yrkar att:

- Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender Budget i  kommunens alla 
verksamheter, samt bolag,  för att belysa hur resurserna fördelas mellan könen. 

- det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för att se 
resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen genomförd 
verksamhet, enligt ovan nämnda tre delar.

- resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning

Strömstad den 17 september 2018

Elisabeth Johansson, Centerpartiet

*uppgifter hämtade och information finns på Jämställ NU
Mer info samt utbildningar finns bl a på: skl.se (sök gender budget)
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KSau § 230 Svar på - Motion om att miljöcertifiera 
lokalvården och minska användandet av 
plastpåsar inom kommunens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla punkterna 1-2 i motionen genom att minska antalet och andelen 
plastpåsar samt undersöka om det inom ramen för befintligt upphandlingsavtal 
finns miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar

att Strömstads kommun vid nästa upphandling av avfallspåsar ställer krav på ett 
miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar

att avslå punkt 3 i motionen med hänvisning till den beräkning som Barn- och 
utbildningsförvaltningen redovisar.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge 
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige 

1. att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att 
minska användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal 
förvaltning

2. att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i 
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med 
miljövänligt alternativ 

3. att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera 
Strömstads Lokalvård

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 att remittera motionen till Tekniska 
nämnden och Barn- och utbildningsnämnden. 

Tekniska nämnden beslutade 2019-12-09 att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå punkt 1 i motionen då påsen är nödvändig för det ändamålet som ska 
uppfyllas.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-28 att föreslå 
kommunfullmäktige
1. att bifalla punkterna 1-2 i motionen
2. att avslå punkt 3 i motionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 
att uppdra åt kommundirektören att sammanställa remissvaren och lägga fram ett 
förslag i tjänsteskrivelse 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78
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Sammanställning av remissvar
Motivering till beslut i Tekniska nämnden:  
Påsen samlar och håller ihop skräpet och förhindrar spill och spridning. Samtliga 
sopkärl, ca 300 stycken, är konstruerade för plastpåsar och kan inte tömmas 
utan. 
Tekniska förvaltningen ansvarar för allmän renhållning vilket bland annat 
innefattar tömning av sopkärl på kommunens allmänna platser och på 
kommunens offentliga toaletter. 
Den påse som är upphandlad är en miljövänlig produkt. Avtalet sträcker sig fram 
till 2022-05-01

Städverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen använder sig idag av 
en miljövänlig städmetod, samtidigt har verksamheten påbörjat arbete med att se 
över alternativ till plastpåsar i papperskorgarna. 
En miljöcertifiering av städverksamheten skulle uppskattningsvis kosta ca 100 000 
kr, därefter en årlig kostnad på 13 500 kr. Till detta ska läggas lönekostnad för 
utbildning av samtlig personal i städverksamheten på cirka 145 000 kr. 
Totalt 258 500 kronor. 
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att städverksamheten i 
dagsläget inte har möjlighet att prioritera ca 260 000 kr till en miljöcertifiering. 
Dessutom är enligt förvaltningen städmetod miljövänlig. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-24
Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden BUN § 3 2020-01-28
Remissvar från Tekniska nämnden TN 2019-12-09 § 96
Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet av plastpåsar 
inom kommunens verksamheter

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

att bifalla punkterna 1-2 i motionen genom att minska antalet och andelen 
plastpåsar samt undersöka om det inom ramen för befintligt upphandlingsavtal 
finns miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar

att Strömstads kommun vid nästa upphandling av avfallspåsar ställer krav på ett 
miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar

att avslå punkt 3 i motionen med hänvisning till den beräkning som Barn- och 
utbildningsförvaltningen redovisar.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska 
användandet av plastpåsar inom kommunens verksamheter 
från Centerpartiet

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att bifalla punkterna 1-2 i motionen genom att minska antalet och andelen 
plastpåsar samt undersöka om det inom ramen för befintligt upphandlingsavtal 
finns miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar

att Strömstads kommun vid nästa upphandling av avfallspåsar ställer krav på ett 
miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar

att avslå punkt 3 i motionen med hänvisning till den beräkning som Barn- och 
utbildningsförvaltningen redovisar

Sammanfattning av ärendet
Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge 
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige 

1. att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att 
minska användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal 
förvaltning

2. att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i 
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med 
miljövänligt alternativ 

3. att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera 
Strömstads Lokalvård

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 att remittera motionen till Tekniska 
nämnden och Barn- och utbildningsnämnden. 

Tekniska nämnden beslutade 2019-12-09 att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå punkt 1 i motionen då påsen är nödvändig för det ändamålet som ska 
uppfyllas.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-28 att föreslå 
kommunfullmäktige
1. att bifalla punkterna 1-2 i motionen
2. att avslå punkt 3 i motionen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 
att uppdra åt kommundirektören att sammanställa remissvaren och lägga fram ett 
förslag i tjänsteskrivelse 

Ärendet
Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge 
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige 

1. att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att 
minska användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal 
förvaltning

2. att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i 
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med 
miljövänligt alternativ 

3. att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera 
Strömstads Lokalvård

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 att remittera motionen till Tekniska 
nämnden och Barn- och utbildningsnämnden. 

Tekniska nämnden beslutade 2019-12-09 att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå punkt 1 i motionen då påsen är nödvändig för det ändamålet som ska 
uppfyllas.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-28 att föreslå 
kommunfullmäktige
1. att bifalla punkterna 1-2 i motionen
2. att avslå punkt 3 i motionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 
att uppdra åt kommundirektören att sammanställa remissvaren och lägga fram ett 
förslag i tjänsteskrivelse 

Sammanställning av remissvar
Motivering till beslut i Tekniska nämnden:  
Påsen samlar och håller ihop skräpet och förhindrar spill och spridning. Samtliga 
sopkärl, ca 300 stycken, är konstruerade för plastpåsar och kan inte tömmas utan. 
Tekniska förvaltningen ansvarar för allmän renhållning vilket bland annat 
innefattar tömning av sopkärl på kommunens allmänna platser och på 
kommunens offentliga toaletter. 
Den påse som är upphandlad är en miljövänlig produkt. Avtalet sträcker sig fram 
till 2022-05-01

Städverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen använder sig idag av 
en miljövänlig städmetod, samtidigt har verksamheten påbörjat arbete med att se 
över alternativ till plastpåsar i papperskorgarna. 
En miljöcertifiering av städverksamheten skulle uppskattningsvis kosta ca 100 000 
kr, därefter en årlig kostnad på 13 500 kr. Till detta ska läggas lönekostnad för 
utbildning av samtlig personal i städverksamheten på cirka 145 000 kr. 
Totalt 258 500 kronor. 
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att städverksamheten i 
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dagsläget inte har möjlighet att prioritera ca 260 000 kr till en miljöcertifiering. 
Dessutom är enligt förvaltningen städmetod miljövänlig. 

Perspektiv

Ekonomiskt perspektiv 
En miljöcertifiering av städverksamheten skulle, enligt beräkning av barn- och 
utbildningsförvaltningen, uppskattningsvis kosta ca 100 000 kr, därefter en årlig 
kostnad på 13 500 kr. Till detta ska läggas lönekostnad för utbildning av samtlig 
personal i städverksamheten på cirka 145 000 kr. 
Totalt 258 500 kronor.

Folkhälsoperspektiv och Barnrättsperspektiv
Enligt en studie från WWF är det fortfarande osäkert hur och om mikroplaster 
påverkar människors hälsa. När det gäller direkta hälsoeffekter av mikroplast finns 
studier som visar på lätta luftvägsinflammationer som en följd av partiklarna. 
Plastpartiklar kan föra med sig föroreningar från luften, och även innehålla 
kemikalier som är hälsovådliga. Inom det här området behövs mycket mer 
forskning innan man kan säga något med säkerhet. No Plastic in Nature: Assessing 
Plastic Ingestion from Nature to People har tagits fram av University of Newcastle, 
Australien på uppdrag av WWF

Juridiskt perspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv.

Miljöperspektiv
Strömstads kommun har som övergripande mål att år 2030 vara fossiloberoende. 
Att byta ut plastpåsar mot ett miljövänligt och förnybart alternativ är ett steg mot 
en fossiloberoende kommun. Strömstads kommun arbetar för att nå målen i 
agenda 2030. Kommuner är stora konsumenter och upphandlar varje år för stora 
belopp. Genom att skärpa kraven i upphandling kan kommunen skapa utveckling 
av såväl sin egen som leverantörers verksamhet i en hållbar riktning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-24
Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden BUN § 3 2020-01-28
Remissvar från Tekniska nämnden TN 2019-12-09 § 96
Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet av plastpåsar 
inom kommunens verksamheter



4 (4)

2020-08-24 Ärende: KS/2019-0278

Terése Lomgård
folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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KS/2019-0278

KSau § 135 Svar på - Motion om att miljöcertifiera 
lokalvården och minska användandet av 
plastpåsar inom kommunens verksamheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att uppdra åt kommundirektören att sammanställa remissvaren och lägga fram ett 
förslag i tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge 
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige

att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att minska 
användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal förvaltning
att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i 
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med miljövänligt 
alternativ
att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera Strömstads 
Lokalvård.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 att remittera motionen till Tekniska 
nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Tekniska nämnden beslutade 2019-12-09 att förslå kommunfullmäktige
att avslå punkt 1 i motion då påsen är nödvändig för det ändamålet som ska 
uppfyllas.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-28 att förslå 
kommunfullmäktige
1. att bifalla punkterna 1-2 i motionen
2. att avslå punkt 3 i motionen.

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 126
Tjänsteskrivelse 2019-11-13 av gatuchef Conny Hansson
Tekniska nämndens beslut 2019-012-09 § 96
Tjänsteskrivelse 2020-01-09 av verksamhetschef Agneta Kullberg
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-28 § 3

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet
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 BUN/2019-0150 

BUN § 3 Remiss 2019 - Motion om att miljöcertifiera 
lokalvården och minska användandet av 
plastpåsar inom kommunens verksamheter (C) 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionens punkt ett (1) och punkt 
två (2) 

2. att föreslå kommunfullmäktige avslå motionens punkt tre (3)  
 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Strömstad har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
angående miljöcertifiering av städverksamheten och minskat användande av 
plastpåsar i papperskorgar. 
 
Städverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen använder sig idag 
av en miljövänlig städmetod, samtidigt har verksamheten påbörjat arbete 
med att se över alternativ till plastpåsar i papperskorgarna. 
En certifiering skulle uppskattningsvis kosta cirka 100 000 kr, därefter en årlig 
kostnad på 13 500 kronor. Till detta ska lägga lönekostnad för utbildning av 
samtlig personal i städverksamheten på cirka 145 000 kr. Totalt 258 500 
kronor. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att städ-verksamheten i 
dagsläget inte har möjlighet att prioritera cirka 260 000 kronor till en 
miljöcertifiering. Dessutom är befintlig städmetod miljövänlig. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-09 signerad av verksamhetschef Agneta 
Kullberg. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionens punkt ett (1) och punkt 
två (2) 
 
2. att föreslå kommunfullmäktige avslå motionens punkt tre (3) 
 
Yrkande 
Hans-Inge Sältenberg föreslår att tredje att-satsens förslag om en plan för 
miljöcertifiering av städverksamheten i Strömstads kommunen beaktas i det 
fortsatta arbetet med agenda 2030. 
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Alexander Weinehall yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut gällande motionens 
punkt 1 och 2 antas och finner att så sker. 
 
Ordförande ställer Hans-Inge Sältenbergs (C) yrkande angående motionens 
punkt 3 mot arbetsutskottets förslag till beslut gällande motionens punkt 3 
och finner bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs av Hans-Inge Sältenberg (C) och genomförs. 
 
Den som röstar för arbetsutskottets förslag säger JA 
Den som röstar till förmån för yrkandet säger NEJ. 
 

Ledamot JA NEJ 
Lena Martinsson (S) JA  
Rolf Pettersson (S) JA  
Marie Goksöyr (M) JA  
Stellan Nilsson (V) JA  
Alexander Weinehall (KD) JA  
Fredrik Eriksson (SD) JA  
Sandra Andersson (L)  NEJ 
Emmelie Stackegård Hansen (M) JA  
Hans-Inge Sältenberg (C)  NEJ 
Summa 7 st 2 st 

 

 
Ordförande noterar att omröstningen utfallit med 7 ja-röster och 2 nej-röster 
och finner bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Reservation 
Hans-Inge Sältenberg (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 
 
Protokollsanteckning 
Ordförande frågar om nämnden godkänner protokollsanteckning från Linda 
Nordin (FI) och finner att man bifaller protokollsanteckningen. 
 
Linda Nordin (FI) vill föra till protokollet att FI ställer sig bakom Hans-Inge 
Sältenbergs (C) yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
BUN diarie, KS diarie 
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TN/2019-0295

TN § 96 Motion om att miljöcertifiera lokalvården och 
minska användandet av plastpåsar inom 
kommunens verksamheter

Tekniska nämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att avslå motionen som avser delen om att Strömstads kommun ökar 
miljöambitionerna i kommunen genom att minska användandet av plastpåsar i 
papperskorgar inom kommunal verksamhet, då påsen är nödvändig för det 
ändamålet som ska uppfyllas.

Beslutsmotivering
Påsen samlar och håller ihop skräpet och förhindrar spill och spridning. Samtliga 
sopkärl, ca 300 stycken, är konstruerade för plastpåsar och kan inte tömmas utan.

Tekniska förvaltningen ansvarar för allmän renhållning vilket bland annat 
innefattar tömning av sopkärl på kommunens allmänna platser och på 
kommunens offentliga toaletter. 

Den påse som är upphandlad är en miljövänlig produkt. Avtalet sträcker sig fram 
till 2022-05-01.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge 
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige

att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att minska 
användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal förvaltning

att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i 
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med miljövänligt 
alternativ

att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera Strömstads 
Lokalvård.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska 
användandet av plastpåsar inom kommunens verksamheter, 2019-11-13,
Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 126 
Motion 2019-04-08

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att avslå motionen som avser delen om att Strömstads kommun ökar 
miljöambitionerna i kommunen genom att minska användandet av plastpåsar i 
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papperskorgar inom kommunal verksamhet, då påsen är nödvändig för det 
ändamålet som ska uppfyllas.

Förslag till beslut under sammanträdet
Andras Nikkinen (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och 
Andreas Nikkinens yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet 
med tekniska nämndens arbetsutskotts förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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 KS/2019-0278 

KF § 126 Motion om att miljöcertifiera lokalvården och 
minska användandet av plastpåsar inom 
kommunens verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge 
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige 

att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att minska 
användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal förvaltning 

att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i 
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med miljövänligt 
alternativ 

att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera Strömstads 
Lokalvård. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-04-08 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att remittera motionen till Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Motionsställarna 
Diariet 
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KS/2020-0281

KSau § 197 Remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra 
Götaland 2021-2030

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att lämna följande svar på remissen:

 Strömstads kommun ser positivt på förslaget till Regional 
utvecklingsstrategi 2021-2030. Vi behöver alla bli bättre på att samverka 
för att lyckas. Dock behöver de miljömässiga perspektivet utvecklas. 
Fysisk planering med boende etc. saknas i remissförslaget. Det pågående 
strukturplanearbetet i Fyrbodal kopplar an till utvecklingsstrategin. 

 Förslaget till utvecklingsstrategi har ett tydligt fokus på jämlikhet. 
Utmaningar och utvecklingsområden som lyfts känns relevanta. Strategin 
är användbar som stöd och inspiration i det kommunala 
utvecklingsarbetet samt kommunens arbete med agenda 2030. 

 Det är bra att målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme 
för omställning till ett hållbart samhälle fokuserar på begreppet ”hållbart 
samhälle”, det visar på att utvecklingen har en tydlig och långsiktig 
riktning. Stegen på vägen beskrivs tydligt i de långsiktiga prioriteringarna 
och de tvärsektoriella kraftsamlingarna. Målet förutsätter en hög 
ambition samt leder till fler konsekvensanalyser då målkonflikter kommer 
att uppstå. Dock saknas gränsöverskridande perspektiv samt de 
miljömässiga perspektiven behöver utvecklas.

 Urvalet av långsiktiga prioriteringar är ambitiöst och fångar de utmaningar 
som är viktigast för gemensamma insatser framåt. Bra med hög 
målsättning. Norge och de gränsöverskridande sambanden saknas. 

 De identifierade områdena för gemensamma kraftsamlingar har länge 
varit aktuella, men har inte alltid så stark utveckling som vi önskar eller 
förväntar oss. Utvecklingen i små kommuner har behov av stöd utifrån, 
främst gällande kompetens och kraft att driva utvecklingsprojekt.

Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv behövs mer fokus på de gröna värdena, 
biologisk mångfald som pekas ut som en av utmaningarna.

Strömstads kommun ser positivt på att boendet och den offentliga miljön har stor 
betydelse för att motverka utanförskap och segregation. Tillgång till bostäder är 
en välfärdsfråga och det är även en förutsättning för regional utveckling. Det är 
viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som lever 
och verkar och för besökare. Tillgången till kommunikationer behöver möta 
invånarnas behov, samtidigt som klimatpåverkan måste minska.

 De vägledande principerna konstaterar både ett nuläge och ett önskat 
läge i förändringsarbetet som Västra Götalandsregionen tagit ställning för. 
De har kapacitet att verka styrande i det dagliga arbetet, för både politiker
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och tjänstepersoner, för att utvecklingen mot ett ”hållbart samhälle” inte ska 
tappa fart. Bra med utgångspunkt i Agenda 2030. 

 Genom att koppla egna styrdokument samt det lokala arbetet med 
Agenda 2030 till strategin kan Strömstads kommun bidra till 
genomförandet av den regionala strategin. Genomförande kräver 
samverkan och delaktighet, det ställer krav på kommunen och dess 
verksamheter. Medverkan och delaktighet förutsätter styrning och 
ledning, viktigt att tid och resurser avsätts för medverkan, vi måste öka 
andelen gränsöverskridande samarbete, viktigt att strukturplanearbetet i 
Fyrbodal får utrymme.

Sammanfattning av ärendet
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Förslaget har 
arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner, 
kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med 
flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, 
tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Västra 
Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.

Västra Götalandsregionen önskar svar på följande:

 Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
 Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 

föredöme för omställning till ett hållbart samhälle?
 Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast 

för gemensamma insatser framåt?
 Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 

gemensamma insatser för de kommande fyra åren?
 Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 

strategins genomförande?
 Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 

genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras?
 Hur kan er organisation bidra?

Remiss har skickats till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar för 
yttrande. 

Beslutsunderlag
Remiss: Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021- 2030
BUN § 74 Remiss - Regional utvecklingsstrategi i VGR 2021- 2030
Yttrande MBF Remiss - Regional utvecklingsstrategi i VGR 2021- 2030
Tjänsteskrivelse 2020-08-03

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
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att lämna följande svar på remissen:

 Strömstads kommun ser positivt på förslaget till Regional 
utvecklingsstrategi 2021-2030. Vi behöver alla bli bättre på att samverka 
för att lyckas. Dock behöver de miljömässiga perspektivet utvecklas. 
Fysisk planering med boende etc. saknas i remissförslaget. Det pågående 
strukturplanearbetet i Fyrbodal kopplar an till utvecklingsstrategin. 

 Förslaget till utvecklingsstrategi har ett tydligt fokus på jämlikhet. 
Utmaningar och utvecklingsområden som lyfts känns relevanta. Strategin 
är användbar som stöd och inspiration i det kommunala 
utvecklingsarbetet samt kommunens arbete med agenda 2030. 

 Det är bra att målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme 
för omställning till ett hållbart samhälle fokuserar på begreppet ”hållbart 
samhälle”, det visar på att utvecklingen har en tydlig och långsiktig 
riktning. Stegen på vägen beskrivs tydligt i de långsiktiga prioriteringarna 
och de tvärsektoriella kraftsamlingarna. Målet förutsätter en hög 
ambition samt leder till fler konsekvensanalyser då målkonflikter kommer 
att uppstå. Dock saknas gränsöverskridande perspektiv samt de 
miljömässiga perspektiven behöver utvecklas.

 Urvalet av långsiktiga prioriteringar är ambitiöst och fångar de utmaningar 
som är viktigast för gemensamma insatser framåt. Bra med hög 
målsättning. Norge och de gränsöverskridande sambanden saknas. 

 De identifierade områdena för gemensamma kraftsamlingar har länge 
varit aktuella, men har inte alltid så stark utveckling som vi önskar eller 
förväntar oss. Utvecklingen i små kommuner har behov av stöd utifrån, 
främst gällande kompetens och kraft att driva utvecklingsprojekt.

Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv behövs mer fokus på de gröna värdena, 
biologisk mångfald som pekas ut som en av utmaningarna.

Strömstads kommun ser positivt på att boendet och den offentliga miljön har stor 
betydelse för att motverka utanförskap och segregation. Tillgång till bostäder är 
en välfärdsfråga och det är även en förutsättning för regional utveckling. Det är 
viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som lever 
och verkar och för besökare. Tillgången till kommunikationer behöver möta 
invånarnas behov, samtidigt som klimatpåverkan måste minska.

 De vägledande principerna konstaterar både ett nuläge och ett önskat 
läge i förändringsarbetet som Västra Götalandsregionen tagit ställning för. 
De har kapacitet att verka styrande i det dagliga arbetet, för både politiker 
och tjänstepersoner, för att utvecklingen mot ett ”hållbart samhälle” inte 
ska tappa fart. Bra med utgångspunkt i Agenda 2030. 

 Genom att koppla egna styrdokument samt det lokala arbetet med 
Agenda 2030 till strategin kan Strömstads kommun bidra till 
genomförandet av den regionala strategin. Genomförande kräver 
samverkan och delaktighet, det ställer krav på kommunen och dess 
verksamheter. Medverkan och delaktighet förutsätter styrning och 
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ledning, viktigt att tid och resurser avsätts för medverkan, vi måste öka 
andelen gränsöverskridande samarbete, viktigt att strukturplanearbetet i 
Fyrbodal får utrymme.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-
2030

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att lämna följande svar på remissen:
 Strömstads kommun ser positivt på förslaget till Regional 

utvecklingsstrategi 2021-2030. Vi behöver alla bli bättre på att samverka 
för att lyckas. Dock behöver de miljömässiga perspektivet utvecklas. 
Fysisk planering med boende etc. saknas i remissförslaget.
Det pågående strukturplanearbetet i Fyrbodal kopplar an till 
utvecklingsstrategin. 

 Förslaget till utvecklingsstrategi har ett tydligt fokus på jämlikhet. 
Utmaningar och utvecklingsområden som lyfts känns relevanta. Strategin 
är användbar som stöd och inspiration i det kommunala 
utvecklingsarbetet samt kommunens arbete med agenda 2030. 

 Det är bra att målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme 
för omställning till ett hållbart samhälle fokuserar på begreppet ”hållbart 
samhälle”, det visar på att utvecklingen har en tydlig och långsiktig 
riktning. Stegen på vägen beskrivs tydligt i de långsiktiga prioriteringarna 
och de tvärsektoriella kraftsamlingarna. Målet förutsätter en hög 
ambition samt leder till fler konsekvensanalyser då målkonflikter kommer 
att uppstå. Dock saknas gränsöverskridande perspektiv samt de 
miljömässiga perspektiven behöver utvecklas.

 Urvalet av långsiktiga prioriteringar är ambitiöst och fångar de utmaningar 
som är viktigast för gemensamma insatser framåt. Bra med hög 
målsättning. Norge och de gränsöverskridande sambanden saknas. 

 De identifierade områdena för gemensamma kraftsamlingar har länge 
varit aktuella, men har inte alltid så stark utveckling som vi önskar eller 
förväntar oss. Utvecklingen i små kommuner har behov av stöd utifrån, 
främst gällande kompetens och kraft att driva utvecklingsprojekt.
Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv behövs mer fokus på de gröna 
värdena, biologisk mångfald som pekas ut som en av utmaningarna.
Strömstads kommun ser positivt på att boendet och den offentliga miljön 
har stor betydelse för att motverka utanförskap och segregation. Tillgång 
till bostäder är en välfärdsfråga och det är även en förutsättning för 
regional utveckling. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande 
livsmiljöer, både för dem som lever och verkar och för besökare. 
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Tillgången till kommunikationer behöver möta invånarnas behov, 
samtidigt som klimatpåverkan måste minska.

 De vägledande principerna konstaterar både ett nuläge och ett önskat 
läge i förändringsarbetet som Västra Götalandsregionen tagit ställning för. 
De har kapacitet att verka styrande i det dagliga arbetet, för både politiker 
och tjänstepersoner, för att utvecklingen mot ett ”hållbart samhälle” inte 
ska tappa fart. Bra med utgångspunkt i Agenda 2030. 

 Genom att koppla egna styrdokument samt det lokala arbetet med 
Agenda 2030 till strategin kan Strömstads kommun bidra till 
genomförandet av den regionala strategin. Genomförande kräver 
samverkan och delaktighet, det ställer krav på kommunen och dess 
verksamheter. Medverkan och delaktighet förutsätter styrning och 
ledning, viktigt att tid och resurser avsätts för medverkan, vi måste öka 
andelen gränsöverskridande samarbete, viktigt att strukturplanearbetet i 
Fyrbodal får utrymme.

Sammanfattning av ärendet
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Förslaget har
arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner,
kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med
flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan,
tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Västra
Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.

Västra Götalandsregionen önskar svar på följande:
 Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
 Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 

föredöme för omställning till ett hållbart samhälle?
 Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast 

för gemensamma insatser framåt?
 Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 

gemensamma insatser för de kommande fyra åren?
 Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 

strategins genomförande?
 Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 

genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras?
 Hur kan er organisation bidra?

Remiss har skickats till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar för 
yttrande. 

Perspektiv

Barnrättsperspektivet (FN:s barnkonvention)
Den regionala utvecklingsstrategin för 2021-2030 har potential att påverka barn 
både här och nu och i framtiden. En samhällsutmaning som beskrivs som 
utgångspunkt för strategin är att många barn och unga lämnar grundskolan och 
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gymnasiet utan godkända betyg. Större andel yngre än äldre är inte nöjda med 
livet och många lider av psykisk ohälsa. 

Ekonomiskt perspektiv 
Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till en ekonomisk, social och miljömässig 
hållbar utveckling.

Folkhälsoperspektiv
Förslaget till utvecklingsstrategi har ett tydligt fokus på jämlikhet. De 
socioekonomiska klyftorna och människors känsla av att inte vara delaktiga lyfts 
som en av flera samhällsutmaningar.  Flera delar i utvecklingsstrategin berör 
folkhälsoperspektiv, exempelvis den långsiktiga prioriteringen ”öka Inkluderingen” 
och den tvärsektoriella kraftsamlingen ”Fullföljda studier”.

Juridiskt perspektiv
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektiv
Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till en ekonomisk, social och
miljömässig hållbar utveckling och tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och FN:s
17 globala hållbarhetsmål.

Beslutsunderlag
Remiss: Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021- 2030
BUN § 74 Remiss - Regional utvecklingsstrategi i VGR 2021- 2030
Yttrande MBF Remiss - Regional utvecklingsstrategi i VGR 2021- 2030
Tjänsteskrivelse 2020-08-03

Terése Lomgård
folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Miljö- och byggförvaltningen 2020-02-04
Administrativa avdelningen
Michael Olsson, 0526-193 70

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: mbn@stromstad.se Telefon: 0526-196 90 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Terése Lomgård

Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030

Litet inspel från miljö- och bygg utifrån vårt ansvar och våra 
professioner/verksamhetsområden.

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
- Positivt förslag 
- Vi behöver alla bli bättre på att samverka för att lyckas
- Känns lite långt från Norra Bohuslän
- Miljömässiga perspektiv bör utvecklas
- Saknar fysisk planering med boende etc.
- Det pågående strukturplanearbetet i Fyrbodal ansluter/kopplar an 

• Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för 
omställning till ett hållbart samhälle?

- Känns lite långt från Norra Bohuslän
- Saknar gränsöverskridande perspektiv
- De miljömässiga perspektiven behöver utvecklas

• Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast för 
gemensamma insatser framåt?

- Ambitiöst och bra med hög målsättning
- Känns lite långt från Norra Bohuslän
- Norge och de gränsöverskridande sambanden saknas 

• Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren?

- I ett samhällsbyggnadsperspektiv och utifrån Miljö- och bygg synvinkel 
behövs mer fokus på dom gröna värdena, biologisk mångfald som pekas 
ut som en av utmaningarna

- Öka inkluderingen – för tillit och sammanhållning ställer krav på 
samhällsplaneringen/fysisk planering

- Miljö- och bygg ser positivt på att boendet och den offentliga miljön har 
stor betydelse för att motverka utanförskap och segregation. Tillgång till 
bostäder är en välfärdsfråga och det är även en förutsättning för regional 
utveckling. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, 
både för dem som lever och verkar där och för besökare. Tillgången till 
kommunikationer behöver möta invånarnas behov, samtidigt som 
klimatpåverkan måste minska. 

• Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till strategins 
genomförande?
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Miljö- och byggförvaltningen Dnr: MBN-2020
Administrativa avdelningen

- Koppling till A 2030 är bra
- Behövs nog mer arbete för att komma fram till samhörighet och de goda 

principerna om gemensamma ståndpunkter etc. Naturligtvis bra om vi kan 
gå från ord till handling.

• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av 
strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation 
bidra?

- Genomförande kräver samverkan och delaktighet 
- Ställer krav på kommunen och dess verksamheter
- Medverkan och delaktighet förutsätter styrning och ledning 
- Viktigt att tid och resurser avsätts för medverkan 
- Vi måste öka andelen gränsöverskridande samarbete
- Viktigt att strukturplanearbetet i Fyrbodal får utrymme

Michael Olsson
Förvaltningschef
0526-193 70
michael.olsson@stromstad.se
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Diarienummer RS 2018–05444  

Remiss – Regional utvecklingsstrategi 
Västra Götaland 2021–2030 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 

utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och 

med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin 

innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.  

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner, 

kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från 

dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag1 

om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi. 

Mer information om hur förslaget på regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

tagits fram, finns på www.vgregion.se/samtalvg2030    

Vi är medvetna om att utvecklingen av covid-19 påverkar era verksamheter och har därför förlängt 

remissperioden till 30 september. Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på remissen.  

 

Så svarar ni 
Västra Götalandsregionen önskar svar på remissen senast den 30 september 2020. Svaret skickas 

in i wordformat (döpt med er organisations namn) till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange 

diarienummer RS 2018–0544 och organisationens namn i ämnesraden. Ange även kontaktperson 

för ert remissvar.  

Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta 

upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera 

kortfattat. Vi önskar att ni beaktar följande i era svar:  

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 

• Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för 

omställning till ett hållbart samhälle? 

 

1 Regionrapporten ”Vår bästa tid är nu” 2018 och uppföljaren ”Var det bättre förr?” 2020. 

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
mailto:regionstyrelsen@vgregion.se


 

• Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast för gemensamma 

insatser framåt? 

• Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för gemensamma insatser 

för de kommande fyra åren? 

• Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till strategins genomförande?  

• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av strategin. 

Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 

 

Så behandlas synpunkterna 
Västra Götalandsregionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att 

remissperioden är slut. Vi presenterar en samlad bild av remissvaren på www.vgregion.se/rus-

remiss. Under hösten 2020 tar vi fram en uppdaterad version av strategin som behandlas i 

beredningen för hållbar utveckling (BHU)2 och regionstyrelsen. Beslut om strategin tas på 

regionfullmäktige våren 2021.  

Synpunkter i remissvaren kommer även tas till vara i Västra Götalandsregionens 

programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027 

och i arbetet med att ta fram en strategi för innovation/smart specialisering.   

 

Remisshandlingar 
• Missiv med frågor och sändlista (det här brevet) 

• Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

• Bilaga 1. Förutsättningar för hållbar regional utveckling i Västra Götaland 

• Bilaga 2. Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den regionala 

utvecklingsstrategin 

• Bilaga 3. Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval 

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.vgregion.se/rus-remiss.  

 

2 Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är en gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen 

och kommunalförbunden i Västra Götaland.  

http://www.vgregion.se/rus-remiss
http://www.vgregion.se/rus-remiss
http://www.vgregion.se/rus-remiss


Presentation av förslaget 
I slutet av april/början av maj kommer vi att arrangera ett digitalt möte för att presentera förslaget 

och ge möjlighet att ställa frågor. Datum och anmälningslänk kommer att läggas upp på 

www.vgregion.se/rus-remiss.  

Ett presentationsmaterial om förslaget på regional utvecklingsstrategi, finns tillgängligt för alla 

som vill använda det, på www.vgregion.se/rus-remiss.  

Frågor 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Jakobsson, 

Vi ser fram emot att ta del av era remissvar! 

Ann-Sofi Lodin Helena L Nilsson 

Regiondirektör Regionutvecklingsdirektör 

http://www.vgregion.se/rus-remiss
http://www.vgregion.se/rus-remiss
mailto:maria.v.jakobsson@vgregion.se


Sändlista

Västra Götalands 49 kommuner 

Boråsregionens kommunalförbund1 

Business Region Göteborg1 

Fyrbodals kommunalförbund1 

Göteborgsregionens kommunalförbund1 

Skaraborgs kommunalförbund1 

Almi Företagspartner Väst AB 

Arbetsförmedlingen 

Balthazar Science Center 

Boverket 

Chalmers 

Coompanion Fyrbodal2 

Coompanion Göteborg2 

Coompanion Sjuhärad2 

Coompanion Skaraborg2 

CSR Västsverige 

Dalenium Science Center 

Drivhuset3 

Energimyndigheten 

EDCS 

ESF-rådet 

Företagarna Västra Götaland  

Göteborgs universitet 

Göteborgsregionen social ekonomi 

Havs- och vattenmyndigheten 

Hela Sverige ska leva Göteborg 

Hela Sverige ska leva Fyrbodal 

Hela Sverige ska leva Sjuhärad 

Hela Sverige ska leva Skaraborg 

Hushållningssällskapet Västra Götaland 

Högskolan Borås 

Högskolan Skövde 

Högskolan Väst 

Innovatum  

Johanneberg Science Park 

Jordbruksverket 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kungsbacka kommun 

Lindholmen Science Park  

LO-distriktet i Västsverige 

LRF Västra Götaland 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Molekylverkstan Science Center 

Navet Science Center 

1 Kommunalförbunden ombeds att svara med 

utgångspunkt i det delregionala perspektivet. 

2 Vi önskar samberett svar från 

Coompanion 

Oslo kommune 

Region Halland 

Region Jönköping 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Värmland 

Region Örebro 

RF SISU Västra Götaland 

Riksantikvarieämbetet 

RISE 

Sahlgrenska Science Park 

Samordningsförbunden i Väster 

Samrådet för nationella minoriteter 

Samrådet för funktionshinder 

Samrådet för hbtq 

Samrådet för mänskliga rättigheter 

Samrådet för barnrätt 

Science Park Borås  

Science Park Skövde 

Skogsstyrelsen 

Skoopi Göteborgsregionen 

SLU i Skara 

Social ekonomi Fyrbodal 

Social ekonomi Sjuhärad 

Sociala Ekonomins Nätverk i Skaraborg 

Svenskt näringsliv Västra Götaland 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

Svinesundskommittén 

TCO 

Tillväxtverket 

Trafikverket 

Ung företagsamhet4 

Unionen  

Universeum science center 

Vinnova 

Vision Västra Götalandsregionen 

Viken fylkeskommune 

Västra Götalands bildningsförbund 

Västsvenska handelskammaren 

YH myndigheten

3 Vi önskar samberett svar från 

Drivhusen 
4 Vi önskar ett samberett svar från Ung 

företagsamhet 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-06-01 Ärende: BUN/2020-0116
BUN - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss 2020 - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 
2021-2030

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta

1. Att lämna följande svar på remissen
 Förslaget till utvecklingsstrategi beskriver relevanta 

utvecklingsområden och att strategin är användbar som stöd och 
inspiration i det kommunala utvecklingsarbetet.
Det är bra att målet fokuserar på begreppet ”hållbart samhälle”, 
det visar på att utvecklingen har en tydlig och långsiktig riktning. 
Stegen på vägen beskrivs tydligt i de långsiktiga prioriteringarna 
och de tvärsektoriella kraftsamlingarna.
Urvalet av långsiktiga prioriteringar fångar utmaningar som 
många känner igen sig i.
De identifierade områdena för gemensamma kraftsamlingar har 
länge varit aktuella, men har inte alltid så stark utveckling som vi 
önskar eller förväntar oss. Utvecklingen i små kommuner har 
behov av stöd utifrån, främst gällande kompetens och kraft att 
driva utvecklingsprojekt.
De vägledande principerna konstaterar både ett nuläge och ett 
önskat läge i förändringsarbetet som Västra Götalandsregionen 
tagit ställning för. De har kapacitet att verka styrande i det dagliga 
arbetet, för både politiker och tjänstemän, för att utvecklingen 
mot ett ”hållbart samhälle” inte ska tappa fart.

Sammanfattning av ärendet
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Förslaget har 
arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner, 
kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med 
flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, 
tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Västra 
Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.

Västra Götalandsregionen önskar svar på följande:
Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
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Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 
föredöme för omställning till ett hållbart samhälle?
Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast 
för gemensamma insatser framåt?
Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren?
Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 
strategins genomförande?
Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 
genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? 
Hur kan er organisation bidra?

Remissvaren från kommunens nämnder kommer att sammanställas till ett 
kommungemensamt svar av folkhälsostrateg/utvecklingschef Terése Lomgård, 
kommunledningsförvaltningen. 

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Den regionala utvecklingsstrategin för 2021-2030 har potential att påverka vilken 
framtid vi skapar för barnen.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling

Folkhälsoperspektiv
Flera delar i utvecklingsstrategin berör folkhälsoperspektiv, exempelvis den 
långsiktiga prioriteringen ”öka Inkluderingen” och den tvärsektoriella 
kraftsamlingen ”Fullföljda studier”.

Juridiskt perspektiv
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv

Miljöperspektiv
Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling och tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och FN:s 
17 globala hållbarhetsmål.

Beslutsunderlag
Remiss: Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021- 2030
Informationsblad
Tjänsteskrivelse 2020-06-01
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Lisbeth Lunneryd
Kvalitetscontroller
0526-19467
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Helene Evensen
Tf Förvaltningschef
0526-19127
helene.evensen@stromstad.se

Beslutet skickas till
Ärendet
Folkhälsostrateg Terése Lomgård, terese.lomgard@stromstad.se

mailto:terese.lomgard@stromstad.se
mailto:terese.lomgard@stromstad.se
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2 



Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till 
Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma 
förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. 

Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till Västra Götalands utveckling. 
Den beskriver mål och prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver 
öka fram till 2030. Den fokuserar på områden som utvecklas genom samarbete 
mellan organisationer och sektorer samt samverkan mellan lokal, regional, nationell 
och internationell nivå. För att ställa om till ett hållbart Västra Götaland behöver 
vi möta ett antal samhällsutmaningar parallellt. Ingen kan lösa dessa utmaningar 
på egen hand, men tillsammans kan vi bidra till ett hållbart samhälle. 

Aktörer som bidrar till genomförandet av strategin är näringslivet och dess 
organisationer, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och 
forskningsinstitut, civilsamhället, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen 
och andra statliga myndigheter. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, och 
strategin är plattformen för vår samverkan och för ett kraftfullt genomförande. 

Tillsammans för en 
hållbar utveckling 
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TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTRA GÖTALAND TILL ETT FÖREDÖME 

FÖR OMSTÄLLNING TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 

BYGGA 
KOMPETENS 

STÄRKA 
INNOVATIONSKRAFTEN 

KNYTA SAMMAN 
VÄSTRA GÖTALAND 

FULLFÖLJDA STUDIER DIGITALISERING 

ELEKTRIFIERING CIRKULÄRA 
AFFÄRSMODELLER 

ÖKA 
INKLUDERINGEN 

STRATEGINS MÅL 

STRATEGINS LÅNGIKTIGA PRIORITERINGAR 

ROBUST OCH SAMMANHÅLLET JÄMLIKT OCH ÖPPET FOSSILOBEROENDE OCH CIRKULÄRT 

VÄGLEDANDE PRINCIPER 

TVÄRSEKTIONELLA KRAFTSAMLINGARNA 
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Så här läser du den regionala utvecklingsstrategin 

Strategin består av ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar, fyra tvärsektoriella kraft
samlingar och fem vägledande principer: 

• Strategins mål pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om behovet av
att ställa om Västra Götaland till ett hållbart samhälle. Målet konkretiserar vad en
sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, ett ekologiskt och ett socialt
perspektiv.

•   De långsiktiga prioriteringarna gäller fram till 2030 och beskriver de fyra
viktigaste områdena för gemensamma insatser för att klara omställningen till ett
hållbart samhälle.

• De tvärsektoriella kraftsamlingarna gäller fyra år i taget och revideras en gång
per mandatperiod. Syftet med kraftsamlingarna är att förstärka arbetet med de
långsiktiga prioriteringarna genom riktade resurser och samverkan.

• De fem vägledande principerna ska vägleda oss när vi genomför strategin genom
att dels inspirera och utmana i den dialog och samverkan som sker, dels utveckla
våra arbetssätt.

Figuren beskriver den regionala utvecklingsstrategins beståndsdelar och hur de 
förhåller sig till varandra. Strategin har ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar och 
fyra tvärsektoriella kraftsamlingar. Den innehåller också fem vägledande principer 
för genomförandet. 



 
 

Tillsammans gör vi Västra 
Götaland till ett föredöme 
för omställning till ett 
hållbart samhälle. 



Strategins mål: 
Västra Götaland är ett 
föredöme för omställning 
Nyckeln till ett långsiktigt konkurrenskraftigt och attraktivt Västra Götaland, är vår 
gemensamma förmåga till innovativ omställning inom en rad områden. Strategins 
mål pekar ut riktningen för Västra Götalands utveckling till 2030 och det formuleras 
enligt följande: Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning 
till ett hållbart samhälle. 

Med ett hållbart samhälle menar vi att Västra Götaland är robust och samman
hållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt. 
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Robust och sammanhållet 
I det robusta Västra Götaland kan samhället möta både kända och oförutsedda 
utmaningar och vända dessa till möjligheter. Näringslivet har hög konkurrenskraft 
och en internationell erkänd förmåga att hantera tekniska utvecklingssprång, kom
petensförsörjning och ekonomiska förändringar. Det fnns en god beredskap att 
möta efekterna av ett förändrat klimat och andra omvälvande händelser. Ett samman
hållet Västra Götaland kännetecknas av hållbar och förbättrad tillgänglighet och ett 
välfärdssystem med en god demokratisk förankring som gör att invånarna känner 
sig trygga. Varje människas potential blir sedd och förverkligad. 

Jämlikt och öppet 
I det jämlika och öppna Västra Götaland deltar varje människa i samhället på 
jämställda och jämlika villkor. Samhället är inkluderande och transparent, och invå
narna känner sig delaktiga. Olika platsers förutsättningar tas tillvara och det fnns 
ett samspel och utbyte mellan platser. Det öppna Västra Götaland är integrerat med 
omvärlden och har ett rikt utbyte nationellt och internationellt. Genom goda rela
tioner och samarbete med våra grannregioner bidrar vi till en hållbar utveckling 
både lokalt och globalt. 

Fossiloberoende och cirkulärt 
I det fossiloberoende och cirkulära Västra Götaland är den privata och ofentliga 
sektorn föregångare som inspirerar och påverkar både det nationella och det inter
nationella miljö och klimatarbetet. Fossila bränslen och material ersätts med resurs
efektiva och biobaserade produkter och tjänster. I ett fossiloberoende och cirkulärt 
Västra Götaland kan och vill invånarna göra hållbara val och bidra med kreativa 
lösningar som begränsar miljö och klimatpåverkan. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Strategins mål 



Förutsättningarna i 
Västra Götaland är goda 
Västra Götaland har 1,7 miljoner invånare och består av 49 kommuner. Länet är 
stort till ytan och består av landsbygd, små och stora tätorter och städer. Västra 
Götaland har stora naturresurser med vatten, skogar och jordbruksmark, där det 
rika natur och kulturlivet, den långa kuststräckan och de många sjöarna bidrar till 
attraktionskraft i länets alla delar. 

Västra Götalands fyra regionala kärnor är Göteborg, Borås, Skövde och 
TrollhättanVänersborgUddevalla som samtliga är betydelsefulla utifrån läge, 
storlek och funktion. Samtidigt samspelar länets alla platser i ett ömsesidigt utbyte 
med omgivningen, utifrån sina olika förutsättningar och möjligheter. 

Västra Götaland är en öppen och internationellt konkurrensutsatt ekonomi 
som ofta påverkas tidigt av konjunktursvängningar i omvärlden. Sedan fnanskrisen 
2008 har sysselsättningen vuxit kraftigt, med en koncentration till urbana områden. 
Tack vare globalt verksamma företag, lärosäten, starka forskningsmiljöer samt väl
utvecklade strukturer för entreprenörskap och innovation är Västra Götaland ledande 
inom kunskap, forskning och utveckling. Västsverige är en av de regioner i världen 
som satsar mest på investeringar i forskning och utveckling i förhållande till ekono
mins storlek. 

Tillverknings och tjänsteföretag inom fordon, life science och kemi är inter
nationellt konkurrenskraftiga, där kvalifcerade företags och ITtjänster, byggverk
samhet och besöksnäring är de delar av ekonomin som växer snabbast. Andra starka 
och unika branscher som har stor betydelse i Västra Götaland är livsmedel, textil 
och mode, handel, möbler, flm, dataspel, logistik, maritima verksamheter, fyg 
och rymd. (Läs mer om Västra Götalands förutsättningar i bilaga 1.) 

Samhällsutmaningar som drivkraft 
Västra Götaland har ett bra utgångsläge men vi behöver samtidigt möta ett antal 
regionala och globala samhällsutmaningar. Klimatfrågan och att begränsa den glo
bala uppvärmningen är den mest omfattande utmaningen. Stora system ska ställas 
om. Komplexiteten i fera av samhällsutmaningarna gör att innovativa lösningar 
behöver arbetas fram gemensamt och tvärsektoriellt utifrån Västra Götalands förut
sättningar och styrkor. Näringslivet är viktigt för att bidra till utvecklingen av håll
bara produkter och tjänster som är globalt konkurrenskraftiga. 

Strategin tar sin utgångspunkt i följande samhällsutmaningar: 

• Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den biologiska
mångfalden är hotad. Det ställer krav på att minska klimatpåverkande utsläpp
inom bland annat transportsektorn.

• Industrin är starkt internationellt beroende och den globala konkurrensen ökar.
Utvecklingen inom digitalisering, automatisering och artificiell intelligens inne
bär behov av nya kompetenser.

• Det finns en brist på arbetskraft inom privat och offentlig sektor, som riskerar att
förvärras som följd av åldrande befolkning. Samtidigt saknar många arbete.

• Invånarnas tillgång till arbete och samhällsservice skiljer sig allt mer åt beroende
på var i länet de bor.

• De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare
känner sig inte delaktiga i samhället.

• Många barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan godkända betyg.
En större andel yngre än äldre är inte nöjda med livet och alltför många lider av
psykisk ohälsa.
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Förutsättningar och utmaningar 



Ett samlat och strategiskt regionalt 
utvecklingsarbete 
Med utgångspunkt i Västra Götalands förutsättningar och samhällsutmaningar 
ska vi bygga ett hållbart samhälle där vi ligger i framkant. 

De kommande årens arbete behöver fokusera på ett begränsat antal områden 
för att utveckla nya arbetsmetoder som leder till konkreta och varaktiga förändringar. 
Strategin pekar därför ut fyra långsiktiga prioriteringar där förändringstakten 
behöver öka. Samtidigt behöver det breda regionala utvecklingsarbetet fortsätta. 

Det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland är omfattande, strategiskt 
och långsiktigt. Det omfattar utveckling inom kultur och upplevelser, föreningsliv, 
kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, forskning och innovation, miljö och 
klimat och internationella samarbeten. Det omfattar även samhällsplanering av 
infrastruktur, bredband, kollektivtrafk och platsers utveckling samt arbete med 
folkhälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. 

Mångfalden av människor och etablerade samarbetsmiljöer ger oss resurser och 
förutsättningar att bygga stabila strukturer och omsätta kunskap i hållbara lösningar. 
Det regionala utvecklingsarbete som kännetecknar Västra Götaland är en styrka för 
att åstadkomma en innovativ omställning till ett hållbart samhälle. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Förutsättningar och utmaningar 



Fyra långsiktiga 
prioriteringar 
Strategin pekar ut fyra långsiktiga prioriteringar fram till 2030: 

Prioriteringarna beskriver de fyra viktigaste områdena där vi behöver samverka 
och göra gemensamma insatser för att klara av att ställa om Västra Götaland till 
ett hållbart samhälle. Det är områden där förändringstakten måste accelerera eller 
där den gemensamma beredskapen för att klara ett antal banbrytande förändringar 
behöver stärkas. 

Strategin prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga för 
Västra Götalands utveckling och där det behövs samverkan och gemen-
samma insatser för att klara av att ställa om till ett hållbart samhälle. 

RUS 

LÅNGSIKTIGT 

ENSKILD 
AKTÖR 

SAMVERKAN 
KRÄVS 

KORTSIKTIGT 

Bygga kompetens 

– för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande

Stärka innovationskraften 

– för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant

Knyta samman Västra Götaland 

– för hållbar och förbättrad tillgänglighet

Öka inkluderingen 

– för tillit och sammanhållning
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Det fnns fera utmaningar i att möta framtidens arbetsmarknad. För att Västra 
Götaland ska bli fossiloberoende och cirkulärt krävs nya kompetenser. Den pågående 
digitaliseringen och automatiseringen förändrar behovet och fördelningen av arbets
uppgifter. Utbildning, kompetensförsörjning och det livslånga lärandet behöver 
prioriteras. Vi behöver arbeta systematiskt med kompetensväxling utifrån arbets
marknadens behov. 

Matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetens underlättas av en 
större arbetsmarknad och genom samarbeten mellan utbildningsanordnare, arbets
förmedlingen, arbetsgivare och branschföreträdare. Arbeten med högre utbildnings
krav har under en längre tid koncentrerats till urbana områden och många nyckel
kompetenser fnns i dag på en global arbetsmarknad. För att klara konkurrensen om 
kompetenser och arbetskraft måste Västra Götaland vara en attraktiv plats att bo 
och verka på. Genom att vidga arbetsmarknaden över region och landsgränser ökar 
möjligheten att hantera och klara omställningen. 

När vissa yrken förändras eller försvinner och andra uppstår behövs nya sätt att 
arbeta med livslångt lärande och bildning. Det gäller exempelvis fortbildning, kom
petensutveckling, validering och strategisk kompetensförsörjning. Här behövs bredd 
och spets inom universitet och högskolor samt utbildning vid folkhögskolor och 
bildning vid studieförbund och föreningar. De gymnasiala och eftergymnasiala ut
bildningarna behöver snabbare anpassa och utveckla sätt att möta de förändringar vi 
står inför. Arbetsmarknaden behöver bli mer jämställd. Det behövs ett aktivt arbete 
för att minska könsstereotypa utbildnings och yrkesval och anpassa utbildningarna 
så att de blir attraktiva för fer invånare. 

Bygga kompetens 
– för bättre kompetensförsörjning
och livslångt lärande

Att bygga kompetens handlar om att tillgången till 
kunskap och kompetens är avgörande för att samhället 
ska utvecklas. Utbildning och arbete är grunden för att 
människor och företag ska växa, men omställningen 
kräver också att vi lär och agerar utifrån ny forskning. 
När behoven av kompetens snabbt förändras blir 
möjligheterna till livslångt lärande allt viktigare. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Flera olika insatser krävs för bättre matchning och därmed ökad sysselsättning. Det 
handlar om vidareutbildning och kompletteringsutbildning för personer vars utbild
ningsbakgrund och kompetens inte möter kraven på arbetsmarknaden. Det handlar 
också om att validera kunskap och kompetens, särskilt bland nyanlända invånare. 
Samtidigt behöver både det ofentliga och det privata arbetslivet bli bättre på att ta 
tillvara mångfalden av arbetskraft. 

Såväl den privata som den ofentliga sektorn bromsas av arbetskraftsbrist. 
Det kan leda till att företag fyttar sin verksamhet ut ur landet och att den ofentliga 
sektorn inte klarar sina uppdrag. Enskilda företag har behov av både kvalifcerad 
arbetskraft och att utbilda befntlig personal. I dag saknas bland annat lärare och 
specialistsjuksköterskor, läkare, vård och omsorgspersonal, ingenjörer, program
merare, rörmokare, kockar och lantbrukare. Efterfrågan på kompetens inom fera 
stora yrkesgrupper förväntas dessutom stiga snabbare än utbudet, samtidigt som 
många går i pension och andelen personer i arbetsför ålder minskar. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att bygga kompetens 

• Kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens
förändrade behov

• Förbättra matchningen på arbetsmarknaden

• Ta tillvara och utveckla hela arbetskraftens kompetens och underlätta
utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Västra Götaland har lång erfarenhet av nära samarbete mellan forskningsintensiv 
industri, akademi, forskningsinstitut och ofentlig sektor. Det gör oss attraktiva 
som internationell samarbetspart och som plats för etableringar och investeringar. 
Genom att tydligt rikta ofentliga satsningar mot hållbarhet bidrar vi till globala 
mål samtidigt som Västra Götaland vinner konkurrensfördelar. 

Samverkan och kunskapsöverföring blir allt viktigare när traditionella branscher 
vävs samman på nya sätt. De mindre företagens innovationsförmåga och snabba rörlig
het bidrar till ökad förändringstakt samt till nya produkter och tjänster på marknaden. 
Genom fortsatta satsningar på forsknings- och innovationsmiljöer kan små och stora 
företag mötas och skapa större värden i samverkan med akademi, ofentlig sektor 
och andra organisationer. Tillgången till nätverk är viktig för tillväxt i nya företag 
och för att de ska stanna i Västra Götaland. 

I Västra Götaland fnns fyra särskilt kunskapsintensiva områden där näringslivet 
har hög internationell konkurrenskraft och tillväxtpotential: 

• Hållbar industri rymmer bland annat produktion, nya material, digitalisering
och cirkulära afärsmodeller.

• Hälsa och life science inbegriper utveckling av läkemedel, medicinteknik,
välfärdsteknik och innovationer inom hälso och sjukvård, med fokus på
precisionshälsa och digitalisering.

• Bioekonomi omfattar de blå och gröna näringarna med resurser kopplade till
vatten, skog och jord, till exempel livsmedel och grön kemi.

• Framtidens mobilitet samlar styrkan i fordon och fygindustri och inkluderar
persontransporter samt logistik, inklusive elektrifering och ökad tillgång till
nya typer av tjänster.

Stärka innovationskraften – för ett 
konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 

Att stärka innovationskraften handlar om att utveckla 
idéer med potential att skynda på omställningen och 
skapa värde i privat och offentlig sektor. Det omfattar 
insatser för ett ökat entreprenörskap och nyföretagande, 
att stimulera de mindre företagens innovationskraft, 
satsningar på internationellt starka kluster och utveck-
lade test- och demonstrationsplattformar. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Strategi för innovation och smart specialisering 
Att identifera och prioritera områden med potential för internationell 
kon kurrenskraft och hållbar utveckling, så kallad smart specia lisering, har en 
central roll i EU:s regionalpolitik. Alla europeiska regioner ska ha en strategi 
för smart  specialisering för att ta del av strukturfondsprogrammens medel. 
Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin tar Västra Götalands-
regionen fram en separat strategi för smart specialisering för de kommande 
åren. 
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Vi behöver hela det dynamiska systemet – alltifrån stora kunskaps och export
intensiva företag, underleverantörer och tjänsteföretag till bredden av innovativa 
små och medelstora företag. De entreprenöriella inslagen i skola, högre utbildning 
och forskning är viktiga delar för att långsiktigt stärka företagsamhet och kapacitet 
för förnyelse. 

Den växande besöksnäringen och de kreativa näringarna är viktiga för en hållbar 
utveckling i hela länet och för att Västra Götaland ska behålla sin attraktionskraft. 
Förutsättningarna för att dessa näringar bidrar till mer hållbara konsumtionsmönster, 
till exempel genom att erbjuda upplevelser lokalt, är goda. Samtidigt behöver besöks
näringens aktörer inom såväl privat som ofentlig sektor agera gemensamt för att öka 
andelen hållbara jobb och minska näringens miljö och klimatpåverkan. 

Test och demonstration av innovationer i både pilotform och verklig miljö är 
ett sätt att hantera olika perspektiv, komplexitet och risker. Det förenklar möjlig
heten att skala upp, minskar tiden till praktisk användning och kan forma en tidig 
hemmamarknad för globalt framväxande lösningar. 

Nya innovationer måste dock integrera teknik och afärsmodeller med etik, lagar 
och regler. Ofentlig sektor behöver efterfråga och driva på olika satsningar inom 
innovation. Här kan ofentligprivat samverkan driva på omställningen genom att 
attrahera kompetenser och kapital för utveckling och produktion. Även sociala inno
vationer är viktiga i ett hållbart samhälle. Alla sektorer behöver bidra till nya lösningar 
som gör att människor mår bra och känner sig trygga och delaktiga i vardagen. 

Innovationskraften ökar när mångfald och jämställdhet betraktas som konkur
rensfördelar och när invånarnas delaktighet och kreativitet tas tillvara. Ett aktivt 
deltagande i europeiska samarbeten kan synliggöra och sprida våra exempel interna
tionellt och ge oss inspiration och kunskap vidare i arbetet. 

Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att stärka innovationskraften 

• Utveckla och nyttiggöra idéer med potential att öka takten i omställningen.

• Stimulera entreprenörskap och hållbar tillväxt i små och medelstora företag.

• Utveckla insatser inom hållbar industri, hälsa och life science, hållbar
mobilitet och bioekonomi.



Knyta samman Västra Götaland 
– för hållbar och förbättrad tillgänglighet

Att knyta samman Västra Götaland handlar om att 
öka närheten mellan olika delar i länet men också 
med grannregioner, övriga Sverige och andra länder. 
Vi vill göra det möjligt för människor och företag att 
nå varandra och att ha ett utbyte med omvärlden. 
Samhällsplanering är en viktig del av framtidens 
lösningar. Den fysiska och digitala infrastrukturen 
behöver utvecklas tillsammans med bebyggelse-
planering och tjänsteutveckling. 

Ett öppet, sammanhållet och fossiloberoende Västra Götaland är ett transportefek
tivt samhälle där nödvändiga transporter samordnas och koordineras, möjligheterna 
att pendla till utbildning och arbete förbättras och tillgången till service och kultur 
utvecklas. Vår geografska struktur med fera kärnor bidrar till en robust utveckling 
i hela länet. Vi verkar dessutom i en global omvärld, där inte minst samverkan inom 
EU är viktig för att lösa klimatutmaningarna. Förutsättningarna för en stark mega
region ökar genom att vi utvecklar infrastrukturen med grannregioner, till exempel 
i stråket Oslo till Hamburg. 

Järnvägen fortsätter att vara grunden i ett hållbart transportsystem för både 
gods och personresor, men det krävs stora investeringar för att öka järnvägsnätets 
kapacitet och fytta över transporter från väg till järnväg. Det sätter fokus på vår 
gemensamma förmåga att hitta nya fnansieringslösningar, liksom att länets kom
muner och Västra Götalandsregionen fortsatt står enade när det gäller att prioritera 
investeringar i infrastruktur. Skandinaviens största hamn ligger i Göteborg och sjö
farten är avgörande för svensk export, import och konkurrenskraft. Västra Götaland 
är därmed Sveriges transport och logistikcentrum och har stora möjligheter att 
utveckla, demonstrera och sprida hållbara lösningar för transport och logistik. 

Den regionala samhällsplaneringen behöver vidareutvecklas och samordnas för 
att bättre hantera långsiktiga utmaningar inom exempelvis transporter, bebyggelse
planering, energiförsörjning och klimatanpassning. Lokalisering av verksamheter, 
bostäder och service kan bidra till mer jämlika villkor för invånarna och minska 
klimatpåverkan. Förutsättningarna för att resa hållbart är beroende av invånarnas 
geografska tillgänglighet till olika platser. Lösningarna måste därför anpassas till 
geografska skillnader och olika behov hos invånare och företag. Med riktade inves
teringar och information om hållbara resmöjligheter kan det hållbara resandet öka. 
Det fnns en stor potential i att öka gång och cykelresorna för de kortare vardagsresorna. 
Den fysiska planeringen och gestaltad livsmiljö ska utvecklas i samverkan. 
Människans behov ska vara utgångspunkt för hur livsmiljöer utformas. 

 

 
 

  

  
  
 

 

 

 
 

 
 

 
  

  

 

14 

Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



För att åstadkomma en hållbar stads och landsbygdsutveckling behöver vi fortsätta 
att utveckla metoder för lokal platsutveckling. Det möjliggör att ta tillvara olika plat
sers specifka förutsättningar för en hållbar lokal ekonomisk tillväxt. Platsutveckling 
handlar om att företag, kommun och föreningsliv ska samverka. En utgångspunkt är 
kulturarvet och den historia som utgör platsens identitet. En samverkan runt platsen 
gör det möjligt att hitta synergier mellan politikområden och underlättar utveckling 
inom bland annat ofentlig och kommersiell service. 

Digitaliseringen kan stimulera ökad resursefektivitet och utveckling av smarta 
tekniklösningar, tjänster och afärsmodeller. System för citylogistik med eldrivna och 
självkörande fordon behöver utvecklas, liksom efektiva noder för byte mellan trans
portslag i hela länet. Mobilitetstjänster för personresor i olika former är i en tidig 
utvecklingsfas. Det krävs satsningar både för tjänsteutveckling och för att ändra 
användarnas beteendemönster. 

Utbyggnaden av bredband behöver fortsätta för att invånare och företag i hela 
Västra Götaland ska kunna bidra till och ta del av utvecklingen. Bredband och mobil
täckning är en förutsättning för digitalisering av många tjänster. Det gör det möjligt 
att arbeta på distans, vilket gör att vissa resor kan undvikas. Det i sin tur är bra ur 
miljö och klimatperspektiv. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att knyta 
samman Västra Götaland 

• Samverkan inom regional fysisk planering 

• Utveckla transportinfrastrukturen och öka andelen hållbart resande 

• Fortsatt utbyggnad av bredband i hela länet 

• Ökad samverkan nationellt och internationellt  
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Öka inkluderingen 
– för tillit och sammanhållning

Att öka inkluderingen handlar om att förbättra 
förutsättningarna för invånare som står långt 
ifrån arbetsmarknaden att försörja och utbilda 
sig. Det handlar också om att öka människors 
tillit till varandra, till samhället och till demokratin. 

Potentialen hos varje människa behöver tas tillvara för att vi ska kunna skapa ett 
jämlikt och sammanhållet Västra Götaland. Arbetet bör vägledas av människors 
villkor, rättigheter och behov och utgå från invånarnas olika förutsättningar till 
infytande och delaktighet. Tilliten mellan människor och till samhället i stort är 
grunden för en fungerande demokrati. 

De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen måste minska. Det krävs 
även åtgärder för att säkerställa att inga invånare känner sig utestängda från möjlig
heten att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Det är också nödvändigt 
med insatser för att alla ska ta del av den digitala utvecklingen – inte minst handlar 
det om att stärka invånarnas medie och informationskunnighet. 

Förutsättningarna att delta i samhällslivet varierar beroende på var man bor 
samt på ursprung, utbildning, ålder, kön, fysiska och psykiska funktionsnedsätt
ningar och en rad andra faktorer. Personer med låg utbildningsnivå har till exempel 
generellt sett sämre hälsa än högutbildade, och utrikes födda har en längre väg in 
på arbetsmarknaden än inrikes födda. 

Tillsammans behöver vi förbättra möjligheterna för fer människor att arbeta 
och ha en egen försörjning. Det kräver större fokus på bland annat utbildning, 
språkkunskaper och validering. Dessutom stärks invånarnas livskvalitet och möjlighet 
till arbete med tillgången till sociala nätverk och mötesplatser. Kultur och förenings
livet bidrar till möten mellan människor, ökar tilliten och känslan av samhörighet 
i samhället och är en brygga mellan människor och myndigheter. 
Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för 
att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet be
tyder mycket för deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Det ska vara enkelt att delta i omställningen till ett hållbart Västra Götaland utifrån 
givna förutsättningar, såväl i landsbygd som i tätorten och på platserna däremellan. 
Boendet och den ofentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap 
och segregation. Tillgång till bostäder är en välfärdsfråga och det är även en förut
sättning för regional utveckling. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande 
livsmiljöer, både för dem som lever och verkar där och för besökare. Tillgången till 
kommunikationer behöver möta invånarnas behov, samtidigt som klimatpåverkan 
måste minska. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att öka inkluderingen 

• Ge fer möjlighet till utbildning och egen försörjning

• Skapa förutsättningar för större samhörighet och tillit mellan människor
och till samhället

• Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Fyra tvärsektoriella 
kraftsamlingar 

Strategin innehåller även tvärsektoriella kraftsamlingar. De fyra som gäller de 
första fyra åren är: 

Fullföljda studier 

Digitalisering 

Elektrifering 

Cirkulära affärsmodeller 

Kraftsamlingarna ses över och revideras vid behov en gång per mandatperiod. 
Kraftsamlingarna ska stärka arbetet inom de fyra långsiktiga prioriteringarna. 
En kraftsamling innebär att extra fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat 
utvecklingsarbete inom området och att extra resurser riktas dit under perioden. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 



Fullföljda studier 
Barn och unga ska ha de bästa förutsättningarna för en bra start i livet. En kraft
samling för fullföljda studier ger stora och långsiktiga vinster för såväl individen 
som samhället. För att komma framåt i arbetet krävs att parter med olika ansvars
områden, resurser och perspektiv samarbetar för att nå resultat. 

Skolan är en viktig plats för barn och ungas utveckling, men ansträngningarna 
för att fer ska gå ut skolan med godkända betyg har hittills inte varit tillräckliga. 
Andelen barn och unga som går vidare från grund och gymnasieskolan med full
ständiga betyg måste öka kraftigt. 

Förutsättningarna att klara skolan påverkas av bland annat föräldrarnas ut
bildningsnivå, inkomst och bakgrund. Stödet kan därför behöva anpassas utifrån 
livssituationen för respektive barn. Stödet behöver också ta hänsyn till fickor och 
pojkars olika förutsättningar. Det krävs även insatser för att förbättra barns och ungas 
psykiska hälsa, eftersom den psykiska hälsan har stor påverkan på möjligheterna att 
lyckas i skolan. 

Insatserna bör fokusera på de tidiga levnadsårens betydelse för skolresultat, 
fysisk och psykisk hälsa samt framtida deltagande i arbetslivet. Genom tidigt stöd 
till familjer för att främja språkutveckling, läsning och rörelseglädje kan vi skapa 
bättre förutsättningar för barnen i skolan. 

Skolan behöver bli bättre på att utjämna skillnader genom stöd till elever med 
sämre förutsättningar. Barnhälsovård, elevhälsa och sjukvård behöver samarbeta för 
en god och jämlik hälsa och för att främja barnens fysiska och psykiska välmående. 
Unga vuxna som inte fullföljt grundskolan och gymnasiet behöver få ytterligare en 
chans till utbildning, via exempelvis folkhögskola eller vuxenutbildning. 

FN:s barnkonvention ska omsättas från teori till praktik. Det handlar bland 
annat om att systematiskt göra barn delaktiga i frågor som berör och engagerar dem, 
och om att barn ska känna till sina rättigheter. Det handlar också om att barnets 
bästa ska beaktas i alla frågor som rör dem och barn ska få möjlighet att utvecklas 
utifrån sina förutsättningar. 

Digitalisering 
Digitaliseringen genomsyrar både privat och ofentlig sektor. Rätt använd kan 
digitaliseringen bidra till att öka företagens konkurrenskraft, efektivisera ofentliga 
verksamheter och bidra till lösningar för ett fossiloberoende samhälle. Viktiga ut
vecklingsområden fnns bland annat inom automation i tillverkningsindustrin och 
välfärdsteknik i omsorg och hälso och sjukvård. 

Teknikutvecklingen bär på en stor innovationspotential. Samtidigt saknas 
tillräcklig digital kompetens och möjligheter att utveckla, testa och demonstrera 
nya lösningar. För att nyttja möjligheterna krävs att privat och ofentlig sektor drar 
åt samma håll. Utbildning, fortbildning och kompetensväxling måste samspela för 
att möta förändringarna i industrin, där vissa yrken i dag fasas bort medan andra 
kommer till. Digitaliseringen ger till exempel ett ökat behov av kompetens inom 
programmering. 

Den ofentliga sektorns möjligheter att efektivisera och utveckla sin service 
genom digitalisering är stor. Ett exempel är arbetet med vårdinformationsmiljöer 
inom hälso och sjukvården. Digitaliseringen kan även skapa bättre förutsättningar 
för invånarna att få tillgång till information, få infytande i och vara delaktiga i sam
hällsutvecklingen. Det är samtidigt viktigt att bryta det digitala utanförskapet och 
ge alla jämlika förutsättningar att delta. 

Den snabba utvecklingen av artifciell intelligens (AI) förväntas göra ett bety
dande avtryck på en mängd olika områden, men AI kräver samtidigt stora mängder 
data med hög kvalitet. Tillgången på öppna data, digital information som fritt kan 
användas, bidrar till digital utveckling och innovation. Samtidigt ökar behovet av 
att ta hänsyn till bedömningar av risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till 
personlig integritet. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 



Elektrifering 
Elektriferingen av industrin och transportsektorn är en viktig del i arbetet för att 
minska klimatpåverkan. Den är samtidigt en av vår tids största industriella omställ
ningar. För att omställningen ska lyckas krävs tillgång till rätt kompetens i alla led, 
både inom nya och befntliga kompetensområden. 

Elektrifering handlar om att utveckla hållbara lösningar inom fera olika sam
hällssektorer. Den nya tekniken behöver internationellt konkurrenskraftiga miljöer 
och labb för forskning, test och demonstration. Innovationsupphandling är ett 
verktyg för att produkter och tjänster ska kunna utvecklas och tillverkas. Ofent
ligprivat samverkan och fnansiering är en framgångsfaktor för sådana satsningar. 
Hemmamarknaden fungerar som en språngbräda för näringslivet att öka exporten 
till andra länder. 

I fysisk planering på kommunal och regional nivå behöver hänsyn tas till behov 
och förutsättningar för elproduktion och eldistribution. Produktionen av icke fossil 
energi är inte tillräcklig för att klara det framtida behovet vid en omfattande elektri
fering. Vi behöver planera för att lokalisera ny inhemsk förnybar elproduktion och 
lagring. Elnätens distributionskapacitet behöver också byggas ut för att möta den 
stigande lokala efterfrågan på elefekt. För att elektrifera transportsystemet behöver 
vi prioritera att bygga ut laddinfrastruktur. Samhället behöver planera för och säker
ställa en elförsörjning som möter behov och förväntningar på leveranssäkerhet och 
fossiloberoende. 

Cirkulära affärsmodeller 
Produkter och tjänster som baseras på förnybar energi och råvaror från jord, skog 
och vatten är nyckeln till att bryta beroendet av olja och andra fossila resurser. 
Samtidigt måste metaller och material som inte kan ersättas med biobaserade råvaror 
cirkuleras tillbaka in i produktionen. 

För att skapa en biobaserad och cirkulär ekonomi krävs en resursefektiv utvin
ning och produktion som inte äventyrar den biologiska mångfalden trots att uttaget 
av biomassa ökar. Det krävs också nya afärsmodeller som fokuserar på lönsamhet 
och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Genom att näringslivet satsar på klimatanpassade 
produkter, bränslen, material och produktionsprocesser och testar dessa i nya afärs
modeller, öppnas många möjligheter för andra samhällssektorer att både haka på 
och driva processen vidare. 

Nya biobaserade innovationer behöver utvecklas och testas i stor skala, vilket 
ställer krav på strategiska satsningar samt på en gemensam och efektiv planering. 
Värdekedjor och materialföden måste vara transparenta för att möjliggöra dels att 
graden av återanvändning är hög i fera led, dels att skadliga ämnen undviks. Sam
tidigt behöver vi stimulera en ökad efterfrågan på biobaserade och cirkulära produk
ter och tjänster. Där kan ofentlig sektor vara en föregångare genom att ställa krav, 
upphandla och bidra till att skapa miljöer för att utveckla, testa och demonstrera 
nya afärsmodeller. 

Genom användardriven afärsutveckling, exempelvis tjänstedesign, underlättar 
och stimulerar vi en hållbar konsumtion och livsstil. Här fnns ett stort engagemang 
från det civila samhället att delta i förändringen. Det civila samhället, kulturlivet och 
folkbildningen kan inspirera och öka invånarnas förmåga att ställa om till en hållbar 
livsstil, bland annat genom att öka intresset för återbruk, delning och klimatsmarta 
designlösningar. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 



Så bidrar strategin till 
genomförandet av Agenda 2030 
I arbetet med Sveriges implementering av Agenda 2030 och FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål läggs stor vikt vid den lokala och regionala nivåns betydelse. 
Vårt samlade regionala utvecklingsarbete bidrar till samtliga 17 globala 
hållbarhetsmål. 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till en ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbar utveckling. Till höger visas en preliminär bedöm-
ning av vilka Agenda 2030-mål som har starkast koppling till mål och 
prioriteringar i strategin. En fördjupad hållbarhetsbedömning kommer att 
göras parallellt med remissbehandlingen av förslaget till strategi, för att 
tydliggöra hur dess genomförande och uppföljning ska bidra till att upp-
fylla Agenda 2030-målen. Resultatet av hållbarhetsbedömningen kommer 
vara ett underlag tillsammans med inkomna remissvar inför beslutet om 
den slutliga strategin. 

När strategin följs upp och utvärderas kommer Västra Götalands-
regionen bland annat att använda indikatorer som bygger på nyckeltal 
för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030. Agenda 
2030 poängterar att samverkan, delaktighet och transparens är förutsätt-
ningar för ett framgångsrikt genomförande och för det övergripande 
målet att ingen ska lämnas utanför. På samma sätt kräver den regionala 
utvecklingsstrategin kontinuerlig dialog, delaktighet och ett gemensamt 
ansvar, där samverkan och partnerskap över sektorer och mellan aktörer 
är en förutsättning. I strategin föreslås fem vägledande principer som ett 
sätt att integrera Agenda 2030 i genomförandet av strategin. De speglar 

bland annat värdet av att öka invånarnas delaktighet och infytande över 
samhällsutvecklingen samt av att ta tillvara olika platsers förutsättningar 
och möjligheter för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. 

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA 

HÅLLBAR ENERGI 
FÖR ALLA 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR 

HÅLLBARA STÄDER 
OCH SAMHÄLLEN 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH 
PRODUKTION 

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA 

INGEN 
FATTIGDOM 

INGEN 
HUNGER 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE 

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH 
SANITET FÖR ALLA 
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Vi tar tillvara olika platsers 
förutsättningar och möjligheter 
Västra Götaland är ett stort län med en stor variation av möjligheter och utmaningar, 
kopplade till olika platsers förutsättningar. Denna variation ska tas tillvara, vilket 
förutsätter att vi synliggör olika behov av utveckling. Vi behöver ha en funktionell 
samverkan över territoriella gränser och politikområden som utgår från de frågor 
som ska hanteras. Det kan innebära att invanda och administrativa gränser behöver 
utmanas. Kulturlivet som förenande kraft bidrar till att brygga över gränser. Genom 
samverkan mellan orter som har olika styrkor och funktioner kan utveckling ske 
både lokalt och i Västra Götaland som helhet. 

Vi ökar invånarnas delaktighet 
och infytande 
För att förändringsarbetet ska bli långsiktigt hållbart behöver invånarna ha möjlighet 
att vara delaktiga, ha infytande och kunna bidra till samhällsutvecklingen. Rätten 
till delaktighet gäller även barn och unga, som ska få möjlighet att delta efter sina 
egna förutsättningar i frågor som berör dem. Att vara inkluderade främjar människors 
hälsa och stärker demokratin. Ett sätt att öka människors delaktighet och synliggöra 
olika perspektiv är interkulturell dialog. Vi verkar tillsammans för att så många som 
möjligt ska få möjlighet att delta i genomförandet av strategin och göra sina röster 
hörda. Först då kan vårt arbete bidra till Agenda 2030:s övergripande mål att ingen 
ska lämnas utanför. 

Fem vägledande principer 

Strategin pekar ut fem principer som ska vägleda oss i vår dialog och samverkan 
för genomförande av strategin: 

Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar 
och möjligheter 

Vi ökar invånarnas delaktighet och infytande 

Vi experimenterar för att lära, skala upp 
och implementera 

Vi talar med gemensam röst 

Vi är modiga och förändringsorienterade ledare 

Principerna ska hjälpa oss att ta tillvara möjligheterna i hela Västra Götaland genom 
att de inspirerar och utmanar oss i nya arbetssätt. De ska hjälpa oss att vidga perspek
tiven, öka delaktigheten, uppmuntra oss att gå före och våga prova det outforskade. 
De vägledande principerna är även ett sätt att integrera Agenda 2030 i genomförandet. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fem vägledande principer 



Vi experimenterar för att lära, 
skala upp och implementera 
Genom att experimentera och skapa test och demonstrationsplattformar möjliggör 
vi lärande och innovationskraft för hållbar utveckling. Genom nya arbetssätt, meto
der och samverkansformer skyndar vi på utvecklingen inom områden där föränd
ringstakten behöver öka. Behovet av att fatta goda och snabba beslut under allt större 
osäkerhet ökar även behovet av att prova olika sätt att hantera beslutsprocesser under 
kontrollerade former. 

Att ta risken att misslyckas är en del i lärandet. Samtidigt ska vi ta tillvara 
det som redan fungerar bra. Då mobiliserar vi för att förverkliga och sprida hållbara 
lösningar och skala upp insatser som bidrar till att öka omställningstakten. 

Vi talar med gemensam röst 
När vi talar med gemensam röst lyssnar omvärlden. Det fnns en lång tradition av 
att ofentlig sektor, näringsliv, akademi och det civila samhället agerar tillsammans 
i Västra Götaland, med grannregioner och i andra internationella samarbeten. 
Gemensamma ståndpunkter kräver dialog, tillit och förtroende. Därför är det viktigt 
att de aktörer som bidrar till samhällsutvecklingen i Västra Götaland enkelt kan 
mobilisera och enas i att gemensamt påverka och utveckla strategiska frågor nationellt 
och internationellt. Här är nätverk och samverkansarenor viktiga delar. Genom att 
tala gemensamt synliggör vi att Västra Götaland är en motor för Sveriges utveckling. 

Vi är modiga och 
förändringsorienterade ledare 
Stora förändringar kräver mod. För att öka takten i omställningen krävs gemensamt 
ledarskap, delat ansvar och strategisk samverkan. Vi behöver vara modiga, kreativa 
och förändringsorienterade och utveckla arbetssätt som hjälper oss i svåra prioriteringar. 
Vi behöver synliggöra, diskutera och hantera synergier och målkonfikter. Samsyn, 
fokus och uthållighet är nycklar för långsiktiga resultat, men det behövs också tillit 
och mod att ifrågasätta det invanda och beredskap för att hantera det oväntade. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fem vägledande principer 



Genomförande 
– från vad till hur 
Parallellt med att förslaget på strategi är på remiss 
fortsätter dialogen och planeringen av hur strategin 
ska genomföras utifrån de konkretiseringar, resurser 
och verktyg som behövs. Det kan till exempel handla 
om understrategier, budgetar och andra fnansierings-
former, mötesplatser, partnerskap, påverkansarbete 
och gemensam kommunikationsstrategi. Här önskas 
inspel från remissinstanserna i hur ni kan bidra till 
strategins genomförande. 

För att genomföra strategin behövs dialog och samverkan, kunskap och lärande 
samt resurser och verktyg. För att prioriteringarna i strategin ska få genomslagskraft 
behöver personella och ekonomiska resurser avsättas i budgetar och i planer för genom
förandet. Vi behöver konkretisera insatser i form av till exempel understrategier och 
överenskommelser. 

Bilden illustrerar genomförandet i form av tecknet för evighet. I centrum fnns vår 
kontinuerliga dialog och samverkan. Kunskap och lärande samspelar och växelverkar 
med de insatser som vi gör med hjälp av våra olika resurser och verktyg. De vägledande 
principerna i fgurens bas vägleder oss i genomförandet. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Genomförande – från vad till hur 



Västra Götalandsregionen ansvarar för att 
samordna olika insatser för att genomföra 
strategin samt kontinuerligt utvärdera och 
följa upp arbetet med strategin. 

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är ett 
politiskt samverkansorgan mellan Västra Göta-
landsregionen och kommunalförbunden i frågor 
om hållbar utveckling. Styrning och prioriteringar 
inom den regionala utvecklingsstrategin bereds 
genom samrådsdiskussioner i BHU, inför beslut 
i regionfullmäktige. 
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Dialog och samverkan 
Grunden för att strategin ska få genomslag är ett stort engagemang under hela 
genomförandet. Vi har alla olika mandat och resurser till vårt förfogande men 
ansvaret är delat. För att vi ska lyckas måste arbetet genomsyras av kontinuerlig 
dialog, delaktighet och gemensamma mötesplatser. Det krävs samverkan och part
nerskap över och mellan sektorer, och det krävs samverkan som kopplar ihop 
styrningen på fera nivåer – kommunal, regional, nationell och EU. 

Med stöd av de vägledande principerna och med utgångspunkt i de utvärde
ringar, uppföljningar och analysunderlag som tas fram kring strategin ökar möjlig
heterna till en gemensam rörelse framåt. Det är också genom dialog och samverkan 
som vi kan hantera de målkonfikter som kan uppstå om en positiv utveckling på 
ett område innebär en negativ på ett annat. 

Befntliga dialog och samverkanforum är en viktig grund i genomförandet, 
tillsammans med politiska samtal mellan regional och kommunal nivå. Västra 
Götalandsregionens årliga konferens Framtid Västra Götaland är en arena för kun
skap, dialog och samverkan för genomförandet av strategin. Men vi behöver även 
skapa nya mötesplatser och samverkansformer. 

Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Genomförande – från vad till hur 



Kunskap och lärande 
Genomförandet av strategin ska utgå från aktuell kunskap om och analys av Västra 
Götalands utveckling samt länets utmaningar och styrkor i en föränderlig omvärld. 
Genom kontinuerlig risk och omvärldsanalys bygger vi upp en gemensam beredskap 
och förmåga att hantera både kända och okända risker och möjligheter. 

De gemensamma insatser som görs ska följas upp och utvärderas i förhållande 
till strategins mål och prioriteringar (se bilaga 2 – Strategisk inriktning för uppfölj
ning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin). Enligt förordningen 
(2017:583) ska strategin ses över minst en gång varje mandatperiod. I samband med 
översynen planeras en utvärdering som ligger till grund för beslut om eventuella 
justeringar i strategin. 

Kunskapsunderlag och risk och omvärldsanalys skapar, tillsammans med upp
följning och utvärdering, ett underlag för gemensamt lärande och behovsmotiverade 
prioriteringar i arbetet framåt. 

Verktyg och resurser 
Strategins genomförande behöver konkretiseras i form av till exempel understrategier, 
handlingsplaner och överenskommelser. Det krävs även att strategins prioriteringar 
avspeglas i fördelningen av resurser. Omfattningen på åtgärder och insatser behöver 
matcha utmaningarna, och det är därför nödvändigt att arbeta för ökade ekonomiska 
resurser, från nationell och internationell nivå till Västra Götaland. EU:s fnansiella 
instrument återfnns bland annat i de program som styrs av EU:s sammanhållnings
politik, jordbrukspolitik och forskningspolitik. 

Genom ofentlig upphandling går det att rikta betydande resurser för att stödja 
omställningen. Innovationsupphandling är ett annat instrument för att utveckla nya 
produkter och tjänster. Exempel på verktyg och resurser för att genomföra strategin 
är våra olika personella och ekonomiska resurser, mål och styrdokument, budgetar 
och verksamhetsplaner, överenskommelser, upphandling, utlysningar av projekt
medel och idéburna ofentliga partnerskap. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Genomförande – från vad till hur 



Så hänger det ihop 
Den regionala utvecklingsstrategin är vår gemensamma strategi för den 
regionala utvecklingen i Västra Götalands län. 

Strategin har sin grund i det uppdrag som Västra Götalandsregionen 
har från regering och riksdag att utarbeta och fastställa en regional 
utvecklingsstrategi för länet, samt samordna genomförandet och upp-
följningen av strategin. Uppdraget fnns i lagen om regionalt utvecklings-
ansvar (2010:630). 

Den regionala utvecklingsstrategin ska vägleda kommuner, kommunal-
förbund, näringsliv, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället 
samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter i det gemensamma 
arbetet med regional utveckling. Strategin styr, tillsammans med region-
fullmäktiges budget, Västra Götalandsregionens satsningar på regional 
utveckling. 

Strategin tar sin utgångspunkt i Vision Västra Götaland – Det goda 
livet, där det goda livet förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner 
– den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Dessa tre dimensioner 
är beroende av varandra och förstärker varandra. 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till det regionala genom-
förandet av internationella och nationella utvecklingsstrategier. På global 
nivå fnns Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. På europeisk nivå 

fnns sammanhållningspolitiken och tillväxtstrategin Den gröna given 
med mål och åtgärder för klimatneutralitet fram till 2050. På nationell 
nivå fnns Strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2020, 
där en ny nationell strategi ska tas fram 2020. 

Den regionala utvecklingsstrategin samspelar även med tre andra 
regionala måldokument som är antagna av regionfullmäktige. De ska till-
sammans bidra till att uppfylla den gemensamma Vision Västra Götaland 
– Det goda livet. Dessa måldokument är strategi för hälso- och sjukvårdens 
omställning i Västra Götalandsregionen och det nationella uppdraget att ta 
fram regionalt trafkförsörjningsprogram och regional kulturplan. 

Den regionala utvecklingsstrategin kommer att genomföras genom 
exempelvis den regionala klimatstrategin Klimat 2030, Regional transport-
infrastrukturplan, den digitala agendan Smart region Västra Götaland 
samt den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering Jämställt 
Västra Götaland 2019–2020. 
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Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023 
innehåller ett antal områden som särskilt skapar synergier för hållbar 
utveckling och som bygger på tvärsektoriell samverkan. Dessa områden 
är gestaltad livsmiljö, medie- och informationskunnighet, folkbildning, 
kultur och hälsa, idrott, kulturella- och kreativa näringar och platsutveck-
ling samt läsfrämjande. En fördjupad beskrivning och prioriteringar inom 
respektive område fnns att läsa i kulturstrategin. 

Trafkförsörjningsprogrammet är ett övergripande styrdokument för 
kollektivtrafkens utveckling. Goda möjligheter till studie- och arbets-
pendling, bostadsbyggande, infrastrukturutveckling samt lokalisering av 
verksamheter och service skapar tillsammans med kollektivtrafken en 
grund för ett hållbart Västra Götaland. Kollektivtrafken ska planeras 
både utifrån att minska transporternas påverkan på miljön och med 
hänsyn till dem som är beroende av en fungerande kollektivtrafk. 
Trafkförsörjningsprogram för år 2021–2025 är under framtagande. 

Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen 
berör fera områden som bidrar till hållbar regional utveckling och som 
bygger på tvärsektoriell samverkan. Det handlar bland annat om digi-
talisering, innovation, hälsa och life science, kompetensförsörjning och 
förebyggande folkhälsoarbete. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-16

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

KS/2020-0367

KSau § 209 Riktlinjer för Strömstad kommuns 
minoritetspolitiska arbete

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete efter antagande 
skrivs in i jämlikhetsplanen för Strömstads kommun

att lägga förslag till riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete på 
kommunens webbsida för möjlighet till berörda att yttra sig 

Sammanfattning av ärendet
Från den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för 
urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, 
sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, 
samiska, finska och meänkieli.

Kommuner som inte ingår i minoritetsspråkiga förvaltningsområden har: 
• utökad informationsskyldighet
• utökad samrådsskyldighet genom strukturerad dialog
• utökad skyldighet avseende barn- och ungdomsperspektiv
• skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet
• utökad skyldighet att:
- tillhandahålla äldreomsorg på samtliga minoritetsspråk om kommunen har
tillgång till personal som kan språken
- informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorg
- beakta äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet

Strömstads kommun har i dagsläget inget separat styrdokument med riktlinjer för 
kommunens minoritetspolitiska arbete. Frågan berörs delvis inom ramen för 
kommunens antagna jämlikhetsplan som antogs våren 2018. Jämlikhetsplanen 
utgår från diskrimineringsgrunderna, som bland annat omfattar etnisk 
tillhörighet. 

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att 
samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets 
kommuner. Kommunen ska därför på begäran från aktuell myndighet kunna 
lämna ut uppgifter om mål och riktlinjer.

För att uppfylla kraven för lagen har förslag på riktlinjer för kommunens 
minoritetspolitiska arbete tagits fram.

Då det framgår av förarbeten att utformningen av riktlinjer bör ske i samråd med 
de nationella minoriteterna är det lämpligt att förslag på riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet i Strömstads kommun läggs tillgängligt på kommunens 
webbsida.
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Tjänsteskrivelse 2020-05-29 av folkhälsostrateg Terése Lomgård

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete efter antagande 
skrivs in i jämlikhetsplanen för Strömstads kommun

att lägga förslag till riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete på 
kommunens webbsida för möjlighet till berörda att yttra sig 
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete 
2020-2022

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete efter antagande 
skrivs in i jämlikhetsplanen för Strömstads kommun

att lägga förslag till riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete på 
kommunens webbsida för möjlighet till berörda att yttra sig 

Sammanfattning av ärendet
Från den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för 
urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, 
sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, 
samiska, finska och meänkieli.

Kommuner som inte ingår i minoritetsspråkiga förvaltningsområden har: 
• utökad informationsskyldighet
• utökad samrådsskyldighet genom strukturerad dialog
• utökad skyldighet avseende barn- och ungdomsperspektiv
• skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet
• utökad skyldighet att:
- tillhandahålla äldreomsorg på samtliga minoritetsspråk om kommunen har
tillgång till personal som kan språken
- informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorg
- beakta äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet

Strömstads kommun har i dagsläget inget separat styrdokument med riktlinjer för 
kommunens minoritetspolitiska arbete. Frågan berörs delvis inom ramen för 
kommunens antagna jämlikhetsplan som antogs våren 2018. Jämlikhetsplanen 
utgår från diskrimineringsgrunderna, som bland annat omfattar etnisk tillhörighet. 

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att 
samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets 
kommuner. Kommunen ska därför på begäran från aktuell myndighet kunna 
lämna ut uppgifter om mål och riktlinjer.



2 (4)

2020-05-29 Ärende: KS/2020-0367

 För att uppfylla kraven för lagen har förslag på riktlinjer för kommunens 
minoritetspolitiska arbete tagits fram.

Då det framgår av förarbeten att utformningen av riktlinjer bör ske i samråd med 
de nationella minoriteterna är det lämpligt att förslag på riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet i Strömstads kommun läggs tillgängligt på kommunens 
webbsida.

Ärendet
Från den 1 januari 2019 träder ändringar i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för 
urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, 
sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, 
samiska, finska och meänkieli.

Kommuner som inte ingår i minoritetsspråkiga förvaltningsområden har: 
•  utökad informationsskyldighet
•  utökad samrådsskyldighet genom strukturerad dialog
•  utökad skyldighet avseende barn- och ungdomsperspektiv
•  skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet
•  utökad skyldighet att:
- tillhandahålla äldreomsorg på samtliga minoritetsspråk om kommunen har 
tillgång till personal som kan språken
- informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorg
- beakta äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet

Av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår att kommuner 
och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 
Exempel på områden inom kommunen där mål och riktlinjer ska antas är kultur, 
förskola, skola samt vård- och omsorg. Riktlinjer och mål kan även antas i 
förhållande till allmänna bestämmelser i lagen, så som informationsskyldigheten, 
skyldigheten att främja språk och kultur och skyldigheten att samråda. 

Hur kommunen ska bedriva det minoritetspolitiska arbetet ska således framgå av 
någon form av styrdokument. Dessa mål och riktlinjer kan med fördel integreras i 
andra styrdokument som rör mänskliga rättigheter och demokratifrågor. 
Innehållet i dokumentet får anpassas efter lokala förhållanden. 

Strömstads kommun har i dagsläget inget separat styrdokument med riktlinjer för 
kommunens minoritetspolitiska arbete. Frågan berörs delvis inom ramen för 
kommunens antagna jämlikhetsplan som antogs våren 2018. Jämlikhetsplanen 
utgår från diskrimineringsgrunderna, som bland annat omfattar etnisk tillhörighet. 

För att uppfylla kraven för lagen bör jämlikhetsplanen uppdateras med riktlinjer 
för kommunens minoritetspolitiska arbete. Nedan följer förslag på riktlinjer för 
Strömstads kommun.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att 
samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets 
kommuner. Kommunen ska därför på begäran från aktuell myndighet kunna 
lämna ut uppgifter om mål och riktlinjer.
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Förslag på riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete:
Riktlinjerna berör i utgångspunkt hela kommunens verksamhet. De nämnder som 
främst berörs är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden. Även kultur- och fritidsutskottet berörs. 

Riktlinjerna är utformade utifrån lagstiftningen och lyfter bland annat kommunens 
skyldighet att informera om de nationella minoriteternas rättigheter och de 
allmännas ansvar enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt 
andra föreskrifter som lagen hänvisar till. Kommunen ska genom aktiva åtgärder 
och handlingar stödja språkens och kulturernas fortlevnad. 

 Nationella minoriteter, särskilt barn och unga, ska ges möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem. Av lagstiftningen framgår att så långt 
det är möjligt ska samråd ske med minoriteterna i dessa frågor. Då lämplig 
struktur för samråd kan skilja sig åt mellan nämnderna ligger ansvaret på 
respektive nämnd att skapa en lämplig form för samråd.

 Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt. Detta ska beaktas särskilt när beslut 
fattas som kan komma att påverka barn. Det kan röra sig om placering av 
barn i förskola, tillgång till litteratur på de nationella språken i bibliotek 
samt beslut om kulturverksamhet. Det kan också handla om att barn som 
omhändertas av socialtjänsten familjehems placeras i en familj där 
barnets språk och kultur är en naturlig del.

 Av skollagen (2010:800) framgår att kommunen har en skyldighet att 
erbjuda elever modersmålsundervisning gällande de nationella 
minoriteterna. Med anledning av detta lyfts vikten av att barn- och 
utbildningsnämnden verkar för att tillgängliggöra undervisningen på olika 
sätt. 

 Lagen ställer krav på att den service och omvårdnad som erbjuds inom 
kommunen. Bland annat ska kommunen, i det fall den har tillgång till 
personal som är kunnig i minoritetsspråk informera den som ansöker om 
bistånd inom ramen för äldreomsorgen om möjligheten till sådan service 
och omvårdnad (prop. 2017/18:199)

 Biblioteken har en naturlig del i samhället när det gäller språk och kultur 
vilket gör det lämpligt att genom dessa stödja språkens och kulturernas 
fortlevnad. 

 Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen följa upp riktlinjerna 

Då det framgår av förarbeten att utformningen av riktlinjer bör ske i samråd med 
de nationella minoriteterna är det lämpligt att förslag på riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet i Strömstads kommun läggs tillgängligt på kommunens 
webbsida.
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2020-05-29 Ärende: KS/2020-0367

Perspektiv

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention)
Barn och ungas rättigheter stärks ytterligare utifrån riktlinjerna. Barn och unga ska 
ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt 
främjas.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv

Folkhälsoperspektiv
Alla människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få likvärdig 
tillgång till välfärdstjänster och service. Alla, oavsett kön, könsidentitet, 
könsuttryck, klasstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder ska ges 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor.

Juridiskt perspektiv
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Miljöperspektiv
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv

Beslutsunderlag
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Terése Lomgård
folkhälsostrateg
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Mats Brocker
kommundirektör
0526- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
MBN diarie
SN diarie
BUN diarie
TN diarie



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-16

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

KS/2019-0717

KSau § 210 Revidering av flaggregler

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att anta revidering av flaggregler enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Flaggning på flaggstänger som Strömstads kommun disponerar sker enligt 
riktlinjen ”Regler för offentlig flaggning” (antagen av Kommunstyrelsen 2009-12-
02, Reviderad av Kommunstyrelsen 2015-08-28 § 116).

Flaggreglerna behöver uppdateras med förtydligande avseende användning av 
regnbågsflaggan samt för vägledning avseende användning av flagga med symbol 
för kommunens platsvarumärke. Med dessa anvisningar finns nu regler för 
samtliga  flaggtyper som används vid kommunens verksamhetslokaler och på 
allmänna platser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-05
Reviderad riktlinje; Regler för offentlig flaggning

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta revidering av flaggregler enligt förslag.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-05-05 Ärende: KS/2019-0717
KS – Avdelning för kansli och kommunikation

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Revidering av flaggregler

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta att anta revidering av flaggregler enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Flaggning på flaggstänger som Strömstads kommun disponerar sker enligt 
riktlinjen ”Regler för offentlig flaggning” (antagen av Kommunstyrelsen 2009-12-
02, reviderade av Kommunstyrelsen 2015-08-28 § 116).

Flaggreglerna behöver uppdateras med förtydligande avseende användning av 
regnbågsflaggan samt för vägledning avseende användning av flagga med symbol 
för kommunens platsvarumärke respektive ”Strömstadsflaggan”. Önskemål har 
också framförts om en mer restriktiv sorgeflaggning vid stadshuset då detta ofta 
föranleder frågor och ibland oro bland invånare. Föreslagen riktlinje hanterar dessa 
behov och innehåller regler för samtliga  flaggtyper som används vid kommunens 
verksamhetslokaler och på allmänna platser. 

Ärendet
Regler för offentlig flaggning beslutas av kommunstyrelsen och styr hur 
kommunen flaggar vid verksamhetslokaler, vid sorgeflaggning och på allmänna 
platser. Förslaget till reviderade flaggregler innehåller regler för flaggning för 
samtliga flaggtyper som används i kommunen. Skillnaden mot tidigare regler är 
ett förtydligande avseende flaggning med regnbågsflaggan, sorgeflaggning vid 
stadshuset samt tillkommande anvisningar om användning av flagga med symbol 
för Strömstads platsvarumärke. Den senare flaggan finns till försäljning medan 
användning av Strömstadsflaggan förbehålls kommunens verksamheter. Den 
tidigare vita flagga med ankare som funnits i hamnområdet utgår med dessa 
regler ur sortimentet.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention)
Förslaget har inga aspekter avseende barnperspektivet.

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Långsiktig användning av flaggtyp med kommunens platsvarumärke innebär viss 
merkostnad för inköp av flaggtypen. Prissättning vid försäljning av flaggan kan ske 
enligt självkostnadsprincip vilket ger neutral ekonomisk påverkan.
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2020-05-05 Ärende: KS/2019-0717

Folkhälsoperspektiv
Förslaget har inga aspekter avseende folkhälsa.

Juridiskt perspektiv
Förslaget har inga aspekter avseende det juridiska perspektivet.

Miljöperspektiv
Förslaget har inga aspekter avseende miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20200505
Reviderad riktlinje; Regler för offentlig flaggning

Maria Kvarnbäck
Kommunikationschef
0526-19184
maria.kvarnback@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden, tn.diarie@stromstad.se
ulrik.johansson@stromstad.se

mailto:tn.diarie@stromstad.se


Styrdokument 

Regler för 
offentlig flaggning 

Dokumenttyp Regler
Beslutande organ Kommunstyrelsen
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen
Antagen 2020-xx-xx
Ansvar Kommunikationschef



Flaggregler för Strömstads kommun 
Gäller allmänna flaggdagar och övriga tillfällen 

Svenska flaggan
Kommunen flaggar med nationsflagga på centrala flaggstänger på allmänna flaggdagar. Därutöver kan 
varje verksamhet avgöra om man vill flagga på grund av en speciell anledning. Detta kan t ex vara 
skolavslutning, invigning eller andra arrangemang/evenemang. Vänortsbesök/utländska besök med 
flera högtider 

Vid vänortsbesök/utländskt besök eller nordiska nationaldagar flaggas med aktuell nationsflagga 
tillsammans med svensk flagga vid Stadshuset samt eventuellt hos berörd verksamhet. Om flera 
nationsflaggor används ska dessa kompletteras med minst en svensk flagga. Om flaggborg arrangeras 
får inte någon annan nationsflagga förekomma i större utsträckning än den svenska. 

Nationell sorgeflaggning 
I samband med större katastrofer på senare år har nationell sorgeflaggning påbjudits från regeringen. 
I dessa sammanhang sorgeflaggar Strömstads kommun vid Stadshuset, Räddningsstationen och 
Strömstad Gymnasium. Övriga verksamheter avgör själva om de vill delta. I samband med 
sorgeflaggning ska flagga hissas i topp och därefter sänkas till 2/3 stång. Vid begravning kan flaggan 
efter ceremonins avslutning antingen hissas i topp innan den tas ned, alternativt hissas i topp för att 
tas ned vid solens nedgång. 

Sorgeflaggning 
Sorgeflaggning sker hos berörd verksamhet vid dödsfall bland medarbetare, vårdtagare eller 
skolelever. Vid medarbetares bortgång sorgeflaggas även vid stadshuset. I samband med dödsfall och 
begravning för aktiv kommunpolitiker sker sorgeflaggning vid Stadshuset. Ansvarig arbetsledare för 
den avlidne ansvarar för att anmäla behov av flaggning. Eventuell sorgeflaggning för tidigare anställda 
får endast genomföras vid varje verksamhet efter beslut av verksamhetschef. 

”Strömstadsflaggan”
Strömstadsflaggan har motiv från kommunens vapensköld och symboliserar i första hand Strömstads 
kommun som organisation. Flaggan används vid kommunens verksamhetslokaler som vid Strömstads 
stadshus och i övrigt där kommunen har ansvarsområden eller bedriver verksamhet (andra 
verksamhetslokaler eller på allmänna platser). 

Flagga med platssymbol
Vid allmänna platser där kommunen har flaggstänger används blå flagga med symbol för Strömstads 
platsvarumärke. Exempel på sådana platser är Plagen, Torget och Kärleksudden. Flaggan finns till 
försäljning och privatpersoner och företag uppmuntras att använda platsflaggan för uppslutningen 
kring Strömstads värden som plats.

Regnbågsflaggan
Flaggning med den så kallad Regnbågsflaggan ska ske vid stadshuset i samband med Pridefestivaler i 
Göteborg, Stockholm respektive lokalt i Strömstad. Vid flaggning med Regnbågsflaggan ska denna 
kompletteras med Strömstadsflaggan. 



Verksamhetsunika flaggor och symboler
Verksamheter som har flaggstänger och beslutad, egen symbol/logotyp med flagga för sin 
verksamhet använder denna i kombination med Plats- eller Strömstadsflagga. Exempel är 
Räddningstjänsten och vissa andra verksamheter. Detta gäller enbart verksamheter som har 
beslutad, egen symbol/logotyp enligt gällande grafisk profil. Verksamheter ansvarar själva för dessa 
flaggor, såväl inköp som användning.

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-05-13

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

KS/2019-0717

KSau § 138 Revidering av flaggregler

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att återremittera ärendet till kommundirektören för justering av flaggreglerna.

Sammanfattning av ärendet
Flaggning på flaggstänger som Strömstads kommun disponerar sker enligt 
riktlinjen ”Regler för offentlig flaggning” (antagen av Kommunstyrelsen 2009-12-
02, Reviderad av Kommunstyrelsen 2015-08-28 § 116).

Flaggreglerna behöver uppdateras med förtydligande avseende användning av 
regnbågsflaggan samt för vägledning avseende användning av flagga med symbol 
för kommunens platsvarumärke. Med dessa anvisningar finns nu regler för 
samtliga  flaggtyper som används vid kommunens verksamhetslokaler och på 
allmänna platser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-05
Förslag till reviderad riktlinje; Regler för offentlig flaggning

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta förslag av revidering av flaggregler.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-16

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

KS/2007-0037

KSau § 212 FÖP Strömstad-Skee - Särskilt utlåtande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. godkänna särskilt utlåtande enligt PBL 3 kap 17§.
2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram antagandehandlingar i enlighet med 

vad som anges i det särskilda utlåtandet.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marie Edvinsson Kristiansen (M) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) har varit föremål för utställning under tiden 
2020-02-07 till 2020-06-01. Utställningstiden förlängdes med anledning av corona. 
Inkomna yttranden har sammanställts i särskilt utlåtande, daterat 2020-07-31. 
Större ställningstaganden som föranleds av detta listas på sid 1-3 under rubriken 
sammanfattning.

Flera synpunkter under utställningen berör lämplig detaljeringsgrad för FÖP 
Centrum-Skee. Ställningstaganden i denna fråga återfinns under rubriken 
sammanfattning, samt i kommentarer till tekniska nämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Förslag till särskilt utlåtande, daterat 2020-08-24
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 av översiktsplanerare Björn Richardsson
Länsstyrelsens granskningsyttrande över FÖP Strömstad-Skee

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

1. godkänna särskilt utlåtande enligt PBL 3 kap 17§.
2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram antagandehandlingar i enlighet med 

vad som anges i det särskilda utlåtandet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Tysklind (L) yrkar på att område 27 i den fördjupade översiktsplanen ska vara 
kvar.

Mats Granberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifall eller avslår Lars Tysklinds 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet avslår tilläggsyrkandet.

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Mats Granbergs förslag och 
finner att så sker.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-16

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

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2020-09-02 Ärende: KS/2007-0037
KS - Utvecklingsavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Fördjupad översiktsplan - FÖP Strömstads tätort med Skee 
(MBN tidigare ägare av ärendet, se MN/2000-1098)

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. godkänna särskilt utlåtande enligt PBL 3 kap 17§.

2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram antagandehandlingar i enlighet med 
vad som anges i det särskilda utlåtandet

Sammanfattning av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) har varit föremål för utställning under tiden 
2020-02-07 till 2020-06-01. Utställningstiden förlängdes med anledning av corona. 
Inkomna yttranden har sammanställts i särskilt utlåtande, daterat 2020-07-31. 
Större ställningstaganden som föranleds av detta listas på sid 1-3 under rubriken 
sammanfattning.

Flera synpunkter under utställningen berör lämplig detaljeringsgrad för FÖP 
Centrum-Skee. Ställningstaganden i denna fråga återfinns under rubriken 
sammanfattning, samt i kommentarer till tekniska nämndens yttrande. 

Beslutsunderlag
Förslag till särskilt utlåtande, daterat 2020-08-24

Björn Richardsson
översiktsplanerare
0526-196 80
bjorn.richardsson@stromstad.se

Terése Lomgård
t.f. utvecklingschef
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet, MBN, TN, BUN, SN, Länsstyrelsen



Dnr KS/2007-0037 

 

 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för  

Centrum - Skee 
Strömstads kommun 

 

Särskilt utlåtande 
 

Hur utställningen har bedrivits 
Utställningshandlingar har varit utsända under tiden 2020-02-07 – 2020-06-01. Handlingarna har 
även funnits tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida. 
Ursprunglig yttrandetid till 15 april förlängdes till 1 juni med anledning av Corona, efter önskemål 
från flera remissinstanser. Sedan 1 april 2020 har termen "utställning" bytts ut mot "granskning", 
genom ändringar i plan- och bygglagen (PBL). 

 
Sammanfattning 
Under utställningen har det kommit ett antal nya synpunkter från enskilda medborgare och från 
kommunala nämnder och bolag. Många synpunkter gäller frågor som avgörs i FÖP, andra inte.  

 

 

Flera inkomna yttranden ifrågasätter nyttan av FÖP och menar att den blir ett hinder för kommunens 
utveckling. Tanken med FÖP är tvärtom - att den ska möjliggöra utveckling under många år framöver. 
Man ska komma ihåg att FÖP ligger inom ett område som i grunden har många begränsningar för 
utveckling av bebyggelse. Utan FÖP blir det mycket svårt att i det enskilda fallet visa att marken kan 
bebyggas utan satt skada de värden som är skyddade enligt lag. 

Slutsatsen är därför:   

• Hela FÖP ska gås igenom och onödigt detaljerade riktlinjer ska strykas. Detta gäller både 
generella riktlinjer och riktlinjer per detaljplan 

• Upplägget är samma som för övriga FÖP inom Strömstads kommun. Erfarenheter från 
tillämpningen av övriga FÖP ger goda skäl att låta FÖP Centrum-Skee följa samma upplägg. 

 

Erfarenheter framför allt från FÖP Norra Kustområdet och FÖP Södra Kustområdet är: 

• Planens tydlighet förenklar för markägare, exploatörer och övriga inblandade i processen. 
Tydligheten ger också en ökad demokratisk insyn på vilka grunder ett enskilt ärende hanteras 
av kommunen. 

• I de fall en ansökan stämmer med FÖP förenklas hanteringen och utredningskraven minskas. 

• Ett antal ansökningar som inte stämmer med FÖP har sedan 2013 beviljats, efter att en mer 
detaljerad bedömning har gjorts på platsen.  

  

Kommunens kommentarer med ställningstaganden och motiveringar redovisas i blå ruta efter 
varje yttrande. 
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De viktigaste ställningstagandena i detta utlåtande med anledning av inkomna yttranden är: 

 

Synpunkter som ska tillgodoses i FÖP 
• Dessa 4 områden ska strykas ur FÖP: 

15 Mällbyhöjd, östra 

24 Grandalen 

26 och 27 Mariedal 

 

 

 

• Rekommendationskartan ska ses över så att R5 endast omfattar de ytor som har 
dokumenterade höga naturvärden eller krävs för kompensationsåtgärder för skyddade arter. 
De ytor som avgår från R5 ska få beteckningen R6. 

• De generella rekommendationerna ska ses över och förenklas. De behöver inte vara samma 
som i övriga FÖP och ÖP. Det ska tydligare framgå att dessa rekommendationer endast avser 
bebyggelse utom detaljplan. 

• Onödigt detaljerade riktlinjer per detaljplan ska strykas. 

• Rekommendationerna om 55 dBA för buller vid bostäder ska strykas.  

 

   

 

Synpunkter som inte ska tillgodoses i FÖP 
• Ta bort alla riktlinjer för de enskilda utvecklingsområdena. 

• Stryk utvecklingsområdet för verksamheter (30) Bastekärr Norra. 

• Stryk hela området Mällbyhöjd 

• Stryk hela området Mällbyhöjd och ersätt med ytterligare förtätning centralt i staden. 

• Stryk bostadsområdet 54 Mällby Gård 

• Lägg till nytt bostadsområde vid parkeringen mellan Taxi och Circle K 
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Synpunkter som inte avgörs i FÖP 
Detta utlåtande hanteras av kommunstyrelsen. När den blir godkänd kommer den att läggas ut på 
kommunens webbsida. I de fall dessa synpunkter har en tydlig mottagare inom kommunen har dessa 
skickats vidare för kännedom. Några synpunkter har dessutom diarieförts på den detaljplan som 
berörs. De viktigaste synpunkterna gäller: 

• Synpunkter om pågående detaljplaner. 

• Krav från länsstyrelsen om utredning av påverkan på riksintresset för kulturmiljö i Skee. FÖP 
anger att frågan får utredas i kommande detaljplaner. 

• Synpunkt från länsstyrelsen (LS) att genomförandet av skyddsåtgärder för sandödla och 
hasselsnok måste säkerställas innan LS slutgiltigt kan säga att FÖP-förslaget är förenligt med 
artskyddslagstiftningen: FÖP anger att frågan får hanteras i det pågående arbetet med 
naturvårdsplanen. 

• Önskemål om en tydlig analys av bostadsbehov och utbyggnadsetapper. FÖP anger att frågan 
får hanteras i bostadsförsörjningsplanen 

• Önskemål om en strategi för utbyggnad av cykelvägar. FÖP anger att frågan får hanteras i 
den kommande cykelplanen. 

• Synpunkter om miljö- och byggnämndens tillämpning av detaljplanekravet. 

 

 

Kort om formalia 
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur en översiktsplan ska hanteras och anger vissa obligatoriska 
delar av dess innehåll. Några viktiga punkter: 

• Det finns formellt bara en översiktsplan (ÖP) i kommunen. Den kan bestå av olika delar. I 
Strömstads fall består översiktsplanen av: kommunomfattande översiktsplan (ÖP), 
fördjupade översiktsplaner (FÖP), vindkraftsplan samt Blå översiktsplan. Varje del är 
utformad så att de kan läsas separat, se även under kapitlet inledning i FÖP. 
 

• Fakta förändras under planens giltighetstid och kan behöva uppdateras kontinuerligt. I den 
version som ska antas av kommunfullmäktige ingår därför inte utställningsversionens del 3 
eller de utredningar som är bilagor till FÖP. 
 

• Denna FÖP gäller som längst till mitten av nästa mandatperiod. PBL ändrades 1 april 2020. 
Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav om att kommun-
fullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 
24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 september 2024 ska kommunfullmäktige ha 
antagit kommunens första planeringsstrategi. Om inte detta genomförs upphör översikts-
planen att vara aktuell. 
 

• När en ÖP eller FÖP har antagits av kommunfullmäktige gäller denna tillsammans med 
länsstyrelsens granskningsyttrande. Finns inga kvarstående erinringar från länsstyrelsen 
gäller ÖP eller FÖP i sin helhet. Om länsstyrelsens invändningar kvarstår inför antagandet ska 
detta anmärkas i planen i form av markeringar på planens kartor eller på annat sätt.   
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Inkomna yttranden 
Följande skriftliga synpunkter har kommit in till och med 2020-07-01: 

Myndigheter 
1. Länsstyrelsen inkom 2020-06-04 
2. Trafikverket inkom 2020-03-25 
3. Skanova AB inkom 2020-02-13   (ingen erinran) 
4. Försvarsmakten inkom 2020-03-27   (ingen erinran) 
5. Bohusläns museum inkom 2020-05-18 

Kommunala nämnder och bolag 
6. Barn och utbildningsnämnden inkom 2020-04-30 
7. Tekniska nämnden inkom 2020-03-30, 04-24 och 05-25 
8. Strömstadslokaler AB inkom 2020-07-01 
9. Strömstadsbyggen AB inkom 2020-07-01 
10. Tanums kommun inkom 2020-04-08  (ingen erinran) 

Politiska partier 
11. Liberalerna inkom 2020-05-04 
12. Miljöpartiet inkom 2020-05-20 
13. Kristdemokraterna inkom 2020-05-24 
14. Centerpartiet inkom 2020-06-01 
15. Moderaterna inkom 2020-06-30 

Föreningar 
16. Strömstad golfklubb inkom 2020-05-18 

Övriga 
inkom 2020-02-10 
inkom 2020-02-25 
inkom 2020-03-11 
inkom 2020-05-11 
inkom 2020-05-28 – 05-29 
inkom 2020-05-29 
inkom 2020-05-30 
inkom 2020-05-31 
inkom 2020-06-01 

17. D
18. C
19. S
20. E
21. 15 fastighetsägare i området Tallhöjden
22. S
23. J
24. L
25. P
26. 40 Fastighetsägare i området Mariedal inkom 2020-06-01 
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1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens (LS) yttrande biläggs i sin helhet. Synpunkter från LS ska så långt möjligt tillgodoses, 
yttrande utgör checklista för ändringar och kompletteringar inför antagande. De viktigaste 
synpunkterna och kommunens kommentarer framgår av tabellen nedan: 

 

Länsstyrelsens synpunkter Kommunens kommentar 

Kommunen har i planförslaget tagit hänsyn till 
riksintressena enligt 3 kap § 6 miljöbalken (MB) för 
naturvård och för friluftsliv på ett bra sätt. 

När detaljplaner tas fram krävs dock en mer 
detaljerad bedömning mot respektive riksintresse.  

Synpunkterna noteras. 

 
Ja självklart. Närmare studier i detalj-
planeskedet kan visa på behov att 
anpassa av detaljplanens utbredning och 
utformning. Lokaliseringsfrågan, dvs. om 
området överhuvudtaget är lämpligt för 
bebyggelse har dock prövats redan i 
denna FÖP. 

Kommunen har i planförslaget utanför tätorterna tagit 
hänsyn till riksintressena enligt 4 kap 2§ i miljöbalken 
(turism, friluftsliv och obruten kust) på ett bra sätt. 

Synpunkterna noteras. 

Länsstyrelsen anser att kommunen har redovisat och 
motiverat på ett bra sätt vad som ligger till grund för 
ianspråktagandet av jordbruksmark i planförslaget, 
enligt de villkor som krävs enligt 3 kap. 4 § miljö-
balken. Sedan samrådsskedet har kommunen förtyd-
ligat utställningshandlingen med den urvalsprocess 
som föregått bortvalda områden. Länsstyrelsen 
bedömer att det är mycket bra att de större samman-
hängande jordbruksmarkerna ska bevaras öppna. 

Dock vill Länsstyrelsen påpeka att innan område 30 i 
Skee bebyggs, som är utpekat som framtida resurs för 
verksamhetsutveckling, bör en ny lokaliserings-
utredning göras. 

Synpunkterna noteras. 

 

 

 

 

 
Instämmer. Området lär knappast vara 
aktuellt före 2024. Nytt ställningstagande 
krävs i den kommande planerings-
strategin. 

Länsstyrelsen vill påminna om att det finns 
kulturmiljövärden kopplade till såväl landskapet i stort 
som till stadsbild och siluett runt centrala Strömstad. 

Dessa kulturvärden tillsammans med naturvärden 
utgör grunden för det geografiska riksintresset enligt 
4 kap. 2 § Miljöbalken. Här kan stora byggnads-
volymer och sammanhållen bebyggelse i höjdlägen 
riskera att påverka riksintresset. Särskilt viktigt i detta 
sammanhang är resonemang om den kumulativa 
effekten av att bygga i höjdlägen i stadssiluetten och 
landskapsbilden. 

Kommunen bedömer att föreslagna 
bostadsområden är möjliga att bebygga 
utan att skada landskap- och stadsbild. 

Hur det enskilda området ska bebyggas 
får studeras i respektive detaljplan, där 
modellstudier och fotomontage vid 
behov utökas till att visa en större del av 
den omgivande staden.    

Länsstyrelsen är mycket positivt inställd till att 
artskyddet behandlas i FÖP:en. Genom detta kan ett 
samlat grepp tas om tätortsutvecklingen och dess 
konsekvenser för arter. Detta kan i sin tur förenkla 
detaljplaneprocesserna som följer av FÖP och 

Synpunkterna noteras. 

Detta förenklade förfarande har redan 
tillämpats i pågående detaljplaner under 
2020. 
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sannolikt också leda till ett mer resurseffektivt 
artskydd.  

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att 
artskyddet för hasselsnok och sandödla kan 
säkerställas med bebyggelse lokaliserad enligt FÖP, 
kombinerat med samlade skyddsåtgärder. 

Vi noterar att säkerställandet av dessa samlade 
skyddsåtgärder hänskjuts till naturvårdsplanen. Innan 
den är färdig kan Länsstyrelsen inte uttala sig slutligt 
om skyddsåtgärderna är tillräckliga, även om 
ambitionsnivån synes tillräckligt hög. 

En annan försvårande omständighet är att om 
ekologisk funktionalitet ska kunna anses bibehållen 
behöver skyddsåtgärder utföras innan habitat 
försämras i andra områden. Skyddsåtgärder kan även 
behövas på lokal nivå.  

Synpunkterna noteras. Arbete med ny 
naturvårdsplan pågår. 

 
Samlade skyddsåtgärder kan med fördel 
utföras innan ett nytt planområde 
bebyggs. Sådana åtgärder är generellt 
bättre för arterna och billigare att utföra.  

 

Synpunkterna noteras. 

Beskrivningen av planens konsekvenser för 
riksintresse kulturmiljö och andra områden med höga 
kulturmiljövärden behöver utvecklas. Detta gäller 
särskilt riksintresse Skee-Folkestad (045). 
Länsstyrelsen kan därmed inte utesluta att föreslagen 
markanvändning kan leda till påtaglig skada på 
riksintresset. 

Sannolikt är den visuella påverkan på 
kulturlandskapet den viktigaste frågan att 
ta ställning till. De föreslagna områdena i 
Skee ligger i intill befintlig bebyggelse, så 
här är påverkan minst. 

Då det saknas ett aktuellt projekt är det 
svårt att visualisera konsekvenser i FÖP-
skedet. Frågan får utredas i kommande 
detaljplaner.   

Ett uppdaterat kulturhistoriskt planeringsunderlag 
vore önskvärt. Det är en viktig parameter för att 
utveckla och förstärka kulturmiljövärdena som resurs 
och attraktionskraft. Ett sådant underlag skulle även 
kunna användas som utgångspunkt för formulering av 
en tydlig strategi för kommunens kulturmiljöarbete. 

Synpunkterna noteras. 

Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen 
inte utesluta att det som föreslås i planen kommer att 
medföra sådan negativ påverkan att det i ett senare 
planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att 
ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller framförallt att 
kommunen behöver precisera de övergripande 
översvämningsåtgärderna främst för Vättlandsån och 
Grålösbäcken. Det är viktigt att hitta åtgärder som 
fungerar för hela vattendragssystemet och att inte 
enbart titta på översvämningsrisk och åtgärder inom 
respektive detaljplan. 

De bostadsområden som föreslås i FÖP 
ligger med god marginal över område 
med risk för översvämning, även i ett 
framtida scenario. 

Utredning av säkring mot ras och skred i 
Skee har just färdigställts. Kostnads-
beräkning för åtgärder pågår. Dessa 
åtgärder har första prioritet. Därefter kan 
fördjupad utredning av risk för framtida 
höga vattenflöden påbörjas.    

Länsstyrelsen kan inte med nuvarande underlag 
bedöma om det som föreslås medverkar till att MKN 
enligt 5 kap. MB följs. Detta behöver fortsatt hanteras 
och bedömas inom ramen för föreslagen 
planläggning. 

Synpunkterna noteras. 

Dagvattenhanteringen är inte särskilt hanterad i 
FÖP:en, det är viktigt att en dagvattenplan tas fram i 

Synpunkterna noteras. 
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närtid. Dagvattenplanerna ska bidra till att de 
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitets-
normerna för vatten ska kunna följas. 

Områdena för hamnverksamhet i Starekilen och i 
Strömstad berör riksintresset för naturvård 
Strömstads kust och innerskärgård. Kommunen anger 
att planen bedöms vara förenlig med riksintresset 
under förutsättning att en marinbiologisk utredning 
liksom inventering av naturvärdena på landområdet 
utförs och beaktas i fortsatt planering så att marina 
värden eller höga naturvärden på land inte kommer 
till skada. Länsstyrelsen instämmer i kommunens 
bedömning. 

Synpunkterna noteras. 

Sådan utredning pågår inom ramen för 
pågående detaljplan. 

Med hänsyn till risk för översvämning eller skred 
ställer sig Länsstyrelsen ställer sig tveksam till dessa 
utvecklingsområden i Skee: 

21 - bostäder vid nya förskolan 

32 - verksamheter i nordöstra delen av triangeln 

38 - verksamheter vid Brovallen 

Störst tveksamhet framförs för område 32. 

Område 21 och 32 bedöms vara möjliga 
att bebygga då de endast omfattar högre 
liggande delar. Närmare studier krävs i 
detaljplaneskedet. 

Möjligheten att bebygga område 38 för 
verksamheter är avhängigt kommande 
utredning och åtgärder för hela vatten-
systemet, se kommentar på föregående 
sida. När sådana åtgärder finns på plats 
anser kommunen att verksamheter är en 
lämplig markanvändning. Området bör 
därför ligga kvar i FÖP. 

Vid detaljplan för ett särskilt boende vid Mariedal 
krävs tydliga motiveringar varför andra placeringar 
utom strandskydd inte är möjliga. 

Områdena vid Mariedal (26 och 27) ska 
strykas. 

Länsstyrelsen lämnar ett antal synpunkter om 
redaktionella ändringar i text och kartredovisning. 

Vidare lämnas råd om frågor som ska beaktas i detalj-
planer för ett antal namngivna utvecklingsområden 
enligt FÖP. 

FÖP ska kompletteras enligt yttrandet. 

Översyn av rekommendationerna för 
varje detaljplan ska göras. 

Följande myndigheter har via länsstyrelsen lämnat synpunkter: 

Länsstyrelsens synpunkter Kommunens kommentar 

Ingen erinran: 

Skanova AB, Skogsstyrelsen, Vattenfall, 
Försvarsmakten och Lantmäterimyndigheten. 

Noteras. 

Luftfartsverket: 

Påminner om krav på samråd för byggnader högre än 
20 meter. 

Synpunkterna noteras. 

Svenska kraftnät: 
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Önskar beskrivning av FÖP-områdets framtida 
energibehov. 

Kommunen har fortlöpande kontakter 
med Ellevio, den lokala elleverantören. 
Ellevio gör egna beräkningar av det 
framtida behovet. Kommunen förutsätter 
att Ellevio och Svenska kraftnät samråder 
om så behövs. 

Sjöfartsverket: 

Hänvisar till yttrande i samrådsskedet och noterar att 
gränsen för hamnområdet i Strömstad som används i 
översiktsplanen skiljer sig från gränsen för 
allmänhamn enligt SJÖFS 2013:4 

Ja, gränserna är olika. Det är två olika 
saker. Kommunen tar ställning till 
framtida mark- och vattenanvändning - i 
det här fallet vattenområde för 
hamnanläggningar med manöverytor. 
Sjöfartsverkets område är betydligt 
större och inkluderar bl.a. hela området 
med fartbegränsning 5 och 10 knop. 



Särskilt utlåtande – Fördjupad översiktsplan för Centrum-Skee, Strömstads kommun 9 (32) 

 

 

2. Trafikverket 

Sedan samrådet har Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie kring Oslorondellen vid Gallerian i 
Strömstad centrum. Åtgärdsvalsstudien resulterade i att problematiken till den trafiksituation som 
uppstår i Oslorondellen härleds till parkeringsplatsen inne vid Gallerian. Ombyggnation av befintlig 
cirkulationsplats bedöms inte vara nödvändigt i dagsläget, åtgärden kan dock bli aktuell om 
trafikökningen orsakar problem framåt år 2040. Det är viktigt att kommunen arbetar för att 
problematiken vid Oslorondellen avhjälps. 

I övrigt bedöms resterande synpunkter ha hanterats och har Trafikverket inget mer att tillägga i 
ärendet. 

 

 

5. Bohusläns museum 

Enligt museets uppfattning är kulturmiljövärdena inom FÖP-området nu tydligare presenterade men 
kommunens höga kulturvärden kan ännu tydligare uppmärksammas i planförslaget som en tillgång 
att värna och utveckla. På kartan Användning av mark- och vattenområden saknas områden med 
höga kulturvärden. I kartan Regler och rekommendationer är endast delar av de uttagna 
kulturmiljöerna redovisade. Det får till följd att inte hela området som är uttaget som riksintresse för 
kulturmiljövården redovisas som kulturvärde. I avsnittet Kommunala kulturmiljöer i kapitlet Intressen 
och Anspråk saknas kulturmiljö 18 Skee- Strömstadbanan i uppräkningen. 

 

Museet delar inte bedömningen att väg 164 bryter kopplingen till de kulturhistoriska värden i Skee 
som uttrycks i riksintresset och att dess sydvästra gräns bör gå i Grålösbäcken. Det saknas stöd för 
den uppfattningen i beskrivningarna till riksintresset och kommunala kulturmiljön. Det finns ett 
flertal fornlämningar på andra sidan den gränsen som också ingår i kulturmiljöns helhetsbild, inte 
minst fornlämningarna nordväst och sydöst om gården Vättland. Påverkan på riksintresset behöver 
utredas för varje område och det är enligt museets mening svårt att i detta tidiga skede slå fast att 
nybebyggelsen inte påverkar områdets höga kulturvärden. 

 

Inom stora delar av Skeeområdet finns risk att ny bebyggelse berör såväl kända som okända 
fornlämningar, även inom områden som legat under vatten, och museet föreslår att Riktlinjer för 
detaljplan för respektive delområde kompletteras med den informationen. 

 

 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Kommunen har fortlöpande samråd med trafikverket angående behov av 
trafikåtgärder enligt kommunens trafikutredning för tätorten 2016 (underlag till FÖP). 

Kommentar 
Kartan till FÖP visar kommunens ställningstaganden om markanvändning. Vilka områden som är 
riksintresse framgår av kartor i underlagsdelen samt på kommunens kartportal. 

Kommentar 
Frågan får utredas närmare i kommande detaljplan. Anpassning av detaljplanen kan exempelvis 
innebära att vissa delar undantas från bebyggelse eller att planområdet minskas. 

Kommentar 
Riktlinjerna för berörda utvecklingsområden ska kompletteras med dessa uppgifter. 
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6. Barn och utbildningsnämnden 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den fördjupade översiktsplanen och de 
ställningstaganden kring förskolor, skolor och säkra skolvägar som beskrivs. 

2. Planen behöver ta ytterligare hänsyn till behovet av centralt belägna förskolor t.ex. inom 
Canningområdet. 

3. Det finns behov av en säker övergång över väg 164 vid Grålösvägen redan idag. 
4. Behov finns av en fortsatt god dialog och samverkan för att säkerställa tillgången till förskolor, 

skolor och säkra skolvägar när kommunen växer. 

 

 

7. Tekniska nämnden (TN) 

Ta bort följande bostadsområden ur FÖP: 

• Område 24 vid Grandalen. Området är en gammal tipp med sopor över 0-6 meter lösa 
jordlager, troligtvis lera. 

• Område 15, längst österut vid Mällbyhöjden. 

 

Tekniska nämnden anser att detaljeringsnivån i FÖP generellt sett är för hög, framförallt avseende 
inriktningen för de framtida bostadsområdena. Om det vid framtida exploatering visar sig finnas 
andra intentioner än vad som nu redovisas i FÖP för de olika bostadsområdena kan den föreliggande 
detaljeringsnivån vara till en nackdel vid kommande detaljplanering. 

  

Kommentar 
Synpunkterna 1, 2 och 4 noteras. 
Korsningen väg 164 och Grålösvägen ligger på vägar där trafikverket är huvudman. Tekniska 
nämnden har för närvarande inga planer på att ta över detta ansvar.  

Kommentar 
När FÖP har antagits ska läsaren kunna finna all väsentlig information i kapitlet planförslag. 
Detta avsnitt utgör mindre än halva utställningsförslaget, men är fortfarande långt. Meningen 
är dock att FÖP ska fungera som en uppslagsbok, inte som en roman. Information som berör 
ett visst delområde har därför samlats på ett ställe. På så vis råder ingen tvekan om vad som 
sägs i FÖP och risken att missa information minskas. Information per delområde och per 
detaljplan bör därför finnas kvar. Handlingarna ska dock ses över och onödiga upprepningar 
ska strykas. 

Kommentar 
Dessa två områden ska strykas från FÖP. Se även yttranden från Strömstadsbyggen och 
Strömstadslokaler. 
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Tekniska nämnden anser att planförslaget skulle kunna kortas ned väsentligt genom att undvika 
återupprepad information genomgående i planförslaget. 

 

De generella rekommendationer som ges vid nybyggnation av enstaka byggnader utanför 
detaljplanelagda områden uppfattas som mycket detaljrik. Det framgår till exempel att - ”schakter 
och utfyllnader ska minimeras och orörd naturmark i möjligaste mån sparas kring byggnaderna. Stora 
ingrepp i terrängen ska helt undvikas”. 

 

Förutsättningarna för en stadsbuss hela året är begränsade inom en överskådlig framtid på grund av 
Västtrafiks brist på vilja att satsa på kollektivtrafik på landsbygden. Att därför återupprepa stadsbuss 
på flera olika kapitel är att önska mer än som är realistiskt och inge förhoppningar som inte kan 
förverkligas. 

 

Kommunen har tidigare antagit en detaljplan med enskilt huvudmannaskap där särskilt krav förelåg 
på skötsel av allmän plats natur/parkmark anpassad för hasselsnok eller sandödla, där 
utgångspunkten var att reglera detta i exploateringsavtal. Detaljplanen upphävdes då mark- och 
miljödomstolen ansåg att det inte är möjligt, att vid bildandet av en gemensamhetsanläggning, 
säkerställa framtida skötsel av allmän plats natur/park där särskilt behov föreligger av skötsel för 
hasselsnok eller sandödla.  
Bostadsområden med enskilt huvudmannaskap behöver därmed utformas på så sätt att det inte 
krävs framtida skötsel av mark och anläggningar särskilt för hasselsnok och sandödla alternativt 
behövs kommunalt huvudmannaskap för att säkerställa driften. 

Kommentar 
Samtliga riktlinjer för detaljplaner ska ses över, och onödigt detaljerade ställningstaganden ska 
strykas. Samtidigt ska man komma ihåg att riktlinjerna till stor del utgör en checklista på frågor 
som måste hanteras i den aktuella detaljplanen. Hur dessa frågor ska hanteras avgörs i 
detaljplanen. 
Ett annat motiv för att ha riktlinjer per detaljplan är att tekniska förvaltningen har behov av 
preliminära bedömningar av vad som ka byggas per delområde. Detta behövs exempelvis för 
VA-planen och för bostadsförsörjningsplanen.  

Kommentar 
De generella rekommendationerna i denna FÖP är med smärre justeringar samma text som i 
övriga FÖP och i ÖP. De generella reglerna gäller för enstaka bebyggelse på landsbygden, inte 
inom detaljplan. Rubriksättningen i FÖP ska justeras så att det tydligare framgår vad som 
gäller inom och utom detaljplan.  

Flera av de generella rekommendationerna redovisar regler som gäller enligt plan- och 
bygglagen eller miljöbalken oavsett vad kommunen säger i sin FÖP, exempelvis reglerna om 
byggande på jordbruksmark. Erfarenheten är att denna information har varit till nytta för den 
som söker bygglov eller förhandsbesked. 

Det finns en poäng med att ha samma generella rekommendationer i alla delar av 
översiktsplanen (dvs. ÖP och FÖP). En anpassning av de generella reglerna till förhållandena i 
Centrum-Skee bör dock vara möjlig utan att kullkasta vad som sägs i ÖP. Riktlinjerna ska ses 
över inför antagande. 

Kommentar 
Strömstadsbyggen är av motsatt åsikt, se detta yttrande. Yttrandet föranleder inga ändringar i 
FÖP. 
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Då kommunalt huvudmannaskap påverkar kommunens driftskostnader är det av stor vikt att 
förutsättningen för hasselsnok och sandödla studeras i det inledande detaljplanearbetet och 
konsekvenserna av studierna redogörs för inför vidare planarbete sker. 

 

Av FÖP framgår att Strömstads kommun har egna riktlinjer för vägtrafikbuller och buller från 
spårbunden trafik vid bostadsbebyggelse vilka anges i ÖP Strömstad ifrån 2013 (vilken aktualitets-
prövades av kommunfullmäktige 2018-06-19). Det innebär att Strömstads kommun har striktare 
riktlinjer än vad som gäller nationellt. Motivet till detta är att en av kvalitéerna för boende i en 
småstad som Strömstad och ett mindre samhälle som Skee är just möjligheten till en lugn och tyst 
boendemiljö.  

FÖP visar på flera möjliga utvecklingsområden för bostäder i områden utan höga bullernivåer. Det 
finns alltså många alternativ till att tillskapa nya boenden i icke bullerutsatta lägen. Dock finns ett 
antal områden inom FÖP i framförallt Skee som berörs av buller vilka anges på s.116. Vid nybyggnad 
av bostäder kan detta komma att innebära att bebyggelsens utbredning behöver begränsas 
alternativt att krav ställs på till exempel genomgående lägenheter och bullerskyddande åtgärder där 
det finns risk att 55 dBA ekvivalentnivå överskrids vilket är maxnivå.  
Detta kan medföra högre byggkostnader och fördyrande boendekostnader. 

Tekniska nämnden anser att Strömstads kommun ska följa de gällande nationella riktlinjerna för 
buller för FÖP.  
Tekniska nämnden anser även att det striktare kravet på riktlinjer för buller i utsatta lägen i 
Strömstads kommun bör ses över inför nästa aktualitetsförklaring av översiktsplanen. 

 

Cykelplanen är inte antagen ännu och därför är det olämpligt att beskriva förslag på åtgärder i en 
illustrerad bild. 

 

s 47. ”Framkomligheten längs Uddevallavägen ska förbättras för gående och cyklister genom 
området” Här är det redan idag trångt för de olika fordonsslagen och med en tanke på den nya färjan 
som anlöper oss så är möjligheterna begränsade att avsätta ytterligare yta för gång och cykeltrafik. 
Det kommer med stor sannolikhet att behövs ytterligare utrymme för hamnverksamheten i 
framtiden. 

 

s.75 Område 20 Öster om väg 985 i Skee. ”Gång och cykelförbindelse längs väg 985 ska byggas ut 
tillsammans med området för en säker passage till Beatebergsvägen” Här är Trafikverket som är 
väghållare och därför förordas att ”ska” byts ut till bör. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Frågan avgörs inte i FÖP. 

Kommentar 
Bilden ska justeras så att endast befintliga cykelvägar visas. 

Kommentar 
Texten ska strykas från punktlistan. 

Kommentar 
Texten ska ändras till "bör". 

Kommentar 
Rekommendationerna om 55 dBA ekvivalentnivå ska strykas i FÖP Centrum-Skee. I resten av 
kommunen finns inga utvecklingsområden enligt ÖP eller FÖP som kan hamna över 55 dBA.  
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s.80 Det finns sedan tidigare en utredning som studerar höga vattenflöden i Vättlandsån berörande 
Brovallen (område 38), vilken behöver beaktas och studeras på nytt innan något detaljplanearbete 
återupptas för området. 

 

s. 86 Tekniska nämnden anser att det för området längs vägen mot Seläter (område 4) krävs 
ytterligare fördjupade kunskaper om de geotekniska egenskaperna innan slutsatsen kan dras om att 
”området endast är lämpligt och ekonomiskt rimlig att genomföra genom uppfyllnad av 
överskottsmassor från annat byggprojekt”. 

Med anledning av kunskaper om de geotekniska förutsättningarna i närområdet kan det konstateras 
att marken inom området är mycket sättningsbenägen. Huruvida en överlast är alternativet för en 
byggnation behöver utredas.  
För att få en bättre insikt i vilka möjligheter som finns för byggnation inom området behöver en 
dagvattenutredning tas fram i tidigt skede som anger vilka marknivåer en exploatering av området 
behöver beakta samt omfattningen av eventuella erforderliga fördröjningsmagasin/översvämnings-
ytor för dagvatten. Tekniska nämnden anser att texten ska tas bort om att ”området endast är 
lämpligt och ekonomiskt rimlig att genomföra genom uppfyllnad av överskottsmassor från annat 
byggprojekt”. 

 

s. 153 Tekniska nämnden anser att stycket om SMHIs beräkningar om ytnivåer vid extrema flöden i 
Vättlandsån är missvisande. SMHIs beräkningar anger olika nivåer i olika sektioner beroende på 
omgivande topografi utmed Vättlandsån, där + 7,1 är en nivå som anges i en sektion vid framtida 
beräknade högsta flödet. 

 

Det sker redan idag återkommande översvämningar i Skee samhälle där bostadshus och infrastruktur 
drabbas i och med höga vattenflöden i Vättlandsån. Tekniska nämnden anser att kommunstyrelsen 
behöver utreda hur detta kan förebyggas utan att behöva anlägga en bypass till Hålkedalen. 

 

 

 

 

  

Kommentar 
Det framgår av texten på sid 80 att det finns en tidigare utredning. Yttrandet föranleder inga 
ändringar i FÖP. 
 

Kommentar 
Texten ska strykas enligt förslaget från TN. 

Kommentar 
Det stämmer, texten är missvisande om nivåer för Skee som helhet. Texten ska justeras. 

Kommentar 
Ja, andra åtgärder mot höga vattenflöden ska prövas i första hand. Den bypass som föreslås i 
FÖP är något som endast kan bli aktuellt om alla andra åtgärder visat sig otillräckliga. Se även 
länsstyrelsens yttrande. Markanvändningen "bypass" ska ligga kvar i FÖP. 
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8. Strömstadslokaler AB 

Strömstadslokaler lämnar synpunkter med samma ordalydelse som TN gällande detaljeringsgrad, 
upprepningar och stadsbuss i FÖP. 

 

s.29 Strömstadslokaler anser att områdesbundna rekommendationer R5 och R6 nyttjas på orimligt 
stora ytor, områdena med höga naturvärden och områden som har höga värden för rekreation bör 
avgränsas och beskrivas mer tydligt om varför de skall skyddas. 

 

s.34 m.fl. Två alternativa lägen redovisas för särskilt boende på Mariedal, Strömstadslokaler föreslår 
att texten om SÄBO vid Mariedal utgår. 

 

s.56 För den tidigare deponin på Grandalen (område 24) anges ”att sanera marken för att kunna 
nyttja området för bostäder bedöms vara en väg att gå för att både förbättra stadens miljö och 
tillskapa nya bostäder i ett centralt läge”.  

Strömstadslokaler anser det inte lämpligt att bygga på eller i omedelbar närhet till en soptipp. Det 
finns annan bättre plats att bebygga. Strömstadslokaler föreslår att ovanstående området tas bort ur 
planförslaget. 

 

s.74 Triangeln Skee, Strömstadslokaler anser att det är en olämplig plats för byggnation. Det finns 
annan bättre plats att bebygga. Strömstadslokaler föreslår att ovanstående området tas bort ur 
planförslaget. 

 

Strömstadslokaler anser det självklart att Strömstads kommun ska följa de gällande nationella 
riktlinjerna för buller, ej sätta egna skarpare/hårdare och dyrare krav. Detta gäller ÖP, FÖP och i 
blivande detaljplaner. 

Kommentar 
Se kommentarer till TN:s yttrande.  

Kommentar 
Rekommendationskartan ska ses över så att R5 endast omfattar de ytor som har dokumen-
terade höga naturvärden eller krävs för kompensationsåtgärder för skyddade arter. De ytor som 
avgår från R5 ska få beteckningen R6.  

Kommentar 
Då behovet kan tillgodoses på annat sätt ska område 26 och 27 strykas från FÖP och i stället 
ingå i stadens grönstruktur.   

Kommentar 
Området ska strykas i FÖP. Frågan rör i första hand TN såsom markägare, se kommentar till TN:s 
yttrande. 

Kommentar 
TN såsom markägare har inte krävt att området tas bort ur FÖP. Det är möjligt att området visar 
sig för dyrt att bebygga. Byggnation behöver dock inte ske i kommunens regi genom 
Strömstadslokaler. Att ha kvar området i FÖP ger större handlingsfrihet, FÖP bör inte ändras. 

Kommentar 
Se kommentar till TN:s yttrande. 
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Generellt anser Strömstadslokaler att ordet ska/skall byts ut till bör. 

 

Det saknas beskrivning och långsiktiga tankar på området kring Lions, här bör ges möjlighet till 
framtida utveckling, byggnation av sportanläggning/idrottshall mm. 

  

Detaljplaner, kommunen bör ändra sitt arbetssätt och inte vara händelsestyrda utan gå före med 
detaljplanläggning för lämpliga utvecklingsområde eller uppdatering av befintliga detaljplaner. 

   

 

9. Strömstadsbyggen AB 

Strömstadsbyggen lämnar synpunkter med samma ordalydelse som TN gällande detaljeringsgrad, 
upprepningar, område 24 (Grandalen) samt andelen R5 och R6 i FÖP. 

 

Strömstadsbyggen anser att texten om stadsbussar är bra och viktig och borde kunna minska 
behovet av p-platser i centrum, borde även kunna sänka kravet på platser i p-normen. 

 

S.25, Detaljplaner, kommunen bör ändra sitt arbetssätt och gå före med detaljplanläggning för 
lämpliga utvecklingsområde för inte minst förskolor, skolor och bostäder. De sista årens letande efter 
ej planlagda område att bygga förskolor på visar bristen i befintligt tillvägagångssätt. Kommunen bör 
både ta fram nya och se över äldre planer i syfte att möjliggöra den önskade utvecklingen. Detta bör 
vara ekonomiskt möjligt genom att debitera planavgift i samband med att någon utnyttjar 
detaljplanen.   

 

  

Kommentar 
FÖP ska justeras så att kommunala ställningstaganden anges som "bör". I de fall texten är ett 
direkt återgivande av gällande lagstiftning ska ordet "ska" behållas. 

Kommentar 
Frågan avgörs inte i FÖP. 

Kommentar 
Synpunkten noteras. Frågan avgörs inte i FÖP. 

Kommentar 
Se kommentarer till TN:s yttrande.  

Kommentar 
Synpunkten noteras. Jämför även med synpunkter från TN och Strömstadslokaler.  

Kommentar 
Synpunkten noteras. Frågan avgörs inte i FÖP. 
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s.53, Strömstadsbyggen ser gärna att det tillskapas utrymme för koloniområde även i andra delar av 
tätorterna, t. ex i Skee, eller vid Drivnäs. 

 

s.127 om område 13 skall lämnas orört föreslås att en förtätning genom påbyggnad av befintliga 
byggnader ska utredas. 

 

FÖP Strömstad – Skee innehåller väldigt få områden där det medges mer än två våningars 
byggnation, Mellbyhöjd anges men det bedömer vi vara många år bort. 

 

 

10. Tanums kommun 

Ingen erinran. Kommunen har tagit del av förslaget och finner planen väl genomarbetad. Inga 
ställningstaganden som står i konflikt med Tanums intressen har identifierats.  

 

 

11. Liberalerna 

Liberalerna Strömstad tillstyrker antagande av den Fördjupade översiktsplanen för Strömstad och 
Skee. Vi anser den vara väl genomarbetad och att den innehåller goda utvecklingsmöjligheter. 

Ett tilläggsförslag från oss är att man i planen skapar specifika områden för sandödlor och 
hasselsnokar för att därmed medge byggen på övriga platser. Eftersom sandödlor och hasselsnokar 
är unika i ett större sammanhang borde sådana områden kunna bli en betydande turistattraktion i 
vår kommun. 

 

 

Kommentar 
FÖP har pekat ut några områden som preliminärt bedömts som lämpliga för koloniområden.  
Det finns inget i FÖP som hindrar att kommunen på egen mark anordnar koloniområden på fler 
ställen. För Drivnäs och Skee finns fler faktorer att ta hänsyn till. Att utreda detta i FÖP-skedet 
skulle bli alltför omfattande.  

Kommentar 
Kanske är detta ett missförstånd. FÖP redovisar exakt det utbyggnadsområde som finns i 
pågående detaljplan. Område 13 på sid 127 är den del som inte är tänkt att bebyggas enligt 
pågående detaljplan.  

Kommentar 
Synpunkterna noteras. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Tilläggsförslaget ligger i linje med de samlade skyddsåtgärder som 
beskrivs i FÖP sid 17 och 144-145. Alltså de åtgärder som krävs för att kompensera bortfallet 
från de områden som byggs ut. 

Kommentar 
Det faller sig naturligt med lägre bebyggelse på de flesta platserna utanför stadskärnan.  Notera 
att större delen av den befintliga stadskärnan anges som R12 - utredningsområde för 
förtätning. Noggrannare studier av lämplig höjd görs alltid i den enskilda, oavsett om det ligger 
inom R1 (nya områden) eller R12 (befintlig stadskärna).  
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12. Miljöpartiet 

Vi beklagar att vi inte fått möjlighet att delta i beredningen av planen. Planen ska spegla den politiska 
viljan, så att de som ska lämna synpunkter vet vad politiken vill. Formellt sett har vi deltagit i beslutet 
att sända ut planen på granskning, men vi har alltså inte haft möjlighet att vara med och påverka 
utformningen. 

Planen är verkligen efterlängtad! Den är välskriven och ger en bra grund för samhällsplaneringen och 
för kommunens invånare att förhålla sig till. 

 

Planen pekar ut många områden för framtida bostadsområden, flera mycket stora. Vår bedömning är 
att dessa räcker för lång tid framåt. För att nå kommunens övergripande mål om en fossiloberoende 
kommun 2030 bör vi följa styrdokumentet Strategi för fossiloberoende, vi förordar därför en 
förtätning av stadskärnan framför en expansion i periferin. Det minskar transportbehovet (vilket är 
bra för att motverka klimatförändringen) och bidrar till en levande centrumkärna. Samtidigt är det 
viktigt att slå vakt om småstadens charm och bebyggelsemiljö. Det är naturligt att bygga från 
centrum och utåt. Vi anser att i första hand Canning, Myren och Rådhusberget är aktuella att 
bebygga de närmaste 10-15 åren. Därutöver vill vi lägga till parkeringsytan mellan Kärleksudden och 
den kommande Skateparken som möjlig plats för bostäder, företrädesvis hyresbostäder. 

 

Vi tror att Södra och Norra Mällbyhöjden ligger längre bort i tiden än 10-15 år. Eftersom där finns 
stora naturvärden och för att där tillgodoses behovet av tätortsnära friluftsområden bör exploatering 
skjutas på framtiden. Vi anser att de östligaste delområdena (14, 15 och 18) ska utgå helt. Av samma 
skäl anser vi att Körnebacksvägen bör utgå. 

 

Det finns också tveksamhet kring område nr 9, på Rödshöjden, som är viktigt som närrekreation och 
lekområde för de boende på både Röd och Rödshöjden. 

 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. 

Kommentar 
Det gäller att hitta rätt balans mellan förtätning och behovet av friytor i stadskärnan. FÖP gör 
samma bedömning: att med Myren, Canning och Rådhusberget så är behovet av förtätning 
täckt för lång tid framöver. Efter att dessa områden är bebyggda har kan en ny bedömning i 
framtida FÖP göras av balansen mellan förtätning och friytor. Av samma skäl föreslås inte fler 
förtätningsområden såsom parkeringarna vid Kärleksudden. 
Då pågående projekt enbart handlar om lägenheter i flerbostadshus lär behov finnas att ta 
fram områden för andra boendeformer även under de kommande 10-15 åren. FÖP ger flera 
sådana alternativ som av naturliga skäl hamna längre från centrum. 
 
  

Kommentar 
Område 15 ska strykas, se kommentar till TN:s yttrande. 
Övriga områden ska ligga kvar i FÖP. Det har ett stort värde för kommunens handlingsfrihet att 
i samråd med länsstyrelsen ha en konsekvensbedömning av att bygga ut samtliga områden, 
inte minst i förhållande till artskyddet. Vilka områden kommunen framöver vill bygga ut och i 
vilken turordning avgörs genom bostadsförsörjningsplan och plantillstånd. 
 

Kommentar 
Område 9 har ett värde för närrekreation. Samtidigt är det ett utmärkt läge för en ny förskola 
den dagen det blir aktuellt. Området ska ligga kvar i FÖP. 
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Vi framhåller vikten av en god boendemiljö. Stor vikt ska läggas på miljön kring flerbostadshusen, 
öppna platser, ekosystemtjänster och ytor för aktiviteter och lek. 

 

Vi anser att utvecklingsområdet för verksamheter (30) Bastekärr Norra ska utgå. Området består av 
värdefull jordbruksmark som vi anser ska sparas för framtidens behov, det finns tillräckligt med 
tillgängliga, redan detaljplanerade och med vägar byggda, industritomter på Bastekärr för behoven 
inom överskådlig tid. 

 

Vi önskar att planen tydligare pekar ut områden för nya (billiga) odlingslotter, som det finns en stor 
efterfrågan på. Det gäller både större områden, som dagens på Ånneröd, och mindre tätortsnära 
lotter. För den biologiska mångfalden är odlingslotter och ängsmark att föredra framför stora klippta 
gräsytor. 

 

Vi stödjer helt tankarna på att utveckla infartsparkeringarna till entrépunkter och kommunikations-
noder för en hållbar mobilitet. En utvecklad stadsbuss är också en hållbar utveckling. För att stödja 
en utveckling mot en cirkulär ekonomi vore det önskvärt med ett resonemang kring bilpooler. 

Kommunens mål bör vara att arbetspendling mellan planområdet och Nordby-Svinesund respektive 
Prästängen kan ske med kollektivtrafik. 

 

 

13. Kristdemokraterna 

Vi yrkar på återremiss och omarbetning av förslaget, baserat på ramar definierade av politiken, då vi 
anser att nuvarande förslag mer har utformning av ett flertal detaljplaner med regler istället för 
riktlinjer. En FÖP skall vara vägledning och inte ett regelverk. 

Vi refererar till Länsstyrelsen Västra Götalands utlåtande i annat ärende i kommunen att – 
översiktsplan och fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande och kommunen lämnas ett stort 
inflytande på markanvändningsfrågorna vid sin prövning. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Detta är frågor som bör beaktas i varje detaljplan. 

Kommentar 
Bastekärr Norra ligger långt fram i tiden, se även länsstyrelsens yttrande. Liksom för bostäder 
har det ett värde för kommunen att denna FÖP gör en helhetsbedömning med maximal 
utbyggnad. 

Kommentar 
Fler områden än de som pekas ut i FÖP kan anordnas, se kommentar till Strömstadsdbyggens 
yttrande. 

Kommentar 
En viktig uppgift för FÖP är därför att möjliggöra nya utvecklingsområden för bostäder och 
verksamheter. Stora delar av FÖP är ett förtydligande av vad som gäller enligt plan- och 
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) samt annan lagstiftning. Inom FÖP-området finns ett 
stort antal begränsningar i var utbyggnad kan ske. En FÖP som har antagits av 
kommunfullmäktige och vars delområden har godkänts av länsstyrelsen får en juridisk status 
som en precisering av vad som är möjligt bl.a. i förhållande till riksintressen och artskydd.  
Rekommendationerna per detaljplan ska ses över. Se även yttranden från tekniska nämnden 
och länsstyrelsen. 
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Avseende t.ex. Mällbyhöjden skall detta område pekas ut som lämpligt för kommunens framtida 
expansion istället för att området delas upp i delområden som omfattas av omfattande regelverk. 

 

 

14. Centerpartiet 

I den fördjupade översiktsplanen för Strömstads kommun gällande Strömstad- Skee framgår att 
planens syfte är att skapa möjligheter för Strömstads kommun att växa. Detta är helt enligt det av 
kommunfullmäktige fattade beslutet att Strömstads kommun ska skapa utvecklingsmöjligheter på 
sådant sätt att kommunen kan växa till 15 000 invånare enligt vision 2030. Vidare anges att planens 
syfte är att skapa tillkommande bostäder inom FÖP-Skee-Strömstad motsvarande 75 % av det tänkta 
tillskottet på 2000 invånare. Det innebär att det ska ges utrymme för nya bostäder motsvarande 
1500 nya invånare i aktuellt område. Med detta konstaterande så ska det därmed parallellt också 
skapas förutsättningar för nybyggnation för 500 nya invånare som önskar bo runt om i kommunen 
utanför FÖP-området. Därför är det viktigt att sätta denna fördjupade översiktsplan och dess 
ställningstagande i ett perspektiv för hela kommunens möjligheter till utveckling och därmed är 
texten med dess formuleringar, i planen, av vikt att värdera. Och det är här som Centerpartiet vill 
tillföra synpunkter. 

Det måste tydliggöras i planen att kommunens målsättning att växa gäller hela kommunen, även om 
det i denna FÖP gäller specifikt Strömstad -Skee så kan inte dess ställningstagande tas utan att se ett 
samband med övriga områden som gränsar till FÖP Skee-Strömstad. Även om övriga kommundelar 
inte direkt kommenteras i detta dokument så får olika planer indirekta eller direkta effekter på övriga 
kommundelars utvecklingsmöjligheter. Det kan t.ex. få effekter för ansökningar om nybyggnationer 
och utvecklingsplaner, utanför FÖP, vid beredning och vid politiska ställningstagande. 

 

Inom aktuell FÖP:s geografiska område så kan utläsas, under rubriken de generella 
rekommendationerna, sid 26, att då det är högt bebyggelsetryck inom FÖP-Strömstad-Skee kan krav 
på detaljplan ställas även om det inte handlar om ny sammanhållen bebyggelse, detta trots att det 
inte anges eller tydligen ska vara sådant krav. Detta kommer dock med stor sannolikhet tolkas vara 
så vägledande vid handläggning såväl som vid beslutsfattandet att det med stor sannolikhet blir mer 
regel än undantag att detaljplan kommer krävas om detta inte stryks. 

Kommentar 
Mällbyhöjden är ett såpass stort område att det behöver genomkorsas av grönstråk för växt- 
och djurliv. Dessa grönstråk ingår i beräkningen av påverkan på bestånden av sandödla och 
hasselsnok. Det finns dock inget som hindrar att man ger dessa grönstråk en annan stäckning i 
kommande detaljplan för området. Detta studeras lämpligen i ett planprogram, vilket framgår 
av handlingarna. 

Kommentar 
I arbetet med ÖP och övriga FÖP har beräkningar gjorts av hur mycket ny bebyggelse som kan 
tillkomma inom övriga delar av kommunen. Beräkningarna som summerar på över 500 
bostäder omfattar både föreslagna utvecklingsområden och en skattning av antal nya tomter 
utom detaljplan. En stor del av dessa bostäder beräknas tillkomma utom detaljplan och 
utanför FÖP Strömstad-Skee.  
Fortsatt byggande på landsbygden är ett viktigt mål i ÖP och övriga FÖP. Det vore önskvärt 
med en årlig uppföljning av att så faktiskt sker, förslagsvis i kommunens bostadsförsörjnings-
plan. 
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Under rubriken - Enstaka byggnader utanför detaljplanelagda områden sid 26-27 

Där står att utläsa så i detalj nedskrivna riktlinjer att det lika gärna kan beskrivas som  …. Eventuell 
sökande som önskar utveckla landsbygden göre sig icke besvär. Centerpartiet menar att de så i detalj 
angiva riktlinjerna, som i praktiken kommer driva fram praxis huggna i sten, ger inga indikationer på 
att Strömstads kommun har intresse för att skapa möjligheter för att hela kommen att leva och 
utvecklas. Är det så det ska tolkas så är det lika bra att det anges att centralisering av byggandet är 
överordnat möjligheten att hela kommunen ska leva. Om det motsatta är det önskvärda, vilket 
Centerpartiet anser, att det ska byggas bostäder utanför detaljplanelagt område och att det då 
tydligt ska framgå, även detta som riktlinje, att Strömstads kommun värnar om möjligheterna att 
tillskapa nya bostäder runt om i hela kommunen. 

 

Det står i förslaget tydligt att generella rekommendationer ska vara vägledande och i och med detta 
kommer det att innebära ett hopplöst läge för enskild att försöka bygga på landsbygden eller finna 
mod och ork att driva sina förslag som bär genom beredning och beslut. Om det dessutom finns 
intressenter som har ambitioner att tillföra ett mindre antal bostäder utanför detaljplanelagt område 
för att stärka en levande landsbygd och bidra till fina boendemiljöer så går det inte att utläsa ur 
dokumentet något större intresse från kommunens sida att vara behjälplig med detta.  

Centerpartiet saknar beskrivande positiv text om kommunens behov av att växa och utvecklas i alla 
kommundelar till gagn för de skolor och övrig service och infrastruktur som nu finns eller kan 
utvecklas runt om i Strömstads kommun. Det går inte att utläsa några positiva ordalag om vikten av 
att det även byggs bostäder som möter de övriga 25 % av tänkta nya kommuninvånares behov, som 
rimligen också behöver bostäder.  

 

Ang. Gång och cykelvägar, sid 96. 

I angivet beslutsunderlag så beskrivs vikten av sammanhållna stråk som både knyter ihop centrum 
med tänkta nya bostadsområden likaväl som det anges vikten av att säkra cykelstråk genom 
Strömstads stadskärna. Det anges behov av utbyggnad av separata gc-vägar längs befintliga allmänna 

Kommentar 
Samma skrivning finns i FÖP Södra Kustområdet, antagen 2013 och FÖP Norra Kustområdet, 
antagen 2016. Erfarenheten är att denna skrivning inte har varit ett hinder för enstaka bygglov 
eller förhandsbesked. Däremot finns ett par fall där sökanden önskat anordna en grupp av 
tomter samtidigt och då har fått krav på detaljplan.  

Kommentar 
Frågan gäller i första hand övriga delar av kommunen. Alltså de ytor som täcks av ÖP och 
övriga FÖP. 
Avgränsningen av FÖP Centrum-Skee är gjord för att täcka de två tätorternas långsiktiga 
utveckling. Därutöver finns väldigt lite ren landsbygd och denna ligger inom ett eller flera 
riksintressen. Det finns med andra ord få ytor inom denna FÖP där nya enstaka tomter kan 
vara möjligt. FÖP-kartan skall dock justeras så att området med rekommendationen R6 utökas, 
se under sammanfattning. 
  

Kommentar 
Frågan gäller i första hand övriga delar av kommunen.  Se även kommentaren på föregående 
sida. 
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vägar inom planområdet. Det hänvisas till att en cykelplan för hela kommunen ska vara underlag till 
denna FÖP Strömstad-Skee och att Tekniska nämnden arbetar med densamma.  

Cykelplanen är ett viktigt underlag och instrument för den fördjupande översiktsplanens riktlinjer för 
kommunikationer, vägar och trafik. Därför borde cykelplanen funnits med som underlag för att 
kunna förstå helheten för planen och se en sammanhållen riktlinje avseende byggande av framtida 
gång och cykelbanor som är en viktig del av hållbara infrastruktursatsningar. Centerpartiet anser det 
anmärkningsvärt att den politiska majoriteten förhalat beslut om cykelplanen som gör att 
intentionerna i utställningshandlingen för FÖP Strömstad-Skee, att se helheten inklusive cykelplan, 
nu går förlorad. Det måste tydliggöras på ett offensivt sätt hur trygga och smarta gång och cykelstråk 
ska byggas för att öka möjligheterna för dem som önskar ställa den egna bilen, oberoende av orsak, 
och finna ett alternativ som kan fungera utifrån individens behov, även i en kommun där 
kollektivtrafiken inte är utbyggd. 

Grandalen, sid 58 

Centerpartiet återkommer till tidigare inspel om möjligheterna att tillskapa en solcellanläggning på 
Grandalenområden eller gamla ”gamla soptippen” och som tidigare används för deponi. Vi 
ifrågasätter bostadsbyggande på detta tidigare soptippsområde där tidigare geotekniska 
undersökningar visar att det fortsatt finns koncentration av sopor ned till 6-7 meter. 

15. Moderaterna

Det finns inte något lagligt krav på en fördjupad översiktsplan i enlighet med förslaget. Däremot finns 
lagliga krav på översiktsplan och planeringstrategi. Därför önskar vi att planförslaget inte antas, 
åtminstone innan det utretts om sådana översiktliga planeringsfrågor, som måste regleras, kan 
regleras i annan form t.ex. i samband med antagande av planeringsstrategi som är en skyldighet för 
kommunen enligt plan- och bygglagen. 

Vid arbetet med detta anser vi att det material som framtagits som underlag för förslaget till FÖP 
skall tas till vara eftersom det är gediget och värdefullt. 

Vi anser dock att förslaget bl.a. ifråga om betydande detaljeringsgrad som vi berör nedan, innebär 
risk för låsningar inför framtiden och begränsningar i utövandet av den privata äganderätten, som 
går utöver vad vi anser vara nödvändigt och lämpligt. 

Syftet med FÖP är enligt en vad som anges på sid. 124 i förslaget att skapa möjlighet för tillväxt. Vi 
har dock svårt att se att möjligheten till tillväxt skulle bli mindre om förslaget till FÖP inte antas. 

Kommentar 
Synpunkterna framförs härmed. Notera även att tekniska nämnden i sitt yttrande yrkar att FÖP 
ska ändras så att den inte visar något förslag på framtida cykelvägar. Frågan får behandlas i en 
framtida cykelplan. 

Kommentar 
Grandalen har strukits som bostadsområde, efter synpunkter från flera kommunala instanser. 
De analyser som gjordes inför utställning visade ju att området var möjligt att bebygga i 
förhållande till grönstruktur och artskydd. Samma slutsatser bör därför gälla om området 
nyttjas för en solcellsanläggning. 

Kommentar 
Denna FÖP görs enligt lagstiftning gällande före 1 april 2020, se under Kort om formalia, sid 3. 
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Förslaget till FÖP utgår från att Strömstads kommun år 2030 skall ha 15.000 invånare. På sid. 12 
anges att detta innebär en befolkningsökning med 1.500 personer, men på sid. 14 och 123 anges 
ökningen uppgå till 2.000 personer, vilket skulle indikera att nuvarande befolkning uppgår till 13.000 
personer. På sid. 89 sägs dock att befolkningen nu är 13.200 personer. Skillnaden ifråga om 
ökningstal och invånarantal beror möjligen på att det under arbetets gång kommit att stå allt klarare 
att sannolikheten för befolkningsökning som förutsätts i Vision 2030 minskar ju närmare vi kommer 
2030. 

 

Som exempel på svårigheten och olämpligheten att alltför starkt knyta bedömningar, i värsta fall 
rentav förhoppningar om befolkningstillväxt må nämnas att en av kommunen år 2009 antagen FÖP 
för Kosteröarna förutsatte en fast befolkning där år 2016 om 500 personer, medan verkligheten blev 
ungefär hälften. 

 

Ovanstående synpunkter ger anledning till att starkt ifrågasätta lämpligheten att i en ny FÖP 
detaljreglera användning av mark i så stor utsträckning som sker i förslaget. Det finns anledning att 
anta/befara att mark som omfattas av förslaget inte överhuvudtaget kommer att vara av intresse för 
utnyttjande/exploatering under de närmaste decennierna. Detaljeringsgraden i FÖP:en borde därför 
kunna reduceras och ersättas med att behövliga detaljerade föreskrifter intas i de detaljplaner som 
kommer att utarbeta i framtiden. Omfattningen av det verkliga behovet av sådana ter sig också 
tveksamt, bl.a. eftersom det vid presentation av förslaget till FÖP uppgivits att det finns ett antal 
detaljplaner inom området för FÖP:en som inte utnyttjats trots att de förelegat länge. Utvecklingen 
av arbetet med den s.k. Canningplanen, som pågått i flera år visar också hur olämpligt det är att 
långsiktigt försöka detaljstyra omfattande planering och projekt. 

 

I synnerhet vill vi här kanske påpeka att det sedan länge finns en detaljplan för delar av Bastekärr 
som inte utnyttjats. Huvudorsaken till detta torde vara en avsaknad av intresse från näringslivets sida 
att utnyttja området för verksamheter som detaljplanen förutsätter. I förslaget, t.ex. på sid. 21, 
framhålls handelns betydelse för kommunen, men etablering av mer handel har inte tillåtits i 
Bastekärr. Inte heller har kommunen gjort några, i vart fall framgångsrika, ansträngningar att se till 
att området används i nya verksamheter som skulle kunna åtminstone till någon liten del skapa 
grund för den förhoppningsvisa befolkningsökning som förslaget är ett uttryck för. 

Kommentar 
Se under Sammanfattning sidan 1. 

Kommentar 
Det är riktigt, prognoserna och målsättningarna har skrivits ner under arbetets gång. Sifforna 
ska ses över så att FÖP inte har motsägande uppgifter. 
Siffrorna i FÖP blir snabbt inaktuella. För innehållet i FÖP har det dock ingen praktisk betydelse 
om befolkningsutvecklingen blir långsammare.  
Kommunen gör årligen prognoser om befolkningstillväxt. Dessa siffror utgör underlag bland 
annat för planering av förskolor, VA-utbyggnad och start av nya detaljplaner.   

Kommentar 
I fallet Koster var det inte en prognos, utan en politisk målsättning för att upprätthålla en viss 
servicenivå. Befolkningen har som nämns i stället minskat på Kosteröarna sedan 2008. 

Kommentar 
Onödigt detaljerade riktlinjer per detaljplan ska strykas, se även under Sammanfattning. 
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Ifråga om framtida boende talar förslaget (sid.21) om variation ifråga om upplåtelseformer och olika 
stort markbehov för olika upplåtelseformer, men någon närmare analys av hur fördelningen kommer 
att bli finns inte. 

Ifråga om särskilt boende skrivs om områdena Mällbydalen, Mällbygård, Mariedal och Myren (sid. 
23), men förutsättningarna i det avseendet får en avsevärd förändring i och med att kommunen får 
kontroll över nyttjandet av nuvarande sjukhusbyggnad, perfekt beläget för sådana ändamål. Detta är 
ett faktum som strider mot utgångspunkten på sid. 45 i förslaget att det saknas lämplig lokalisering i 
centrala Strömstad. 

Av välkända skäl är utvecklingen av trafik och dess behov omöjlig att förutse på så lång sikt som de 
10 år som är kvar till 2030. Det som anförs på sid. 94 i förslaget ger dock anledning anta att 
trafiksituationen för överskådlig framtid inte kommer att förändras i påtaglig utsträckning. 

Med hänsyn till synpunkter av det slag som vi redovisar ovan är vi skeptiska, för att inte säga 
negativa, till att i förslaget inta så pass detaljerade tankar på utnyttjandet av områden som finns på 
sid. 37 - 88 i förslaget till FÖP, särskilt till den del förslagen gäller områden som ligger utanför 
centralorten Strömstad och är lämpade för näringsverksamhet och bostäder. 

Kommentar 
Synpunkten noteras, men frågan avgörs inte i FÖP. Bastekärr har en färdig detaljplan vilket 
redovisas i FÖP. 

Kommentar 
Detta är en viktig synpunkt. Analys av bostadsbehovet är en färskvara och behöver uppdateras 
löpande, förslagsvis årligen. FÖP-processen är för långsam för att vara ett lämpligt verktyg. 
Bättre att göra analyser i samband med ajourföring av bostadsförsörjningsprogrammet. Många 
kommuner arbetar på det sättet.  

Kommentar 
Instämmer. Områdena vid Mariedal ska strykas. Text om särskilt boende ska justeras. 

Kommentar 
Instämmer. Kommunen och trafikverket gör nya prognoser vid behov. Eftersom del 3 
(faktadelen) snabbt blir inaktuell ska denna inte antas i kommunfullmäktige.  

Kommentar 
Se under Sammanfattning sidan 1. 
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16. Strömstad golfklubb 

Strömstad Golfbana ligger centralt med promenad- och cykelavstånd från centrum, lätt att nå för 
barn och ungdom. Stan expanderar och banan blir mer och mer inbyggd vilket innebär ökad risk för 
olyckor och intressekonflikter. 

Banan är inte inhägnad med plank eller staket, vilket är vanligt på andra platser. Vi försöker styra med 
skyltning så att inte ickegolfare oavsiktligt kommer in på banan, men visst finns det de som genar 
över bana eller bara promenerar omkring, vilket är ett stort irritationsmoment som vi hittills kunnat 
leva med. 

I FÖP:en föreslås bebyggelse nära golfbanans hål 14 och hål 15. Bebyggelse så nära golfbanan är 
synnerligen olämpligt av 2 anledningar. 

Sneda utslag på båda golfhålen som innebär att golfbollar kommer att dimpa ner inom den 
föreslagna byggnationen. Det finns två orsaker till att bollen flyger snett, felaktig utgångsriktning och 
kraftig okontrollerad skruv. När dessa två orsaker samverkar blir slagen ändå snedare.  Andra faktorer 
som påverkar bollen flykt är vind och temperatur. Sydvästlig vind driver bollen mot Mällbygård 54 
både från hål 14 och 15. Se bollnedslagssektorerna i bilaga 1. 

Ickegolfare som genar över banan för att från Mällbygård komma västerut till bl. a hamn, bad och 
restauranger. Det finns även risk för lek och spel på banan. Som alla idrottsanläggningar vill Strömstad 
GK att dess bana endast används av golfutövare under golfsäsongen. På vintern däremot är golfbana 
ett nära naturområde perfekt för promenader, hundrastning, skid- och kälkåkning. 

Att hindra sneda slag med nät e dyl. är oerhört svårt och inskränker dessutom golfarens möjlighet att 
utnyttja skruvade slag för att placera bollen på enligt hen bästa möjliga plats. 

Nät och skog inom nedslagssektorn hindrar inte duktiga golfare i och med att de slår både högt och 
långt vilket är det optimala. Se ex på golfbollsparabel i bilaga 2. 

För eller senare, på grund av olika omständigheter såsom en ordentlig snedstuts, en kraftig vindpust 
eller den ständiga produktutvecklingen kommer bollar att hamna inom någons fastighet även med 
väl tilltagna säkerhetsavstånd. 

Strömstad Golfklubb anser att den planerade bebyggelsen mellan golfhål 14 och 15 inte ska 
komma till stånd. Övrig planerad bebyggelse inom Mällbygård 54 är från golfklubbens synvinkel 
troligen Ok, men vi vill gärna se och kanske påverka hur den är tänkt att bebyggas. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 Bollnedslagssektorerna 

Slaglängder på 250 m och mer 
kräver naturligtvis god fysik. 
Tyvärr är det inte endast 
duktiga golfare som är starka 
och kan svinga med hög 
hastighet utan även rena 
nybörjare kan panga på både 
långt och tyvärr snett. 
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Bilaga 2 Golfbollsparabel 

En bra driva på 255m har en 
högsta höjd på ca 30m. 

17. 

Tittade på en del av FÖP:en och det som slog mig är att ska det planeras för fler byggnationer i 
Seläter som ex område 25 så bör man även planera minst en riktig gång och cykelväg med belysning 
som kommer ut på Bogenvägen. Är fullt medveten om svårigheter med detta då de vägar som finns 
idag sträcker sig över privat mark men värdet skulle öka avsevärt mycket.  

Det är få som bor där ute vilka använder cykel för att man behöver cykla bilvägen runt, framförallt 
när det är mörkt. De som är pigga och orkar cykla i grus, lera, vattendrag etc. tar genvägen genom 
Källvikens gård. 

Bifogar ett urklipp från er 
karta i FÖP:en där jag 
markerat med rött den väg 
man kan cykla och gå idag när 
det är ljust.  

Kommentar 
Frågan kommer att behandlas i den pågående detaljplanen för Mällby Gård, MBN-2016-1840. 
Yttrandet är även diariefört i detaljplanen. Diskussioner pågår med golfklubben om hur 
synpunkterna ska tillgodoses. Det avgörs i detaljplanen hur stor del av ett utvecklingsområde 
enligt FÖP som ska nyttjas för bebyggelse. FÖP behöver inte ändras. 

Kommentar 
Synpunkten noteras. FÖP kommer inte att hantera frågor om nya cykelvägar, se under tekniska 
nämndens yttrande. 
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18. 

Mina synpunkter bottnar i att jag inte är överens med målet om att Strömstad ska växa med hänsyn 
till antal invånare. Livskvalité är ett bättre mål. 

Förtätning av tätorter istället för exploatering av naturområden är att föredra med de anledningar att 
nya områden baseras på biltransport för familjers vardag vilket är en negativ miljöpolitik, samt att de 
orörda skog/naturområden vi har i nära avstånd från centrum Strömstad/Skee är av stor vikt för att 
folk vill bo i kommunen. Resonemanget har och kan utvecklas vidare om intresse finns. 

19. 

Jag, fastighetsägare av Kristorp 6, Karlsgatan 47, och direkt granne med det område som är markerat 
väster om min fastighet Kristorp 6, och som är markerat och föreslagit som möjlig framtida mark för 
bostäder. 

Jag anser det högst olämpligt att upphäva det strandskydd som ligger runt Strömsvattnet och dess 
angränsande grönområden. Det är av stor vikt att de få grönområden som finns kvar i centrala 
Strömstad längs Strömsån och Strömsvattnet består för att få balans mellan stad, natur och vatten 
består. Då är det också högst olämpligt att förtäta dessa områden med bostäder eller annan 
bebyggelse. 

Jag fick i början av 2000 talet göra om detaljplanen på min fastighet, Kristorp 6, då den hade en 
gammal beteckning ”Park” i detaljplanen, och i samband med den blev jag påförd prickmark på hela 
tomten om 4 hektar (förutom befintligt hus), för att värna om naturen och strandskyddet i närhet till 
Strömsvattnet. Det vore högst olämpligt eller till och med felaktigt, att kommun skulle svänga i denna 
fråga när det gäller direkt jämförbar mark med samma förutsättningar. 

Därav anser jag det högst olämpligt att upphäva strandskyddet och uppföra nybyggnation i 
detta/dessa område, på den södra stranden av Strömsvattnet, mellan ringvägen och centrum, och 
ser att översiktsplanen korrigeras och dessa 2 områden med bostäder tas bort och att grönområdena 
och strandskyddet får vara kvar. 

20. 

Mitt namn är E och jag och min familj är på jakt efter ett större boende. Vi såg planerna för 
områden som ska bebyggas och blev nyfikna när detta ska göras. Synpunkter kunde lämnas tom 1/6 
så tänkte passa på att nämna några idéer. 

Vi skulle helst vilja bygga nytt på villaområde och det är inte så många alternativ i dagsläget. Bara 
extra dyra i utkanten av staden. 

Är det möjligt att satsa på villaområde på Mällbyhöjden i område nr 13 i planen? Man kanske kan 
samarbeta med andra aktörer för att hålla nere kostnaderna så tomter inte blir alltför dyra (under 
miljonen)? Kanske i samarbete med BoKlok som är på gång i på Mällby med radhus. Dom hade bara 
rad/parhus men var intresserade om nya områden dyker upp för byggnation för att göra större hus 
med tomt.  

Vet inte exakta planerna på hur Mällbyhöjden ska utformas, men har ett förslag med enkel bild. 

Kommentar 
Område 15 längst österut i Mällbyhöjd ska strykas. Se, även kommentar 2 till miljöpartiets 
yttrande. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Område 26 och 27 ska strykas. 
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Rondell med säker cykel/gångpassage eller bro över 
vägen. 

Villaområden i framkant för att satsa på den typ av 
bebyggelse i första hand.  

Par/radhusområde (och lägenhetshus) längre in som kan 
vara lite högre.  

En fin entré till Bohusleden med bra parkering och tex 
våffelstuga, infoområde om naturen och grillplats 
tillrättalagt för att skolor kan vara där och använda i sin 
undervisning.  

21. 15 fastighetsägare i området Tallhöjden

Området runt Tallhöjdsvägen är enligt kartan beigefärgad vilket betyder att området är 
utredningsområde för förtätning enlig texten på kartan. 

Samma område ligger under paragraf 112, som grönområden. Process är igång på lantmäteriet sedan 
Sep -19 för att de boende skall ta över förvaltning och skötsel av grönområden, som även omfattar 
en del av vattenområdet ut efter Starekilen. 

I FÖP framgår det att öster om Tallhöjden finns beviljat bygglov på 35 tomter. Stare Västra (11) ligger 
planer på 70 -120 bostäder. 

Stare Östra (12) ligger ytterligare ett planerat område för 80 bostäder. Detta borde väl i rimligheten 
räcka utan att man skall gå in och förtäta på Tallhöjdens grönområden! 

Synpunkter om småbåtshamnen: 

Boende på Tallhöjden utnyttjar området för fritidsaktiviteter, typ bad/fiske. Omfattas inte Starekilen 
av strandskydd och naturvårdsintresse och riksintresse? 

Förbättringen av fritidsbåtshamn är positivt om det blir en begränsad utbyggnad i den norra delen. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Område 13 är så pass stort att det kan inrymma flera olika bostadstyper. 
Planarbete kommer att inledas med ett planprogram som omfattar större delen av Mällbyhöjd. 
Planarbetet kommer bland annat att behandla typ av bebyggelse och säkra gång- och 
cykelvägar.  

Kommentar 
En stor del av den befintliga bebyggelsen inom tätorten har i FÖP bestämmelsen R12 - 
utredningsområde för förtätning. Det ligger dock inte inom detaljeringsgraden för FÖP att 
bedöma om detta är möjligt och lämpligt i det enskilda fallet. För att förtätning ska vara 
aktuellt måste två villkor uppfyllas: 1) att markägaren vill ha en förtätning 2) att kommunen 
bedömer det som lämpligt. I fallet Tallhöjden disponerar de boende grönytorna och 
bestämmer därför om man vill ha en förtätning eller inte. 
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Alternativ för andra småbåtshamn är t.ex. utanför gamla oljehamnen samt Myrens varvsområde. 
Man ser ju en utveckling att båtar förvaras på land och sjösättning sker vid utnyttjande av båtarna. 
Miljövänligt för havet då inte så mycket påverkan av havsmiljön sker. 

Med de planer som ligger i FÖP bör trafiksituationen vid infarten till Tallhöjdsvägen-Hålkedalsvägen 
och Hällekindsvägen ses över Rondell, Övergångsställe för Fotgängare och Cyklister. 

22. 

Jag ser att ni vill öppna upp för att bygga hus i naturområdet runt Mällby kyrka och mot Bohusleden. 
(Område 17,18,15, 14 och 13) Dessa områden är ett att få som man kan nå i närhet från Strömstad 
centrum och där man fortfarande kan få känslan av att vara i den riktiga naturen. Förhållandevis tyst 
och lugnt. 
Massor med Strömstadsbor (inklusive mig själv) älskar att cykla, springa och gå på dessa stigar. 
Jag vill verkligen inte att ni bygger där helt enkelt. Och jag tror att få Strömstadsbor verkligen förstår 
att ni vill bygga och därmed eventuellt förstöra några av våra finaste naturområden som är på 
gångavstånd från "staden". 

23. 

Yttrandet som lämnats per mail till KS diarie innehåller en längre konversationstråd från ett antal 
personer. Nedan refereras endast den sista delen av mailet med avsändare Jan Dahlhielm. 

Mitt förslag är att föreslå återremiss av FÖP:ens utställningsversion. Följande anledningar till detta: 

Coronatillståndet i landet påverkar naturligtvis FÖP:en på många olika sätt. 

Mäklare och norska permanentboende har redovisat att det finns intresse att sälja bostadsrätter och 
enbostadsfastigheter med hänvisning till osäkerhet att bo permanent i Strömstad i framtiden. 

Att planera för nya bostadsrätter utanför stadens centrala delar kommer troligen att vara aktuellt 
först efter 2030. Man bör nog skriva ner förhoppningen om att innevånarantalet till ca 14.000 år 
2030. 

Detta gäller främst de redovisade utvecklingsområdena i Mällby, Mällbyhöjden och Mällbyberget 
med stort avstånd till centrum och med onödiga bilresor ur miljösynpunkt. 

En tidplan för utveckling av nya bostäder bör främst omfatta redan påbörjade nya bostäder vid 
Myren och eventuellt Rådhusberget samt andra redan beviljade bygglov som Hedelinska huset. 

Kommentar 
Frågorna kommer att behandlas i den pågående detaljplanen för Starekilens småbåtshamn, 
MBN-2018-1780. Yttrandet är även diariefört i detaljplanen. 

Kommentar 
De områden som har de bästa stigarna kommer inte att beröras under överskådlig tid. Område 
15 ska strykas från FÖP. Område 17 och 18, längst i norr, ligger långt fram i tiden. Då FÖP ska 
prövas minst vart fjärde år kommer tillfälle ges att ompröva lämpligheten av område 17 och 18 
innan detaljplan påbörjas.  

Kommentar 
Önskan om förtätning inom staden står inte i motsättning till behovet att ha en planberedskap 
för nya områden i stadens utkant. Vilket område man väljer och i vilken ordning avgörs inte i 
FÖP, utan i bostadsförsörjningsplanen. Se även kommentarer till moderaternas yttrande. 
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Förslag till nya centrumnära bostäder 

Därefter bör andra centrala utbyggnadsmöjligheter med en kombination av bostäder och 
servicelägenheter prioriteras vid området mellan Gallerian och Strömsvattnet, ett mycket attraktivt 
bostadsläge anser många och som såväl Skanska som PEAB anser ekonomiskt och fullt möjligt 
tekniskt att utföra bl.a. med ett samutnyttjande av det stora p-huset under Gallerian. 

En eventuell återinträdd strandskyddsbestämmelse (enligt översiktsplanerare Björn Richardsson) kan 
knappast åberopas då såväl hela Tångenområdet som Gymnasieskolan genomförts utan att ha 
begränsats av strandskydd. (Detta förslag har jag tidigare redovisat i de illustrerade bilagorna till 
yttrande avseende FÖP:ens samrådssversion). 

Nästa utbyggnadsområde med ny detaljplan för bl.a. sjukvård, friskvård, bostäder, förskola och 
servicelägenheter bör omfatta sjukhuset och Skeppsbroplatsen inklusive markparkering för de 
boende och verksamma och på däck ovanför med en grön parkanläggning för de boende. 

Detaljplanen bör även omfatta caféer och små butiker utmed en strandpromenad som leder runt 
Röudden. Utmed skeppsbrokajen ska en ny gästhamn kunna anläggas som ger ett bra underlag från 
nya kunder till de befintliga centrumnära butikerna utan att nya p-platser måste tillföras. 

(Även detta förslag ingick i bilagorna till mitt yttrande av FÖP:ens samrådsversion). Vänta med 
detaljplaneringen av Canning och låt det vara en plats för evenemang och parkering tillsbehov 
uppstår för fler bostäder. 

24. 

Den fördjupade översiktsplanen rymmer mycket goda avsikter och höga miljöambitioner. Kommunen 
talar om ”Natur-och friluftsliv i världsklass” och att ”de höga natur-, kultur- och friluftsvärdena i 
planområdet är av stor betydelse för att området ska vara attraktivt för såväl helårs- som 
delårsboende och för besökare”. Med tanke på utfallet i årets miljöranking av Sveriges kommuner så 
känns visionerna avlägsna och ambitionerna heller inte fullt ut gett avtryck i de mer konkreta förslag 
som lämnas i planen.  

Förhoppningen är att vårens händelser leder till eftertanke och en omläggning från en 
konsumtionsbaserad turism som inte bidrar till en bättre miljö till en hållbar besöksnäring som 
bygger på natur- och kulturupplevelser och samtidigt bidrar till att minska kommunens sårbarhet. 
Det förutsätter en mer kraftfull miljöinriktning på den fördjupade översiktsplanen där kommunen 
uttrycker en vilja att ta större miljöhänsyn än vad lagstiftningen kräver. 

Kommentar 
Tångenplanen hade inte kunnat genomföras med dagens lagstiftning. Reglerna om återinträ-
dande av strandskydd infördes 2009, dvs. efter att detaljplanen för Tången vann laga kraft. Mer 
information finns på boverkets och naturvårdsverkets webbsidor. 
Statlig utredning pågår om eventuella ändringar i lagen. Strömstads kommun har framfört 
synpunkten till utredarna att strandskydd inte bör återinföras där det hindrar tätorternas 
naturliga utveckling, med Tången som exempel. 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Inom områden med pågående detaljplaner redovisar FÖP endast vad 
som föreslås i respektive detaljplan. Synpunkter om ändrad inriktning av en detaljplan måste 
hanteras inom ramen för detaljplanen.  
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Småbåtshamn i Starekilen 
Starekilen föreslås som ett utbyggnadsområde för småbåtshamn. Det är bra och rimligt att ställa i 
ordning området och även göra en försiktig utbyggnad av småbåtshamnen. Den fördjupade 
översiktsplanen bör slå fast att utbyggnaden ska ta särskild hänsyn till de arter som lever i området, 
det rörliga friluftslivet genom t.ex. kajakbryggor och badplatser samt att hänsyn även ska tas till 
närboende.  

Vi ser det som positivt att kommunen utrycker ambitionen att fylla ut vattenområdet innanför 
Hällekind (i folkmun benämnd dypölen). Den lösningen bör kompletteras med en infart via en 
fyrvägskorsning till Hällekind respektive Hålkedalen samt parkering genom utfyllnad. En sådan 
lösning gynnar närboende och orsakar mindre negativ påverkan på naturmiljön än tidigare 
presenterade alternativ till infart. Vi utgår samtidigt från att den tidigare inriktningen att inte ha 
båtuppställning på parkeringen nära bebyggelse och inte ha en isättningsramp vid sandstranden 
kvarstår. Båtuppställning kan ske på Hålkedalsparkeringen där den inte stör närboende. 

Det är nu angeläget att kommunen utvecklar beskrivningen i planen och redovisar realistiska 
utbyggnadsplaner för småbåtshamnen som beaktar naturvärden och livsmiljöer för hotade arter (se 
nedan under Artskydd om ejder och ålgräs) liksom respekt för boende. Tidigare planer på en 
gigantisk utbyggnad med allvarliga konsekvenser för miljö och närboende bör tydligt förkastas.  

Artskydd 
Kommunen har detaljerat beskrivet arbetet med att säkerställa skyddet för Hasselsnok och Sandödla. 
Det är bra, men kommunen har helt glömt bort andra arter, t.ex. ejdern som har viloplats i 
Starekilen/Stigbergsbukten där kommunen planerar för en utökad småbåtshamn. Ejdern har gått 
från att ha varit sårbar till att i den senaste rödlistan klassas som starkt hotad. Det innebär definitivt 
att arten omfattas av skydd för viloplats och platser för födosök. Som jämförelse har hasselsnok och 
sandödla den lägre hotklassen sårbar. Kommunen måste i sin fördjupade översiktsplan även visa på 
vilket sätt man avser att säkerställa habitat och viloplats för ejder i likhet med den beskrivning man 
gör för andra arter. Det måste också framgå av planen att en omfattande exploatering av Starekilen 
står i konflikt med att skydda ejdern och även ålgräs. Av planen måste tydligt framgå på vilket sätt 
kommunen avser att stärka och skydda ejderns viloplatser genom att t.ex. införa restriktioner för 
snabbgående farkoster samt totalt stopp för vattenskotrar i Starekilen. 

Dessutom behöver utbredningskartan för sandödla revideras eftersom vi observerat och fotograferat 
sandödlan på vår fastighet Hålkedalen 1:12. Den finns med andra ord i och kring Tallhöjdsvägen. 

Områden för utredning om förtätning 
I planen pekas vissa områden ut för utredning om förtätning. Dit hör området kring Hålkedalen 1:7 
och Tallhöjdsvägen. Området karaktäriseras av bebyggelse med insprängda grönområden som skapar 
en attraktiv grön miljö där bl.a. sandödlan finns. Det skapar en grön infrastruktur för olika djur och 
växter att kunna sprida och förflytta sig samtidigt som det är grönt och attraktivt för boende. Det 
finns inga förutsättningar att förtäta området utan att det mister sin karaktär. Det är också 
förvånande att kommunen vill förtäta och ta grönområden i anspråk när byggbar mark inte är någon 
bristvara. Dessutom pågår nu ett övertagande av grönområdena till en samfällighet av boende i 
området. Området saknar kommunal infrastruktur och kollektivtrafik. Väg och VA drivs i form av 
samfälligheter. Med andra ord – stryk området som tänkbart för förtätning och visa att det finns 
substans i de goda ambitionerna om att utveckla ett grönt samhälle. 

Kommentar 
Frågorna kommer att behandlas i den pågående detaljplanen för Starekilens småbåtshamn, 
MBN-2018-1780. Yttrandet är även diariefört i detaljplanen. 

Kommentar 
Se kommentar till yttrande 15 från boende i Tallhöjden. 
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25. 

Synpunkter på FÖP - området Mällbyhöjden: 

Annedalsvägen är en enskild väg som slutar vid Mällby begravningsplats. Den trafikeras årligen av 
1000-tals fordon där flertalet besökare inte bor på Mällby. 

Vägen byggdes på 1960-talet och dess underbyggnad är inte anpassad till dagens trafik. Den är i 
mycket dåligt skick och det är inte ekonomiskt försvarbart att bekosta någon reparation. 

Undertecknad föreslår att Annedalsvägen flyttas till en sydligare sträckning. En ny väg bör byggas 
som följer VA-ledningarna till begravningsplatsen. Den föreslagna sträckningen överensstämmer med 
äldre planförslag. 

26. 40 Fastighetsägare i området Mariedal

Som fastighetsägare inom området Mariedal önskar undertecknade härmed inkomma med våra 
synpunkter på presenterat förslag. 

Nedan angivna synpunkter avser en av de platser, angivet som 26 - Mariedal Västra, som redovisats 
för utveckling av särskilt boende. Vi anser att presenterat förslag av olika anledningar, vilka närmre 
redogörs för nedan, är mindre lämpligt. 

Utifrån det relativt sett omfattande ytbehov tilltänkt lösning kräver så kommer en sådan exploatering 
innebära ett kraftigt ingrepp på ett område som närmast får ses som ett naturområde. Enligt vår 
uppfattning så borde det, bland annat av den anledningen, vara mer lämpligt att lägga särskilt 
boende i redan exploaterad yta eller åtminstone inte i ett av få skogsområden inom förhållandevis 
central del av Strömstad. 

Som också delvis anges i Utställningshandlingen så används naturområdet tämligen regelbundet för 
diverse aktiviteter för förskolor, grundskola etc. Utveckling av området i enligt med vad som beskrivs 
kommer att starkt begränsa möjligheten till att nyttja området på detta sätt. 

Stora delar av gångvägen vid Strömsvattnet längs Karlsgatan är i dag till stora delar ostörd från trafik 
etc. Etablering i enlighet med vad som föreslagits kommer påverka detta och i tillägg så kommer även 
upplevelsen av att vara naturnära starkt påverkas. 

I anslutning till det i Utställningshandlingen angivna området så ligger Friluftsmuseet Fiskartorpet 
som för många är en uppskattad plats för rekreation och avkoppling. Exploatering i den omfattning 
som anges kommer med all säkerhet innebära så pass stor inverkan på området att 
möjligheten/intresset att kunna nyttja området kommer att minska. Då det också finns möjlighet att 
på naturligt sätt kunna få åtkomst till sjönära området vid Strömsvattnet så försvårar en etablering 
också allmänhetens åtkomst till vattnet. 

Är redan idag en stor belastning av trafik i korsningen Karlsgatan-David Hellströms väg och då inte 
minst i samband med aktiviteter på någon av anläggningarna på Strömsvallen. Finns visserligen ett 
antal p-platser vid Nordby Supermarket Hallen men då sträckan från P- platserna vid David 
Hellströms väg är kortare än från p-området vid Nordby Supermarket Hallen så väljs i första hand 
dessa. Då p-platserna här är relativt sett få så blir det ett stort antal bilar som skall samsas inom en 
begränsad yta vilket då också påverkar ovan angiven korsning. En etablering av särskilt boende skulle 

Kommentar 
Frågorna kommer att behandlas i det pågående arbetet med planprogram för Mällbyhöjden, 
KS/2020-0297. Yttrandet är även diariefört i detta ärende. 
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innebära ytterligare påfrestningar på trafiken och detta med all säkerhet oavsett etablering av 
rondell etc. 

Vi anser det inte som korrekt att det inte skulle kunna gå att tillgodose det aktuella 
intresset/särskilda boendet utanför "området" och då på plats som inte kräver upphävandet av 
strandskyddet. Oavsett så bör det rimligen sett finnas områden som är bättre lämpade för tilltänkta 
etableringen än "26-Mariedal Västra" 

Strömstad 2020-08-24 

Björn Richardsson 

Översiktsplanerare 

Kommentar 
Synpunkterna noteras. Område 26 och 27 ska strykas. 
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Utställt förslag till fördjupning av översiktsplan (FÖP) för 
Stömstad-Skee i Strömstads kommun
Handlingar daterade 2020-01-08

Inledning
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och 
bygglagen (PBL). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen 
vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett 
senare planeringsskede.  

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
(MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap.
MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.

Yttrandet är en del av den fördjupade översiktsplanen och ska därför läggas 
till planen då den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss 
del, ska det anmärkas i översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL).

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen 
inhämtat synpunkter på förslaget till översiktsplan från berörda 
myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från Vattenfall 
Eldistribution AB, Skanova AB, Luftsfartverket, Svenska Kraftnät, 
Sjöfartsverket, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning, Post- och 
telestyrelsen, Försvarsmakten, Havs och vattenmyndigheten, Statens 
geotekniska institut, Skogsstyrelsen, Bohusläns museum och 
Lantmäterimyndigheten. Kopior av yttranden som inte har skickats direkt 
till kommunen bifogas för kännedom.
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Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen har tagit fram ett förslag till ny 
översiktsplan. Med utgångspunkt i analys av ekosystemtjänster inom 
utemiljöer, grönytor och till omgivande naturområden tillsammans med 
analys av livsmiljöer för sandödla och hasselsnok samt tidigare 
naturvärdesinventeringar har grönstrukturens utbredning arbetats fram. 
Planförslagets bebyggelsestruktur har i sin tur arbetats fram med 
utgångspunkt i den gröna strukturen. Högklassiga natur- och kulturmiljöer 
samt områden av värde för närrekreation och friluftsliv värnas genom 
område R5 och R6. Dessa områden är viktiga att bevara både utifrån 
riksintresse- och artskyddssynpunkt men även för planområdets 
dagvattenhantering. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

Länsstyrelsen anser att en bedömning mot berörda riksintressen för 
naturvård och friluftsliv behöver göras inom ramen för föreslagen 
planläggning. Länsstyrelsen bedömer dock att riksintresseområdet för 
naturvård som berör Strömsvattnet inte bedöms påverkas negativt av 
planförslaget.  

När det gäller beskrivningen av planens konsekvenser för riksintresse 
kulturmiljövård och andra områden med höga kulturmiljövärden behöver 
detta fortsatt utvecklas för att kommunens motiveringar och 
ställningstaganden ska bli tydligare. Detta gäller särskilt riksintresse Skee-
Folkestad (045) som är det riksintresseområde för kulturmiljö som berörs 
mest av planen. Länsstyrelsen kan därmed inte utesluta att föreslagen 
markanvändning kan leda till påtaglig skada på riksintresset. 

Länsstyrelsen vill påminna om att det finns kulturmiljövärden kopplade till 
såväl landskapet i stort som till stadsbild och siluett runt centrala Strömstad. 
Dessa kulturvärden tillsammans med naturvärden utgör grunden för det 
geografiska riksintresset enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken. Här kan stora 
byggnadsvolymer och sammanhållen bebyggelse i höjdlägen riskera att 
påverka riksintresset. 

Länsstyrelsen kan inte med nuvarande underlag bedöma om det som 
föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs. Detta behöver 
fortsatt hanteras och bedömas inom ramen för föreslagen planläggning. 
Dagvattenhanteringen är inte särskilt hanterad i FÖP:en, det är viktigt att en 
dagvattenplan tas fram i närtid. Dagvattenplanerna ska bidra till att de 
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas.

Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och 
som angår angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
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Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som 
föreslås i planen kommer att medföra sådan negativ påverkan avseende 
människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och 
erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning 
att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller framförallt att kommunen behöver 
precisera de övergripande översvämningsåtgärderna och att 
översvämningsproblematiken för vattendragen Vättlandsån och 
Grålösebäcken behöver förtydligas och kartläggas. Det är viktigt att titta på 
översvämningsrisken från ett övergripande perspektiv för att hitta åtgärder 
som fungerar för hela vattendragssystemet och att inte enbart titta på 
översvämningsrisk och åtgärder inom respektive detaljplan.

Där föreslagen markanvändning berör strandskydd är det bra att kommunen 
i ett tidigt skede i planprocessen behandlar strandskyddsfrågan och redogör 
för vilka särskilda skäl som kan tillämpas för ett upphävande av 
strandskyddet. Nuvarande underlag är inte tillräckligt för att kunna ta 
ställning i frågan.  

Länsstyrelsen finner att FÖP:en på ett bra sätt beaktar artskyddet. En tydlig 
dialog kring skyddsåtgärder behöver dock ske i detaljplanearbetet. 
Länsstyrelsen vill understryka att skyddsåtgärder behövs även på lokal nivå, 
utöver de samlade skyddsåtgärderna som planeras i område R5. 

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 
11 kap. 10 § PBL

Riksintressen

Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Områdena för hamnverksamhet i Starekilen och i Stömstad berör 
riksintresset för naturvård Strömstads kust och innerskärgård. Kommunen 
anger att planen bedöms vara förenlig med riksintresset under förutsättning 
att en marinbiologisk utredning liksom inventering av naturvärdena på 
landomorådet utförs och beaktas i fortsatt planering så att marina värden 
eller höga naturvärden på land inte kommer till skada. Länsstyrelsen 
instämmer i kommunens bedömning.

De utpekade campinganläggningarna inom planområdet, Lagunens 
camping, Daftö camping och Bjälveröds camping och besöksanläggningen 
vid Hällekind berörs också av riksintresset för Strömstads kust och 
innerskärgård. Kommunen anger att en avstämning mot riksintresset 
behöver göras inom ramen för föreslagen planläggning. Länsstyrelsen 
instämmer i detta att det är viktigt att en bedömning mot riksintresset görs.

Länsstyrelsen bedömer likt kommunen att riksintresseområdet för 
Strömsvattnet som utgörs av ett stort öppet våtmarkskomplex med 
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värdefulla strandängsmiljöer inte bedöms påverkas negativt av 
planförslaget.  

Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Riksintresseområdet för friluftsliv Norra Bohusläns kust-inre kustzonen  
omfattar planområdets västra del. Föreslagna bebyggelseområden för 
bostäder samt turismverksamhet i anlutning till Kebal ligger helt eller delvis 
inom riksintresset. Planförslaget föreslår även en utveckling av anläggningar 
för turismverksamhet längs med kusten samt utveckling av hamnverksamhet 
i Starekilen och Strömstads hamn som berörs av riksintresset. Länsstyrelsen 
anser att kommununen har i planförslaget tagit hänsyn till riksintresset på ett 
bra sätt. Men inom ramen för föreslagen planläggning anser Länsstyrelsen 
att en mer detaljerad beskrivning angående påverkan och konsekvenser på 
riksinresset forsatt behöver behandlas. 

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Beskrivningen av planens konsekvenser för riksintresse kulturmiljö och 
andra områden med höga kulturmiljövärden behöver utvecklas för att 
kommunens motiveringar och ställningstaganden ska bli tydligare. Detta 
gäller särskilt riksintresse Skee-Folkestad (045) som är det 
riksintresseområde för kulturmiljö som berörs mest av planen. Länsstyrelsen 
anser inte att den utredning som har gjorts är tillräcklig, utan att en mer 
djupgående kulturhistorisk analys behöver göras. Här behöver kommunen 
sannolikt ta fram kompletterande kunskapsunderlag. Länsstyrelsen kan 
därmed inte utesluta att föreslagen markanvändning kan leda till påtaglig 
skada på riksintresset. 

Planhandlingarna har enligt samrådsredogörelsen förtydligats vad gäller 
riksintresse för kulturmiljövården, men inte i fråga om hur FÖP tillgodoser 
intresset. Planhandlingarna har dock ett bra innehåll vad gäller hänsyn till 
allmänna intresset kulturmiljövärden. 

Länsstyrelsen ser positivt på att man utifrån hänsyn till bland annat 
kulturmiljö har valt bort vissa utbyggnadsområden: område 21 (Stare) och 
område 22 (Skee, Vattentornsberget), område 23 (Skee, öster om 
Vattentornsberget) och område 24 (Skee, Grålös).

Ett uppdaterat kulturhistoriskt planeringsunderlag är en viktig parameter för 
att utveckla och förstärka kulturmiljövärdena som resurs och 
attraktionskraft. Ett sådant underlag skulle även kunna användas som 
utgångspunkt för formulering av en tydlig strategi för kommunens 
kulturmiljöarbete. En strategi som med fördel hade kunnat kopplas till en 
FÖP.

Hushållningsbestämmelser (4 kap) 
Länsstyrelsen vill påminna om att det finns kulturmiljövärden kopplade till 
såväl landskapet i stort som till stadsbild och siluett runt centrala Strömstad. 



GRANSKNINGSYTTRANDE
2020-06-03

Diarienummer
401-6273-2020

Sida
5(15)

Dessa kulturvärden tillsammans med naturvärden utgör grunden för det 
geografiska riksintresset enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken. Här kan stora 
byggnadsvolymer och sammanhållen bebyggelse i höjdlägen riskera att 
påverka riksintresset. Planbeskrivningen tangerar detta riksintresse, men då i 
fråga om att bibehålla vissa obebyggda områden. Särskilt viktigt i detta 
sammanhang är resonemang om den kumulativa effekten av att bygga i 
höjdlägen i stadssiluetten och landskapsbilden. Länsstyrelsen ser en trend i 
att många nya bebyggelseområden uppförs i höjdlägen utmed kusten, vilket 
ger ytterligare en kumulativ påverkan. Här har kommunerna var för sig och 
gemensamt ett ansvar att tillgodose riksintresseområdets samlade natur- och 
kulturvärden. 

Under rubriken ”Plats för förändring med avstamp i historien” förs ett 
resonemang som tydliggör den hänsyn som måste tas till kulturvärden och 
stadens siluett vid förtätningar. Här nämns befintliga landmärken och att nya 
landmärken ska kunna komplettera stadssiluetten. I strategidokumentet 
”Stadens miljö”, som FÖP hänvisar till, hanteras övergripande 
gestaltningsfrågor, men ger ingen övergripande vägledning när/om intresse 
för att bygga nya landmärken skulle uppstå. Länsstyrelsen uppmuntrar 
kommunen att arbeta vidare med dessa frågor för att tydliggöra de 
avvägningar som krävs och som visar kommunens och medborgarnas tankar 
om vad ett kvalitativt stadsbyggande kan vara. Konsekvenskapitlet anger i 
inledningen en risk för betydande miljöpåverkan bland annat med hänsyn 
till stads-/landskapsbild, men själva konsekvensbedömningen bemöter inte 
detta utan gör bedömningen att påverkan på kulturlandskapet som helhet 
blir liten, ett motstående resonemang som tydliggör behovet av fortsatt 
arbete. 

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte påverkar riksintresset för 
kommunikation på ett negativt sätt. 

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Kommunen har på ett tydligare sätt i utställningshandlingen belyst vilka 
miljökvalitetsnormer som berörs inom planområdet. Länsstyrelsen kan dock 
inte med nuvarande underlag bedöma om det som föreslås på land och i 
vatten medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs. Detta behöver 
hanteras och bedömas inom ramen för föreslagen planläggning.  

Dagvattenhanteringen är inte särskilt hanterad i FÖP:en, det är viktigt att en 
dagvattenplan tas fram i närtid. Dagvattenplanerna ska bidra till att de 
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. Det är viktigt att arbetet med dagvattenplanen innefattar inte 
bara dagvatten från nya planer utan även dagvatten från befintliga planer. 
Det är bra att kommunen har markerat ut områden av värde för 
dagvattenhantering, vilket framgår på sid. 17, däremot framkommer det inte 
om man kan få tillgång till marken, vilken är en förutsättning för att kunna 
nyttja marken för ändamålet, vilket måste utredas i efterföljande prövningar. 
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Länsstyrelsen noterar att område av värde för dagvattenhantering inte kan 
utläsas på mark- och vattenanvändningskartan.   

På sid. 162 har kommunen beskrivit Strömstadsfjorden med God ekologisk 
status, vilket inte stämmer, utan förekomsten har måttlig ekologisk status 
enligt VISS.

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och 
vattenanvändning som berör andra kommuner samordnas på lämpligt sätt. 

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som 
föreslås i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och 
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett 
senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 
kap. PBL. 

Skyfall samt översvämning till följd av höga flöden (vattendrag)
Kommunen redovisar en skyfallskartering med områden som riskerar att 
drabbas vid ett 100-års regn. I den redovisade kartan ses att ny bebyggelse i 
huvudsak planeras utanför översvämningsdrabbade områden vilket är bra. 
Det skulle underlätta om planerade utvecklingsområden presenteras i 
samma karta som översvämnings- och skredrisker för att tydligare visa var 
de sammanfaller.

I övrigt råder viss förvirring i underlaget kring vilka problem som är 
kopplade till höga flöden respektive skyfall (100-årsregn). En del av dessa 
kan förstås sammanfalla men skyfall kan orsaka problem på ställen där höga 
flöden inte gör det. Höga flöden i vattendrag uppstår i samband med att 
stora mängder regn- eller smältvatten tillförs vattendraget. Mindre 
vattendrag är generellt mer känsliga för enstaka intensiva regn, medan större 
vattendrag oftare översvämmas i samband med längre perioder av 
nederbörd. Ett 100-årsflöde i ett vattendrag behöver således inte orsakas av 
ett 100-årsregn, detta kan förtydligas i FÖP:en.

När det gäller höga flöden nämns precis som i samrådshandlingen ett 
underlag som HaV tagit fram. I samrådsredogörelsen konstaterar dock 
kommunen att detta underlag innehåller stora felaktigheter och att arbete 
med bättre kommunomfattande underlag har påbörjats. Kommunen skriver 
också att det krävs separat utredning i respektive detaljplan om bättre 
underlag inte hunnits ta fram innan dess. Detta nämns inte i FÖP:en och 
måste även framgå där.

Kommunen skriver att vattendragen Vättlandsån och Grålösebäcken riskerar 
att översvämmas vid beräknad 100-årsnivå. Det konstateras i FÖP:en att 
områden runt Vättlandsån redan idag drabbas av översvämningar vid höga 
flöden. Kommunen hänvisar till en utredning som SMHI har gjort för 
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Vättlandsån och Strömsvattnet där ny bebyggelse bör ligga på minst +7,1 
m.ö.h. Befintlig bebyggelse drabbas av översvämningar och skador redan
idag vid lägre nivåer än +7,1 m och kommunen skriver därför att
övergripande åtgärder behövs innan nivån +7,1 nås. Kommunen behöver
precisera de övergripande översvämningsåtgärderna och
översvämningsproblematiken för vattendragen Vättlandsån och
Grålösebäcken behöver förtydligas och kartläggas. Det är viktigt att titta på
översvämningsrisken från ett övergripande perspektiv för att hitta åtgärder
som fungerar för hela vattendragssystemet och att inte enbart titta på
översvämningsrisk och åtgärder inom respektive detaljplan.

Då avrinningsområdet vid Skee även innehåller vattendrag med 
översvämningsproblematik önskar Länsstyrelsen att kombinationseffekter 
av ett skyfall och höga flöden i vattendragen undersöks. Det kan till 
exempel vara att utreda om det går att avleda och fördröja vatten vid ett 
skyfall även när vattennivåer i vattendragen är höga. Men också att utreda så 
att översvämningsproblematiken för vattendragen inte förvärras vid ett 
skyfall efter exploatering av områdena.

Översvämningsproblematiken är delvis belyst i riktlinjerna för respektive 
område. I Miljökonsekvensbeskrivningen i slutet av FÖP:en konstateras att 
en höjning av marknivån krävs vid en exploatering inom område 32 och 
delar av område 21 i delområde Skee. Detta behöver arbetas in under 
”riktlinjer för detaljplan” för de aktuella områdena. Likaså behöver område 
nr 26 och 27 i delområde centrala Strömstad ta hänsyn till Strömsvattnets 
högsta vattenstånd. 

Att det kan finnas översvämningsproblematik vid Lagunen camping och 
Bjälverörds camping nämns inte i texterna för dessa delområden varför ett 
förtydligande skulle behövas kring översvämningsproblematikens 
omfattning och om det krävs åtgärder. 

Geoteknik
I utvecklingsområdena 21, 32 och 38 i delområde Skee anges i 
konsekvenserna att det finns risker kopplade till översvämning och/eller 
skred som behöver hanteras i detaljplaneprocessen. Länsstyrelsen vill påtala 
att det är mycket möjligt att marken inte är lämplig att bebygga (speciellt 
bostäder) när man kan behöva förstärka/förändra markområdena utanför. 
Speciellt när det gäller område 32, vilket Länsstyrelsen ställer sig mycket 
tveksam till. Området ligger även inom ett markavvattningsföretags 
båtnadsområde och i närheten av Grålösebäcken.  

Statens geotekniska institut (SGI) noterar i sitt yttrande daterat 2020-03-27 
att man i FÖP:en hänvisar till MSB:s översiktliga kartering. Dock är denna 
översiktliga kartering över stabilitetsförhållandena begränsad till vid 
utredningstillfället bebyggda områden. Det kan därmed finnas andra 
områden med förutsättningar för skred, vilket behöver förtydligas i planen. 
För nyplanerad bebyggelse kan underlag hämtas från SGI:s hemsida, se 
yttrandet. SGI påtalar även att vid detaljplanering måste livslängden hos 
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bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver 
förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas.  

Farligt gods
Farligt gods nämns kortfattat i FÖP:en och kommunen skriver att vägarna 
E6, väg 164 och 176 utgör transportleder för farligt gods. Även järnvägen 
Bohusbanan nämns som en farligt gods led. Kommunen skriver att vid 
byggnation inom 150 meter av dessa transportleder bör en 
riskanalys/bedömning tas fram utifrån Länsstyrelsens rekommendationer. 
Länsstyrelsen saknar fortfarande en beskrivning om farlig verksamhet samt 
transporter/hantering av farligt gods i hamnen. I översiktsplanen för 
Strömstad nämns att farligt gods i hamnen kan behöva utredas i en 
fördjupad översiktsplan. Om kommunen anser att detta inte behövs bör detta 
motiveras.

För att underlätta arbetet vid detaljplaneläggning bör också 
riskhanteringsavståndet på 150 meter från transportled för farligt gods 
framgå av kartunderlag. Då är det lättare att utläsa vilka utvecklingsområden 
som hamnar innanför riskhanteringsavståndet.

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna 
Intressen
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Strandskyddade områden
Strandskydd kan inträda om en detaljplan upphävs eller ersätts av en ny 
detaljplan. För att kunna utnyttja strandskyddade områden för 
exploateringar krävs att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §§ MB. 
Om kommunen i kommande detaljplaner åberopar något av de särskilda 
skälen punkt 3, 4 eller 5 gäller att åtgärderna/behovet inte ska kunna 
utföras/tillgodoses utanför området. Det ska därmed prövas om de måste 
företas inom det aktuella strandskyddsområdet. Om åtgärden kan lokaliseras 
utanför detta område, ska den lokaliseringen väljas.1 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det ställs stora krav på 
utredning av alternativa lägen, om tätortsutveckling ska komma ifråga som 
särskilt skäl inom strandskydd. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har 
de senaste åren meddelat flera vägledande domar2 gällande upphävande av 
strandskydd kopplat till särskilt skäl, punkt 5 (angeläget allmänt intresse), 
och antagande av nya detaljplaner. MÖD har genom dessa domslut kraftigt 
förtydligat praxis, där avgörandena pekar på att det trots att angelägna 
allmänna intressen finns krävs långtgående utredningar av alternativ. 
Kommunen bör redan i översiktsplanen hantera frågan om alternativa 
lokaliseringar för planerad markanvändning inom strandskyddat område. En 
djupare alternativutredning och möjligheter till alternativa utformningar 
inom området med mera kan sedan hanteras i kommande detaljplanearbete. 

I förslaget till ny FÖP föreslår kommunen exploatering inom strandskyddat 
område i centrala Strömstad, område 26 och 27 Mariedal för särskilt 
boende. Kommunen anger att endast ett av områdena ska exploateras. I 
riktlinjerna för detaljplan anges att planarbetet bör inledas med att utreda om 
bebyggelse är möjligt i förhållande till strandskyddet. Länsstyrelsen anser 
att detta är mycket bra och angeläget att utreda i tidigt skede. Kommunen 
behöver då ange och motivera de särskilda skäl som finns för föreslagen 
exploatering och varför det inte går att placera ett särkilt boende utanför 
strandskyddat område. 

Campingarna Lagunen, Bjälveröds och Daftö och besöksanläggning vid 
Hällekind berörs delvis av strandskydd. Kommunen anger att det finns stöd 
för en utveckling av dessa anläggningar med en fortsatt inriktning mot 
turismverksamhet och med ett nyttjande under hela året. Ska områdena 
planläggas och strandskydd upphävas måste kommunen även här klarlägga 
vilket särskilt skäl som finns för upphävande av strandskydd. Som 
Länsstyrelsen påtalade i samrådsyttrandet är det önskvärt att de attraktivaste 
lägena närmast vattnet förläggs åt korttidsturister/rörlig camping och att de 
mer tillbakadragna platserna nyttjas för längre vistelse/uppställning. 
Strandskydd bör ligga kvar i de mest strandnära lägena. 

1 Prop. Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden 2008/09:119.
2 MÖD mål nr P 6876-15, mål nr P 8109-15, mål nr P 4676-17 och P 3718-17.
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Båda de utpekade hamnområdena Starekilen och Strömstads hamn berör 
strandskyddat område, vilket också fortsatt behöver hanteras vid 
efterföljande planläggning och prövning. 

Jordbruksmark
Länsstyrelsen anser att kommunen har redovisat och motiverat på ett bra sätt 
vad som ligger till grund för ianspråktagandet av jordbruksmark i 
planförslaget, enligt de villkor som krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. 
Sedan samrådsskedet har kommunen förtydligat utställingshandlingen med 
den urvalsprocess som föregått bortvalda områden. Länssstyrelsen bedömer 
att det är mycket bra att de större sammanhängande jordbruksmarkerna ska 
bevaras öppna.

Dock vill Länstyrelsen påpeka att innan område 30 i Skee bebyggs, som är 
utpekat som framtida resurs för verksamhetsutveckling, bör en ny 
lokaliseringsutredning göras.

Vatten

Småbåtshamnar  
Kommunen redovisar två områden för hamnverksamhet Strömstads hamn 
och Starekilen. Angående Starekilen har Länssstyrelsen yttrat sig över ett 
planprogram för berört område 2019-02-11 där det framgår att 
Länsstyrelsen inte kan utesluta att det som föreslås kan påverka MKN för 
vatten negativt. Även strandskydd och påverkan på riksintressen för 
naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. MB och riksintresse enligt 4 kap. MB 
behöver forsatt hanteras. Om kommunen har för avsikt att ansöka om 
planeringsbesked för MKN vatten för utbyggnad av Starekilen bör detta 
framgå av områdets ”riktlinjer för detaljplan.” Länsstyrelsen bedömer att en 
eventuell ansökan om planeringsbesked även bör innefatta påverkan på 
strandskyddet. Länsstyrelsen vill även uppmärksamma den rapport som har 
tagits fram sedan samrådskedet angående ”Fritidsbåtars påverkan på 
grunda kustekosystem i Sverige, Havsmiljöinstitutets rapport nr 2019:3”.

Kulturmiljö
Kommunen tydliggör att ett ianspråktagande av mark inom detaljplan kan 
medföra krav på tillstånd enligt kulturmiljölagen samt vid behov 
arkeologisk utredning. Det är bra att hänsyn gentemot kända fornlämningar 
anges som riktlinjer i anslutning till respektive utbyggnadsområde, men det 
kunde ha varit tydligare redovisat för hur dessa hänsynstaganden kommer 
att ske. Länsstyrelsen ser positivt på kommunens uttalade ambition att 
undvika intrång i fornlämningar och kulturmiljöer i senare detaljplanering.

Bohusläns museum påtalar i sitt yttrande daterat 2020-05-18 att det inom 
stora delar av Skeeområdet finns risk att ny beyggelse berör såväl kända 
som okända fornlämningar, även inom områden som legat under vatten och 

https://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1746/1746703_fritidsbaatars_paaverkan_webb.pdf
https://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1746/1746703_fritidsbaatars_paaverkan_webb.pdf
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därför föreslås att riktlinjer för detaljplan för repektive delområde 
kompletteras med den informationen. 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kommunen tydliggör väsentliga 
dokument, som byggnadsinventering och stadsmiljöprogram, då dessa 
innehåller väsentlig information kopplad till förändring med avstamp i 
historien. De bör med fördel ingå i förteckningen av betydelsefulla 
dokument i början av planbeskrivningen. För att säkerställa och bevara 
kulturhistoriska värden i bebyggelsen behöver skydds- och 
varsamhetsbestämmelser beslutas om i kommande detaljplaner för centrum. 
Byggnadsinventeringen bör vara en källa till vilka värden som ska 
säkerställas. Inventeringen kan behöva kompletteras och fördjupas innan 
detaljplaner tas fram, beroende på vilken detaljnivå den ligger på.

Bohusläns musueum påtalar i sitt yttrande att på kartan Användning av 
mark- och vattenområden saknas områden med höga kulturvärden. I kartan 
Regler och rekommendationer är endast delar av de uttagna kulturmiljöerna 
redovisade. Det får till följd att inte hela området som är uttaget som 
riksintresse för kulturmiljövården redovisas som kulturvärde. I avsnittet 
Kommunala kulturmiljöer i kapitlet Intressen och Anspråk saknas 
kulturmiljö 18 Skee- Strömstadbanan i uppräkningen.

Länsstyrelsen påtalade i samrådsyttrandet att lämningarna efter Karl XII:s 
transportflotta bör markeras som värdefull kulturmiljö på delområdeskartan 
Centrala Strömstad och att samtliga kända fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar bör redovisas i kartunderlaget Kulturmiljö, 
synpunkterna kvarstår. 

Artskydd
Länsstyrelsen är mycket positivt inställd till att artskyddet behandlas i 
FÖP:en, genom detta kan ett samlat grepp tas om tätortsutvecklingen och 
dess konsekvenser för arter. Detta kan i sin tur förenkla 
detaljplaneprocesserna som följer av FÖP och sannolikt också leda till ett 
mer resurseffektivt artskydd.

Länsstyrelsen noterar att flera planerade byggprojekt valts bort, bland annat 
av hänsyn till hasselsnok och sandödla. Detta är naturligtvis positivt. 
Samtidigt föreslås vissa områden av betydelse för arterna för bebyggelse 
eftersom sociala eller samhällsekonomiska värdeaspekterna här bedöms 
överväga. 

Artskyddsutredningen bedömer att de exploateringar som medges av 
FÖP:en riskerar försämra i synnerhet hasselsnokens, men även sandödlans 
bevarandestatus. Vi delar utredningens bedömning i det avseendet. Detta 
aktualiserar förbud enligt 4 § artskyddsförordningen. 

Enligt tillämpbar rättspraxis inom området bör kommunen utgå från att 
tätortsutveckling inte kan utgöra särskilt skäl (”godtagbart ändamål”) för 
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dispens enligt 14 § artskyddsförordningen. Enligt Naturvårdsverkets 
handbok kan dock förebyggande skyddsåtgärder genomföras för att 
bibehålla kontinuerlig ekologiska funktion för arter. Därigenom kan man 
undvika sådan skada på livsmiljöer som är förbjuden enligt 
artskyddsförordningen. Någon dispens behövs då inte.

För att förebygga denna negativa påverkan – och därigenom släcka risken 
för försämring av arternas bevarandestatus – avser kommunen vidta 
”samlade skyddsåtgärder” inom särskild del av rekommendationsområde R5 
(se figur på sidan 17). Vi finner att ambitionen är lovvärd och planen är i 
stora drag positiv; området innehåller värdefulla habitatnätverk och 
kommunen har här till stora delar rådighet över marken. Här finns enligt 
FÖP:en potential att förstärka och binda samman habitatnätverk. 

Vi noterar att säkerställandet av dessa samlade skyddsåtgärder hänskjuts till 
naturvårdsplanen. Innan den är färdig kan Länsstyrelsen inte uttala sig 
slutligt om skyddsåtgärderna är tillräckliga för att släcka risken för 
försämring av bevarandestatus för arterna, även om ambitionsnivån synes 
tillräckligt hög. En annan försvårande omständighet är att om ekologisk 
funktionalitet ska kunna anses bibehållen behöver skyddsåtgärder utföras 
innan habitat försämras i andra områden. 

Sammantaget finner Länsstyrelsen att FÖP:en på ett bra sätt beaktar 
artskyddet. En tydlig dialog kring skyddsåtgärder behöver dock ske i 
detaljplanearbetet. Länsstyrelsen vill understryka att skyddsåtgärder behövs 
även på lokal nivå, utöver de samlade skyddsåtgärderna som planeras i 
område R5. Dessa bör inriktas på att binda samman/förstärka sambanden 
mellan nätverk och aktiv sköta områden för att säkra ekologisk 
funktionalitet långsiktigt, dvs. bevara samband och förstärka strukturer för 
fortplantning, vila och födosök inom habitat. 

Länsstyrelsen anser att checklistan på sidan 28 – som tagits fram och som 
ska gås igenom när detaljplaner påverkar habitat eller habitatnätverk – är 
bra. Möjligtvis kan den utökas med en punkt om när samråd enligt 
miljöbalken ska ske – dvs. när plan- och bygglagen är otillräcklig för att 
säkra nödvändig hänsyn till arterna – i enlighet med den rutin som 
Länsstyrelsen och kommunen gemensamt lagt grunderna till.

Vatten och avlopp
Det framgår att ombyggnaden av kommunens reningsverk på Österröd ska 
klara den ökade belastningen av planerad byggnation som föreslås i FÖP:en.
Dock saknas en beskrivning av kapacitet för dricksvattenförsörjningen. Kan 
även dricksvatten klaras för den planerade befolkningsökningen?

Miljöstörande verksamhet 
Länsstyrelsen vill påtala att det finns fler miljöstörande verksamheter som 
bör beskrivas i FÖP: en. Länsstyrelsen har följande miljöfarliga 
verksamheter registrerade:
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 Bohus Biotech AB ( nämns i FÖP:en på sid. 120)
 Österröds avfalls och återvinningsanläggning ( nämns i FÖP:en sid 

120)
 Strömstads Södra hamn
 Strömstads avloppsreningsverk

Alltså behöver även avloppsreningsverket och hamnen nämnas som 
miljöstörande verksamheter som behöver skyddsavstånd.

Trafik
Trafikverket påtalar i sitt yttrande daterat 2020-03-25 att Trafikverket har 
sedan samrådet genomfört en åtgärdsvalstudie kring Oslorondellen vid 
Gallerian i Strömstad centrum. Problematiken till den trafiksituation som 
uppstår i Oslorondellen härleds till parkeringsplatsen inne vid Gallerian. 
Dock bedöms inte ombyggnationen av befintlig cirkulationsplats vara 
nödvändig i dagsläget. Åtgärden kan bli aktuell om trafikökningen orsakar 
problem framåt år 2040. Det är viktigt att kommunen arbetar för att 
problematiken vid Oslorondellen avhjälps. 

Synpunkter från andra myndigheter
Skanova AB, Skogsstyrelsen,Vattenfall, Försvarsmakten och 
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot FÖP:en. Sveriges 
geologiska undersökning och Havs- och vattenmyndigheten avstår från att 
yttra sig. 

Luftfartsverket har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att 
erinra mot FÖP:en. Luftfartsverket påtalar dock att konsekvenser för 
flygvägar till och från flygplatser inte har analyserats och om CSN-
utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser 
ska därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter 
ingår i planer.   

Svenska kraftnät hänvisar till tidigare yttrande daterat 2018-11-13 där det 
bl.a. efterfrågades en beskrivning av områdets energiförsörjning och 
planering inför kommande energibehov som föreslagna utvecklingsområden 
ger upphov till. 

Sjöfartsverket synpunkter från yttrande daterat 2018-10-12 kvarstår. Där 
påpekades bl.a. att hamnområdesgränsen på Strömstads kommuns karta är 
felaktig. 

Post- och telestyrelsen påtalar bl.a. att en väl fungerande och utbyggd it-
infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat näringslivsutveckling, 
sysselsättning, forskning och innovationer, vård och omsorg, miljö och 
klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social delaktighet. 
Därmed behöver även it-infrastrukturen in i samhällsplaneringsprocessen på 
regionnivå samt i alla kommuner. Lagändringen i plan- och bygglagen från 
maj 2011 stärker detta. 
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Redaktionellla synpunkter 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver se över så att 
miljökonsekvensbeskrivningens rekommendationer finns med i samtliga 
berörda områdens beskrivning av ”riktlinjer för detaljplan”.

Inom stora delar av Skeeområdet finns risk att ny bebyggelse berör såväl 
kända som okända fornlämningar, även inom områden som legat under 
vatten och i ”riktlinjer för detaljplan” för respektive delområde bör denna 
information kompletteras.  

Skogsvårdsstyrelsen är numera Skogsstyrelsen sid. 102. Skogsstyrelsen 
inleds med versal sid. 13 och 118. 

Beredning
Detta beslut har fattats av plan- och byggchef Nina Kiani Janson 
efter föredragning av planarkitekt Matilda Wirebro. I den slutliga 
handläggningen har även företrädare från naturavdelningen, 
vattenavdelningen, landsbygdsavdelningen, 
miljöskyddsavdelningen, kulturmiljöenheten och enheten för 
samhällskydd och beredskap medverkat.  

Nina Kiani Janson 
                                                               Matilda Wirebro 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Yttranden för kännedom från: 
Havs- och vattenmyndigheten daterat 2020-03-27, Luftfartsverket daterat 
2020-02-14, Statens geotekniska institut daterat 2020-03-27, Sjöfartsverket 
daterat 2020-03-12, Post- och telestyrelsen daterat 2020-03-25, Sveriges 
geologiska undersökning daterat 2020-03-25, Skogsstyrelsen daterat  2020-
03-31, Svenska kraftnät daterat 2020-02-25 och Vattenfall daterat 2020-03-
25. 

Kopia till:
Skanova AB, Skogsstyrelsen, Vattenfall, Försvarsmakten, Sveriges geologiska 
undersökning, Havs- och vattenmyndigheten, Luftfartsverket, Svenska kraftnät, 
Sjöfartsverket, Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Bohusläns museum, Statens 
geotekniska institut, Lantmäterimyndigheten. 

Länsstyrelsen/
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Enheten för samhällskydd och beredskap, Karin af Geijerstam
Kulturmiljöenheten, Anna Olsfelt, Pernilla Morner, Johan Apelman
Landsbygdsavdelningen, Eva Olsson
Miljöskyddsavdelningen, Annika Lundahl
Naturavdelningen, Maria Ericsson, Martin Goblirsch och Sven Swedberg
Vattenavdelningen, Lena Sedin
Samhällsbyggnadsenheten, Gunnar Åkerlund



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-16

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

KS/2015-0435

KSau § 213 Förslag på placering av nytt särskilt boende

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att detaljplanen för Mällbygård ska strykas som alternativ till placering av särskilt 
boende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2015 att Mällbygård skulle tas med som 
alternativ för placering av särskilt boende (Säbo). Under 2017-18 tog 
Strömstadsbyggen i samarbete med socialförvaltningen fram skisser på en möjlig 
utformning av Säbo vid Mällbygård.

Arbete med detaljplan för Mällbygård pågår. Det har visat sig att:

- Ritningarna för Säbo skulle behöva omarbetas för att få plats inom
den byggbara delen av detaljplanen

- Det är formellt möjligt att samråda detaljplanen med två alternativ.
Därefter måste kommunen välja om detaljplanen ska inrymma Säbo samt
bostäder eller enbart bostäder

Då andra alternativ finns för placering av Säbo föreslås att alternativet Mällbygård 
stryks.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-31 § 93
Tjänsteskrivelse 2020-08-31 av översiktsplanerare Björn Richardsson

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att detaljplanen för Mällbygård ska strykas som alternativ till placering av särskilt 
boende.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2020-08-31 Ärende: KS/2015-0435
KS - Administrativ avdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Förslag på placering av nytt särskilt boende

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att detaljplanen för Mällbygård ska strykas som alternativ till placering av särskilt 
boende

Sammanfattning av ärendet
KS beslutade i maj 2015 att Mällbygård skulle tas med som alternativ för placering 
av särskilt boende (Säbo). Under 2017-18 tog Strömstadsbyggen i samarbete med 
socialförvaltningen fram skisser på en möjlig utformning av Säbo vid Mällbygård.

Arbete med detaljplan för Mällbygård pågår. Det har visat sig att:

- Ritningarna för Säbo skulle behöva omarbetas för att få plats inom den 
byggbara delen av detaljplanen

- Det är formellt möjligt att samråda detaljplanen med två alternativ. Därefter 
måste kommunen välja om detaljplanen ska inrymma Säbo samt bostäder eller 
enbart bostäder

Då andra alternativ finns för placering av Säbo föreslås att alternativet Mällbygård 
stryks. 

Beslutsunderlag
KS 2017-05-31, §93

Björn Richardsson
översiktsplanerare
0526-196 80
bjorn.richardsson@stromstad.se

Terése Lomgård
t.f. utvecklingschef
0526-191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet, TN, SN, Strömstadsbyggen



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (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 § 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 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.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 
Maria Reinholdsson, kommunchef 
Björn Richardsson, översiktsplanerare 
Socialnämndens diarium 
Jennie Persson, verksamhetschef Vård och Omsorg 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

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

KS/2020-0235

KSau § 224 Knarrevik 1:4 - ansökan om planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att lämna ett positivt planbesked enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL)

att påbörja planarbetet omgående

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-31

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds.

Avgift

Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 13 644:-

Beslutsmotivering
Bedömningen är att det aktuella området endast har en marginell påverkan för 
"friluftsliv och närrekreation". Det finns gott om mark i direkt anslutning till 
planområdet som omfattas av det riksintresset. Det aktuella området, som det ser 
ut idag, är dessutom igenvuxet och till delar ganska svårtillgängligt och är 
sannolikt inte av stor betydelse för folks friluftsliv.

När det gäller riksintresset "den obrutna kusten" så har vi svårt att se kopplingen. 
Det aktuella området ligger utanför strandskyddsgränsen vilket innebär att det är 
mer än 300 meter till vattenlinjen. Området kan omöjligt påverka tillgången till 
kustområdet. I FÖP på sidan 21 under avsnittet "den obrutna kusten" framgår 
exploatering i området kan komma till stånd om det kan ske på ett sådant sätt att 
det inte påtagligt skadar områdenas natur och kulturvärden.

Vidare står det under avsnittet "Strategier för en hållbar bebyggelseutveckling" 
(sidan 9)
• Ny sammanhållen bebyggelse ska i huvudsak lokaliseras i området söder om 
Dynekilen.
• All ny sammanhållen bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
• Befintlig bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten- och avlopp i så hög 
utsträckning som möjligt.
• Ny bebyggelse ska i första hand placeras intill befintlig bebyggelse.

Samtliga ovanstående kriterier uppfylls av det tänkta planområdet.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser en detaljplan för att möjliggöra 16 tomter i Knarrevik i ett idag 
orört område. 

Inom områden med riksintressen är grundinställningen att det är innebörden i 
riksintresset som väger tyngst. Då en kommun som Strömstad har många 
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riksintressen som ofta ligger ovanpå varandra har kommunens översiktliga 
planering en viktig roll att spela. I den fördjupade översiktsplanen för norra 
kustområdet har kommunen analyserat naturvärden och friluftsvärden inom 
området sett till en helhet och därefter hittat lämpliga utbyggnadsområden där 
bedömningen varit att en exploatering inte medför en påtaglig skada på 
riksintresset. Detta har förankrats genom en demokratisk process och har 
godkänts av länsstyrelsen. Att frångå denna överenskommelse kan innebära att 
andra utpekade områden inte längre är lämpliga för exploatering eftersom man 
då ändrat på förutsättningarna för helheten. Det betyder att en ny 
helhetsbedömning skulle behöva göras och genom samma demokratiska process 
behöva förankras med bl a länsstyrelsen. Inom ramen för arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen har kommunen gjort bedömningen att det finns andra 
områden som är lämpligare för bostadsbebyggelse inom norra kustområdet. 

Kommunen har till uppgift att genom sin översiktliga planering arbeta långsiktigt 
och genom demokratiska processer vara transparent gentemot kommuninvånare 
och fastighetsägare så att utvecklingen blir förutsägbar.

Inget som nu redovisas i den aktuella ansökan påverkar den tidigare bedömningen 
från förvaltningen.

Ärendet var färdigt för beslut i slutet av maj men sökanden önskade lyfta ur 
ärendet inför beslut och få komma med synpunkter på beslutsförslaget. 
Synpunkter har inkommit, daterade 2020-06-12.

Sökanden menar att kommunen har ett stort inflytande över 
markanvändningsfrågor och att inte kommunens översiktsplaner är juridiskt 
bindande. Detta är korrekt men förvaltningen gör bedömningen att den avvägning 
som är gjord i den fördjupade översiktsplanen med hänsyn till de intressen som 
finns i område på både bevarande och utveckling är väl underbyggd och tillämplig 
i det nu aktuella ärendet.

Sökanden hänvisar till generella utbyggnadsprinciper i FÖP:en. Dessa stämmer 
och har varit väglednade för att ta fram det förslag som sen antagits av 
kommunfullmäktige och godkänts av länsstyrelsen. De utpekade 
utvecklingsområdena är framtaga utifrån dessa principer liksom de natur- och 
friluftsområden som sparats mellan dessa. 

Som sökanden skriver att FÖP anger att bebyggelse kan tillkomma inom R6 
område stämmer, men det handlar om enstaka bebyggelse i anslutning till 
befintlig och inte nya sammanhängande områden. Detta har också sökanden 
kunnat nyttja genom att förhandsbesked lämnats för tomter på den en aktuella 
fastigheten.

Utifrån inkomna synpunkter gör förvaltningen ingen annan bedömning av 
ärendet.
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Beslutsunderlag
Start-PM daterat 2020-05-06
Planansökan
Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-13
Inkomna synpunkter 2020-06-12

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningens föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att lämna ett negativt planbesked enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL). 

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 13 644:-

Förslag till beslut under sammanträdet
Mats Granberg (S) yrkar, med instämmande från Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
och Kent Hansson (S), på att lämna positivt planbesked.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Mats Granbergs 
förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Mats Granbergs förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

KNARREVIK 1:4 - Ansökan om planbesked

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningens förslag till beslut

att lämna ett negativt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL.

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 13 644:-
Planbesked: 13 644:-

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser en detaljplan för att möjliggöra 16 tomter i Knarrevik i ett idag 
orört område. 

Inom områden med riksintressen är grundinställningen att det är innebörden i 
riksintresset som väger tyngst. Då en kommun som Strömstad har många 
riksintressen som ofta ligger ovanpå varandra har kommunens översiktliga 
planering en viktig roll att spela. I den fördjupade översiktsplanen för norra 
kustområdet har kommunen analyserat naturvärden och friluftsvärden inom 
området sett till en helhet och därefter hittat lämpliga utbyggnadsområden där 
bedömningen varit att en exploatering inte medför en påtaglig skada på 
riksintresset. Detta har förankrats genom en demokratisk process och har 
godkänts av länsstyrelsen. Att frångå denna överenskommelse kan innebära att 
andra utpekade områden inte längre är lämpliga för exploatering eftersom man 
då ändrat på förutsättningarna för helheten. Det betyder att en ny 
helhetsbedömning skulle behöva göras och genom samma demokratiska process 
behöva förankras med bl a länsstyrelsen. Inom ramen för arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen har kommunen gjort bedömningen att det finns andra 
områden som är lämpligare för bostadsbebyggelse inom norra kustområdet. 

Kommunen har till uppgift att genom sin översiktliga planering arbeta långsiktigt 
och genom demokratiska processer vara transparent gentemot kommuninvånare 
och fastighetsägare så att utvecklingen blir förutsägbar.

Inget som nu redovisas i den aktuella ansökan påverkar den tidigare bedömningen 
från förvaltningen.
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Ärendet var färdigt för beslut i slutet av maj men sökanden önskade lyfta ur 
ärendet inför beslut och få komma med synpunkter på beslutsförslaget. 
Synpunkter har inkommit, daterade 2020-06-12.

Sökanden menar att kommunen har ett stort inflytande över 
markanvändningsfrågor och att inte kommunens översiktsplaner är juridiskt 
bindande. Detta är korrekt men förvaltningen gör bedömningen att den avvägning 
som är gjord i den fördjupade översiktsplanen med hänsyn till de intressen som 
finns i område på både bevarande och utveckling är väl underbyggd och tillämplig 
i det nu aktuella ärendet.

Sökanden hänvisar till generella utbyggnadsprinciper i FÖP:en. Dessa stämmer 
och har varit väglednade för att ta fram det förslag som sen antagits av 
kommunfullmäktige och godkänts av länsstyrelsen. De utpekade 
utvecklingsområdena är framtaga utifrån dessa principer liksom de natur- och 
friluftsområden som sparats mellan dessa. 

Som sökanden skriver att FÖP anger att bebyggelse kan tillkomma inom R6 
område stämmer, men det handlar om enstaka bebyggelse i anslutning till 
befintlig och inte nya sammanhängande områden. Detta har också sökanden 
kunnat nyttja genom att förhandsbesked lämnats för tomter på den en aktuella 
fastigheten.

Utifrån inkomna synpunkter gör förvaltningen ingen annan bedömning av 
ärendet.

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv
Inget av ovanstående perspektiv berörs då förslaget från förvaltningen är att 
lämna ett negativt planbesked och därmed sker ingen förändring mot dagsläget.

Miljöperspektiv
Med ett negativt planbesked står kommunen fast vid sin bedömning i den 
fördjupade översiktsplanen, att området är viktigt ur ett helhetsperspektiv för att 
värna de värden som riksintresseområdena enligt miljöbalken pekar ut här. 

Beslutsunderlag
Start-PM daterat 2020-05-06
Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-13
Inkomna synpunkter 2020-06-12
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Ärendet
Fastighetsägaren till Knarrevik 1:4 önskar ta fram en detaljplan för att medge friliggande 
bostäder för helårsboende på delar av fastigheten.

Ansökan
I ansökan beskrivs syftet att ta fram ett bostadsområde för 16 friliggande enbostadshus.
 

Planområdets läge och areal
Planområdet är ca 3 ha och ligger ca 7,5 km norr om centrala Strömstad i Knarrevik.
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Ägoförhållanden
Planområdet är i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden och riktlinjer 

Riksintressen

Området ligger inom riksintresse för friluftslivet enl 3 kap 6 § MB samt inom riksintresse 
för turism och rörligt friluftsliv och obrutna kusten enl 4 kap 3-4 §§ MB.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har i ett arbete från år 2000, försökt att tolka syftet med 4 
kapitlet för att utifrån kustområdets helhetsvärden kunna ge råd till kommunerna i 
samband med planering i området. Några viktiga punkter att beakta är:

 Ursprunglighet inom hela området
 Sammanhängande strand- och skärgårdsområden tillgängliga på allemansrättslig 

grund samt sammanhängande vackra och ursprungliga landskapspartier, 
utsiktspunkter.

Med ”ursprunglighet” menas att vi ska värna om ”...att vi fortfarande skall kunna uppleva 
den kulturpräglade orördheten. Denna karaktär skall kunna förändras försiktigt och 
påverkas med vår tids tillskott, men fortfarande på så sätt att möjligheten att kunna uppleva 
den tidigare karaktären bibehålls...”

Planområdet ingår som en mindre del i det till ytan omfattande riksintresset för friluftsliv 
Norra Bohusläns kust enl 3 kap MB. Enligt värdebeskrivningen för riksintresseområdet i 
sin helhet finns särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser i området vad gäller 
botaniska, geologiska och ornitologiska naturstudier, för kulturhistoriska studier och för 
båtsport, bad, fritidsfiske och kanoting. Vidare är det lämpliga klimatförhållanden och bra 
vatten, stränder och bottnar för bad samt stränder och vatten lämpliga för fritidsfiske.  
Området kan, genom sin storlek och variation, utnyttjas mångsidigt. Det finns goda 
möjligheter att komma till och in i området samt att vistas där. Inskränkningarna i 
allemansrätten är relativt små. 
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Värdeomdöme: Riksintresseområdet är utan tvekan ett av de mest frekventerade 
friluftsområdena i landet och utgör ett betydande mål även för internationell turism. 
Landskapet är i hög grad särpräglat och inrymmer stor variation.

Bedömningen är att aktuell ansökan skulle innebära ett stort ingrepp i en miljö som 
innehåller de kärnvärden som beskrivs i riksintresseområdena. En byggnation enligt 
förslaget kan därför riskera att betyda en påtaglig skada på riksintressena på platsen.

Översiktsplan

I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24, hänvisas 
vidare till den fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet.

Fördjupad översiktsplan

För området gäller fördjupad översiktsplan för norra kustområdet, antagen av 
Kommunfullmäktige 2016-12-15. I denna ligger aktuellt område inom R6 vilket står för 
område av betydelse för friluftsliv och närrekreation. R6 ligger till stora delar inom 
riksintresse för friluftslivet. Det finns stora sammanhängande skogs- och bergspartier som 
är glest bebyggda. Här går det att ta sig fram till fots utan att hindras av bebyggelse. Dessa 
områden är av betydelse för det rörliga friluftslivet.
 
Ny bebyggelse ska prövas restriktivt, och endast inom befintliga bebyggelsegrupper. Ingen 
ny bebyggelse (förhandsbesked) bör medges i sammanhängande obebyggda områden. 
Större bebyggelsegrupper förutsätts vara utpekade som utvecklingsområden i FÖP för att 
kunna tillkomma.
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Den röda ringen markerar plats för aktuell ansökan.

Höga värden för det rörliga friluftslivet finns inom de större ostörda naturområden som 
präglar Strömstads norra kustområde. Här finns områden för friluftsliv kopplade till både 
kustlandskapet och inlandet. Här finns närhet till aktiviteter som bad- och båtliv, vandring 
och golf. Norra kustområdets värden för friluftslivet har potential att stärkas och göras 
tillgängligt för fler besökare och boende.

Några av de utpekade strategierna i FÖP norra kustområdet för att värna ett varierat 
friluftsliv med attraktiv närrekreation är:

 Värdena för friluftslivet ska prioriteras inom områdets stora sammanhängande 
natur- och friluftsområden.
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 Bebyggelseutvecklingen ska i första hand ske genom att nya hus tillkommer i 
anslutning till befintlig bebyggelse, för att undvika splittring av naturområden 
värdefulla för friluftslivet. 

Det norra kustområdet i Strömstad har en mycket markerad topografi med höga berg, 
hällmarker och bergbranter. Här finns även dalgångar med skogsmarker och på ett fåtal 
platser drivs det fortfarande aktivt  jordbruk. I området finns identifierade natur- och 
kulturvärden som är viktiga att bevara och skydda. Områdets stora opåverkade områden är 
viktiga för vildmarkskaraktären och områden med aktivt jordbruk är viktiga för en 
långsiktig hållbar samhällsutveckling såväl som för landskapets karaktär.

Några av de utpekade strategierna i FÖP norra kustområdet för att värna de lokala natur- 
och kulturvärdena samt landskapets karaktär är:

 Ny bebyggelse ska placeras så att områden med värdefulla natur- och kulturmiljöer 
inte skadas eller så att odling och betesdrift förhindras. 

 I odlingslandskapet och i anslutning till detta bör ny bebyggelse anpassas till det 
traditionella bebyggelsemönstret.

Den fördjupade översiktsplanen uttalar också generella rekommendationer för ny 
bebyggelse. Bland dessa finns bland annat följande:

 Ny bebyggelse ska i första hand placeras i anslutning till  befintlig bebyggelse och 
infrastruktur. 

 Ny bebyggelse ska inte placeras i exponerade och vindutsatta lägen. 
 Ny bebyggelse ska placeras och utformas så att karaktärsdragen i det aktuella 

landskapsavsnittet bibehålls. 

Den fördjupade översiktsplanen är det dokument där kommunen talat om hur man avser 
att utveckla denna del av kommunen utan att riskera att påtagligt skada de riksintressen 
som gäller. Att länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande godkänt detta gör att kommunen 
kan jobba vidare med utveckling i linje med den antagna föp:en. Vid större avsteg från 
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denna riskeras andra delar av den fördjupade översiktsplanen att inte kunna genomföras 
och dokumentet mister sin funktion. 

Aktuell ansökan saknar helt stöd i den fördjupade översiktsplanen. Området är inte utpekat 
som ett utvecklingsområde och en byggnation skulle strida mot rekommendationerna för 
R6-område samt de generella riktlinjerna för ny bebyggelse då bebyggelsen avses placeras i 
ett otraditionellt läge som kommer att påverka landskapsbilden i området.

Remissvar från kommunala förvaltningar

Tekniska förvaltningen

En eventuell bebyggelse bör anslutas till kommunalt vatten- och avlopp då storleken på 
bebyggelsegrupp är så stor så det blir ett kommunalt ansvar.

I övrigt ingen erinran.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ingen erinran.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Avstyrker förslaget med hänsyn till att området ligger inom riksintresse enligt miljöbalken 
och tolkning av riksintressena är gjorda i samband med arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen. En byggnation i området kan riskera att påtagligt skada riksintressena och 
påverka helheten i området.

Sammanfattande bedömning
Inom områden med riksintressen är grundinställningen att det är innebörden i riksintresset 
som väger tyngst. Då en kommun som Strömstad har många riksintressen som ofta ligger 
ovanpå varandra har kommunens översiktliga planering en viktig roll att spela. I den 
fördjupade översiktsplanen för norra kustområdet har kommunen analyserat naturvärden 
och friluftsvärden inom området sett till en helhet och därefter hittat lämpliga 
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utbyggnadsområden där bedömningen varit att en exploatering inte medför en påtaglig 
skada på riksintresset. Detta har förankrats genom en demokratisk process och har 
godkänts av länsstyrelsen. Att frångå denna överenskommelse kan innebära att andra 
utpekade områden inte längre är lämpliga för exploatering eftersom man då ändrat på 
förutsättningarna för helheten. Det betyder att en ny helhetsbedömning skulle behöva 
göras och genom samma demokratiska process behöva förankras med bl a länsstyrelsen. 
Inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen har kommunen gjort 
bedömningen att det finns andra områden som är lämpligare för bostadsbebyggelse inom 
norra kustområdet. Redan under arbetet med den fördjupade översiktsplanen framförde 
markägaren till nu aktuellt område viljan att detta skulle ses som ett utvecklingsområde för 
bostäder. Kommunstyrelsen svarade då att den samlade bedömningen för området som 
helhet var att det fanns lämpligare utvecklingsområden för bostäder och har därmed 
prioriterat att de intressen som riksintressena står för väger tyngre på den aktuella platsen. 

Kommunen har till uppgift att genom sin översiktliga planering arbeta långsiktigt och 
genom demokratiska processer vara transparent gentemot kommuninvånare och 
fastighetsägare så att utvecklingen blir förutsägbar.

Inget som nu redovisas i den aktuella ansökan påverkar den tidigare bedömningen från 
förvaltningen.

Med stöd i den fördjupade översiktsplanen och risken för att påtagligt skada riksintressena 
föreslår förvaltningen att lämna ett negativt planbesked.

Miljö- och byggförvaltningen
2020-05-06

Elin Solvang
Plan- och byggchef





Sökanden har kartlagt det rörliga friluftslivet och djurlivet på område, se bilagd redogörelse Bilaga 2. 

Under den tid som kartläggning gjordes, fotografering skedde, var det endast 3 personer, 2 st+ 1 st, 

som passerade över fastigheten, och det var över den del som ligger inom strand skyddet, således 

inte området som omfattas av denna planansökan. 

När Strömstads kommun expanderar och nya bostadsområden projekteras bör detta ske där 

kommunalt VA finns eller är draget i närheten. Detta uppfylls av detta exploateringsområde. Bilagt, 

Bilaga 3, skrivelse från Strömstads kommun, Tekniska förvaltningens VA-avd per 2019-12-05, där det 

framgår att området redan från början kommer att omfattas av kommunal VA-anläggning. 

Boverket anger angående översiktsplan" Om det huvudsakliga syftet med en kommande detaljplan 

behandlats i översiktsplan kan detaljplaneläggningen underlättas. Detaljplan kan dock få strida mot 

översiktsplanen men detta bör i så fall särskilt motiveras . ............ Är inte frågan behandlad i 

översiktsplanen bör kommunen dock ändå kunna hävda behov av detaljplan som underlag för 

ställningstagande om den närmare utformningen.". En översiktsplan är inte juridiskt bindande. 

Här finns numera goda förutsättningar för att kunna motivera positivt planbesked/förhandsbesked. 

Med anledning av och hänsyn till allmänt intresse, då projektet omfattar 16 tomter som både 

storleksmässigt och prismässigt uppfyller tomtköpares kriteriet, så bör positivt planbesked kunna 

meddelas. 

Underlag för ansökan finns i bilagda Program/beskrivning, Bilaga 4, av området och projektet. 

Bilagor 

m småhusbebyggelse Strömstads Tidning 

Bilaga 2 Redogörelse för rörligt friluftsliv och djurlivet i området 

Bilaga 3 Skrivelse VA Tekniska förvaltningen, Strömstads kommun 
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Inledning/bakgrund 
Ansökan om planbesked omfattar det aktuella området del av Knarrås 1:4 norr om 
Strömstads tätort och söder om Dynekilen och ligger söder om och i anslutning till 
befintlig väg (717). Avsikten är bygga ut nya bostäder och föreslås omfatta 16 tomter 
för friliggande enbostadshus.  
 
Området utgörs idag av ett delvis skogsklätt sluttningsområde på cirka 3 ha söder om 
vägen mellan Knarrevik och Hällestrand.  
 
I såväl kommunens Översiktsplan antagen 2013 som i kommunens Fördjupade 
Översiktsplan för norra kustområdet antagen 2016, anges att ny bebyggelse ska 
tillkomma i samlad form i området söder om Dynekilen. I den översiktliga planen 
anges att en förutsättning är att bebyggelsen kan anslutas till det kommunala VA-
systemet, vilket kan göras här, se bekräftelse från Tekniska förvaltningen VA daterad 
2019-12-05, 
 
Här anges att kustområdet söder om Dynekilen ligger förhållandevis nära 
arbetsplatser och service i staden och det finns en redan utvecklad infrastruktur att 
ansluta till. 
 
Området 
Det aktuella området ligger sydost om Kokhusbukten i Dynekilen, norr om Strömstad. 
Området ligger inom del av fastigheten Knarrevik 1:4 i anslutning till och söder om  
den väg som löper mellan Knarrevik och Hällestrand. Det område som är aktuellt för 
bostadsutbyggnad utgör 3 ha. 
 
Marken är i enskild ägo. 
 

      
Flygbilder från söder och öster med delar av aktuellt område 
 
Mark & vegetation 
Området gränsar i väster mot Kokhusbukten, som skär in i landskapet från Dynekilen 
mot söder, övergår från vattenområde till ett smalt bälte med strandängskaraktär och 
vidare till brukad jordbruksmark. Berget och sluttningsområdet på dalgångens östra 
sida utgör del av det område som är aktuellt för nya bostäder. 
 



 3 

    
Kokhusbukten och området framför och bakom befintlig bebyggelse 
 
Bergsområdena öster därom är till stor del skogsbeklädda, även om avverkning 
nyligen delvis utförts i det aktuella området. Randzonen mellan jordbruksmark och 
berg innehåller relativt täta vegetationsområden med blandskog där tall är det 
dominerande trädslaget, men där inslaget av lövträd som björk och asp m fl är stort. 
Högre upp i berget avtar lövträdsinslaget och området övergår till en 
hällmarkskaraktär där trädskiktet nästan enbart utgörs av tall. P g a 
markförhållandena är vegetationen gles och träden är lägre och knotigare. Berget går 
inom stora delar i dagen. Enstaka enar förekommer. Markskiktet består av ris, ljung, 
mossor och lavar. Den nordöstra delen av området norr om vägen utgörs i huvudsak 
av ängsmark. 
 

      
Vägen mellan Knarrevik och Hällestrand (717) och den planerade infarten till 
planområdet  
 
 
Befintlig byggnation 
Närmare Dynekilen på norra sidan av vägen i övergångszonen mellan den öppna 
dalgången i väster och det vegetationsbeklädda berget finns idag 7 tomter med 
friliggande enbostadshus 
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Befintlig bebyggelse på västsluttningen närmare Dynekilen på den norra sidan om vägen 
 
 
Tidigare ställningstaganden 
 
GÄLLANDE REGELVERK 
Enligt MB 3 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. Enligt MB 3 kap 6 § skall mark- och vattenområden, samt 
fysisk miljö i övrigt som har betydelse på grund av naturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och 
kulturmiljön. Områden av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
skall skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön. 
 
Enligt MB 4 kap 1 § är kommunens kustområde med hänsyn till natur- och 
kulturvärden i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i 
miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelsen utgör dock inget hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
 
Enligt MB 4 kap 2 § gäller generellt, att turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag inom kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen 
mot Norge i norr till Lysekil i söder. 
 
Enligt PBL 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. 
 
Enligt PBL 2 kap 3 § ska bebyggelse förläggas till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till: 
- de boendes och övrigas hälsa, 
- jord- berg- och vattenförhållanden, 
- möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan 

samhällsservice, 
- möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. 
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Enligt PBL 3 kap 1 § ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig 
för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. 
 
Vidare skall enligt PBL 3 kap 2 § byggnader placeras och utformas så att deras 
avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerhet eller på annat sätt medför 
fara eller olägenheter för omgivningen. 
 
Det nordvästra delområdet omfattas av strandskydd, där dock befintlig bebyggelse 
närmare sjön är undantagen.  
 
Enligt Länsstyrelsebeslut i annat ärende ”…… kommunen lämnas ett stort inflytande 
på markanvändningen vid sin prövning.”. 
 
 
KOMMUNENS ÖVERSIKTSPLAN 
 
Det aktuella området berörs inte specifikt i kommunens översiktsplan men ligger i 
direkt anslutning till utpekade områden för bostadsutveckling.  
 
Området omfattas inte av några gällande detaljplaner. 
 
Föreslagen exploatering 
Inom föreslaget område föreslås tillskapande av ca 16-talet nya enbostadshus med 
infart från den befintliga enskilda vägen (717) mellan Knarrevik och Hällestrand  
 
Bostadsgruppen omges av hällmarks- och skogsområden som ramar in 
bebyggelsen. Med sluttningsläget erbjuds från tomterna en vacker utsikt över 
dalgången och Kokhusbukten. 
 
Bostadshusen är till stor del planerade som sluttningshus och lokaliserade för att följa 
terrängens olika nivåer. Byggnaderna är illustrerade med en långsida huvudsakligen 
mot sydväst och därmed förberedda för solceller på taken. Tomternas storlek 
liggerpå knappt 1.000 m2. Huvudbyggnadernas byggnadsyta förslås bli ca 100 m2 
och förråd/garage ca 40 m2. Illustration över det aktuella området: 
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Principförslag till hustyper med suterräng-våningar och entréer från gatan samt med 
solcellsutförande. 
 

Natur 
Karaktären av gles hällmarksskog med tall, en och ett markskikt med främst ljung, ris 
och lavar där berget på stora delar går i dagen föreslås bevaras. Det är en 
karaktäristiskt bohuslänsk landskapstyp med stora värden både visuellt och 
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rekreativt. Kombinationen mellan dessa skogsområden och hällmarken skapar en 
mycket god boendemiljö. 
 

 
Flygfotomontage av tänkbar bostadsutveckling inom området 
 

     
 

     
Fotoinventering av området 
 
Vägar och tillgänglighet 
Den befintliga enskilda vägen (717) föreslås att utnyttjas som tillfartsväg till den 
tillkommande bostadsbebyggelsen. Från denna leder en angöringsväg fram till 
respektive bostadstomt.  
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Från och till området kan man nå Strömstads centrum via två tillfartsvägar. Området 
har även en enkel anslutning österut till nya E:6. Detta innebär att de boende som 
kommer att ha sin verksamhet i Nordby eller Svinesund, får relativt kort reseavstånd. 
 
Bad- och båtplatser 
På promenadavstånd från den planerade bostadsbebyggelsen finns flera attraktiva 
badplatser utmed Dynekilens södra stränder. 
 
Nya båtbryggor bedöms kunna lokaliseras och kompletteras till redan befintliga 
bryggor vid Knarrevik väster om planområdet och badande vid Hällestrands 
fritidsanläggning . 

    
Utbyggnad för båtplatser väster om området och bad vid Hällestrands 
fritidsanläggning 
 
Geoteknik 
Marken där bostadsbebyggelse föreslås inom planområdet utgörs till övervägande del 
av berg och fast moränmark, väl lämpat för byggnation.  
Nytillkommande byggnation bedöms inte medföra, att stabiliteten blir otillfreds-
ställande. 
 
Strandskydd 
Ingen del av planområdet berörs av strandskydd. 
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Friluftsliv och närrekreation, se även Bilaga 2 
Under perioden mitten av juni månad till slutet av oktober har två viltdjurskameror 
varit uppsatta inom området. Placering av kamerorna redovisas på nedanstående 
karta. De har täckt all rörelse från vägen och upp mot kamerorna. 
 

 
 
Enligt statistiken från flera tusen stillbilder under loppet av två månader är det endast 
två händelser som har utlöst fotografering vid den nedre kameran. Dessa visar totalt 
3 personer där 2 av personerna går tillsammans. Inga personer har passerat vid den 
övre kameran. 
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Detta visar att någon passage av gångtrafik ej har skett under denna period genom 
området och att något friluftsliv eller närrekreation ej förekommer. 
 
 
Vatten och avlopp 
 
På förfrågan 2019-10-11 hos kommunens tekniska kontor om möjlighet till kommunal 
VA-anslutning svarade VA-avdelningen 2019-12-05, se separat bilagd handling, 
Bilaga 3. 
VA-anslutning för tillkommande bebyggelse av ca 20-50 fastigheter inom Knarrevik 
1:4 anser VA-avdelningen att möjlighet till anslutning finns. 
 
  
Avfall 
I området ska olika typer av avfall omhändertas enligt kommunens anvisningar och på 
ett ekologiskt riktigt sätt. 
 
 
Upprättad av VästArkitekter AB  
Jan Dahlhielm / arkitekt SAR/MSA 
 
 
 
 
 
 



Notat vedrørende bruk av Knarrevik 1:4 for friluftsliv 
 
Knarrevik Fastighet AB har med formål om å avklare faktisk bruk av området for friluftsliv 
gjort diverse tiltak: 

1. Befaring av område  
2. Fotografering over lenger periode ved bruk av viltkameraer 

 
Nedenfor følger resultat av tiltakene. 
 
 
1. Befaring 
 
Det er utført to befaringer i hele aktuelle området med hensikt i å gi en bedre beskrivelse av 
området og dets egnethet for friluftsliv. Befaringene ble utført henholdsvis i juni og sent i 
Oktober. 
 
Nedre området består av blandingsskog. Det er primært furutrær med innslag av 
hurtigvoksende løvtrær som bjørk og asp. Det er relativt tett vegetasjon i nedre del hvor 
området bærer preg av marginal bruk. Marken var relativt tørr bestående av mest lyng og 
noe mose/lav. Også i nedre del er det mye synlig fjell.  
 
Det er naturlig sti inn fra veien inn til i området, primært som spor etter kjøring med en 
firehjuling som har gitt avtrykk. Kjøringen har medført lette skader på mark. Sporene er 
åpenbart av eldre karakter og i ferd med å gro igjen. Området bærer ellers ingen preg av 
bruk og har ikke lengre stier etablert. 
 
Oppover i området er det mer synlig fjell med spredt furu og relativt tørr mark med endel 
lyng og lav. Området virker urørt utover gamle spor etter kjøring med firehjuling. 
 
 
 
2. Viltkamera 
 
Det har vært satt opp viltkameraer som fotograferer stillbilder på flere steder i det aktuelle 
området. Kameraene ble satt opp i midten av juni og hentet sent i høst. De har stått på 
avmerkede punkter i kartet og dekket all ferdsel fra veien opp mot kameraene: 
 

 
 



Statistikk fra flere tusen stillbilder viser at i løpet av en periode på 2 måneder er det 2 
hendelser på viltkameraene som har utløst fotografering. Disse viser totalt 3 personer. 
Bildene er fra det nederste kameraet i området. På ett av bildene går 2 personer sammen, 
på ett er det en enkelt person altså 2 bilder totalt. Det er ikke registrert annen menneskelig 
aktivitet i nedre området. 

Ingen personer har passert kameraet i det øvre området i den perioden kameraet har stått 
der og fotografert. Det har således ikke vært noe gjennomgangstrafikk inn på området. 

26. November 2019



 

 

 

  

 

 

 
Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 60 
Org nr: 212000-1405 Webb: www.stromstad.se   

 

Datum   2019-12-05 
Sida 1 (1) 
Dnr TN/2019-0594 

Knarrevik 1:4 – förfrågan VA inför detaljplan 
 
 

På er förfrågan 2019-10-11 om möjlighet till kommunal VA-anslutning till kommande bebyggelse 
av ca 20-50 fastigheter på Knarrevik 1:4 anser VA-avdelningen att möjlighet till anslutning finns.  
 
VA-avdelningen bedömer att området, såsom beskrivet, kommer att omfattas av kommunalt VA-
huvudmannaskap enligt Vattentjänstlagens kriterier. 

Anslutningspunkter ska därmed upprättas vid varje fastighet. Inom detaljplanearbetet utreds behov 
av vattentjänster till respektive tillkommande tomt och ett principförslag upprättas. VA-avdelningen 
ger remissvar till detaljplanen och själva utbyggnationen av anläggningen regleras genom 
exploateringsavtal i slutskedet av detaljplanearbetet. 

 

Vid ytterligare frågor eller synpunkter kontakta: 

Marie  Lundin 
Tekniska förvaltningen 
Projektingenjör VA 
marie.lundin@stromstad.se 

Till: 
Alexander Rukin 



 

 

Därför är det fel att bara förtäta Sveriges städer

Många kommuner försöker ensidigt lösa bostadsbristen genom 
förtätning, trots att moderna trädgårdsstäder möter både 
hållbarhetskraven och svenskarnas önskemål. Nu måste 
kommunerna i Västra Götaland sluta skylla på markbrist och 
planera för bostäder som svenskarna vill bo i, skriver 
representanter för Trä- och Möbelföretagen.

En återkommande Sifoundersökning på uppdrag av Trä- och 
Möbelföretagen visar att 75 procent av svenskarna vill bo i hus 
samtidigt som andelen småhus i bostadsbyggandet halverats 
sedan 1990-talet. I dag är endast 22 procent av nybyggda 
bostäder i Västra Götaland småhus.

Nya siffror från SCB visar dessutom att bostadsbyggandet 
minskar. Drygt 35 000 bostäder påbörjades under de första tre 
kvartalen av 2019, en minskning med 10 procent sedan 2018. 
Boverkets behovsprognos är 64 000 bostäder per år fram till 
2027.

En viktig anledning till det minskande bostadsbyggandet är 
vikande lönsamhet för byggbolagen på grund av minskad 
efterfrågan på bostäder i nyproducerade flerbostadshus. Trots 
detta fortsätter många kommuner i Västra Götaland att likställa 
sitt bostadsförsörjningsansvar med förtätning, det vill säga 
planläggning av flerbostadshus inom befintliga bostadsområden.

Trähusindustrin skulle i princip över en natt kunna mångdubbla 
sin kapacitet och leverera småhus som kompenserar för en stor 
del av det sjunkande byggandet av flerbostadshus. Men utan 
planlagd mark för småhus gör detta ingen nytta för alla de som 
drömmer om att bo i ett eget hus.



Många kommuner menar att man planerar för förtätning eftersom 
det råder just brist på byggbar mark. Det är helt enkelt inte sant. I 
den mån det råder brist på planlagd mark för småhusbebyggelse 
är den skapad av förtätningspolitiken och de regleringar som följt 
i dess spår.

Ett ökat utbud av planlagd mark för småhus skulle leda till 
betydligt rimligare tomtpriser, vilket avsevärt skulle sänka 
totalkostnaden för en nybyggd villa eller radhus. Plötsligt skulle 
husdrömmen kunna bli verklighet för många fler.

Vi anser att kommunerna i Västra Götaland behöver göra följande:

• Befria bostadsbyggandet från ensidigt fokus på förtätning och låt
planeringsmodellerna även ta utgångspunkt i de småhus som
faktiskt efterfrågas.

• Motarbeta den falska motsättningen mellan trädgårdsstäder och
förtätning genom konkreta mål för hur stor andel av den byggbara
marken som ska planläggas för andra bostadstyper än
flerbostadshus.

• Skippa mellanhänderna – i utvecklingen av trädgårdsstäder
behöver kommunerna ta ett större ansvar och tillhandahålla
planlagd tomtmark utan mellanhänder som stora byggbolag.

Vi vet att det går att bygga bostäder som klarar kommunernas 
hållbarhetskrav och som samtidigt utgör den typ av bostäder som 
folk faktiskt efterfrågar. Men då krävs ett större kommunpolitiskt 
mod och handling för att tillhandahålla mark även för 
trädgårdsstäder.

vd för Trä- och Möbelföretagen

branschutvecklare på Trä- ochMöbelföretagen





2020-06-12 

Till Kommunstyrelsen 

KSau § 146 Ärende Ansökan om planbesked – Knarrevik 1:4, KS/2020-0235 

Bemötande, kommunikation, av miljö- och byggförvaltningens förslag 2020-05-13 till beslut på 
planansökan, att lämna negativt planbesked, enligt 5 kap. 2 § PBL, med hänvisning till innehållet 
FÖP:en norra kustområdet. 

I annat ärende, också fråga om vad som anges i Strömstads kommuns ÖP och FÖP, anger 
Länsstyrelsen Västa Götalandslän i sitt beslut att översiktsplan och fördjupad översiktsplan är inte 
juridiskt bindande och kommunen lämnas ett stort inflytande på markanvändningsfrågor vid sin 
prövning. 

Förvaltningens motivering till avslag är att i den fördjupade översiktsplanen för norra kustområdet 
har Strömstad många riksintressen som ofta ligger ovanpå varandra och därför har kommunens 
översiktliga planering en viktig roll att spela. Detta skall jämföras med vad Länsstyrelsen ovan angett. 

Fastigheten Knarrevik 1:4 utgörs av totalt ca 15 ha och ansökan avser ett område om knappt ca 3 ha. 

I åberopad FÖP ligger området inom R6 markering, vilket utgör förvaltningens motivering för 
avslagsförslag. 

I samrådshandling till FÖP:en anges ”I de områden som på rekommendationskartan benämns R4, R6 
och R8 kan ny bebyggelse få tillkomma efter allmän lämplighetsprövning och om vatten- och avlopp 
kan lösas …….”. ”Generellt gäller att all ny sammanhållen bebyggelse ska vara ansluten till kommunal 
VA-anläggning.” 

Detta villkor uppfyller ansökt område då kommunens VA-nät utbyggnad är beslutad för området och 
kommer att innebära med den tänkta utbyggnaden att befintliga fastigheterna framför kommer att 
anslutas vilket minskar antalet enskilda avlopp i området. 

Under strategier i FÖP:en anges 

- Att ny sammanhållen bebyggelse ska i huvudsak lokaliseras i området söder om Dynekilen,
vilket detta projekt uppfyller

- Att ny sammanhållen bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp, vilket detta
projekt uppfyller

- Att ny bebyggelse ska i första hand placeras intill befintlig bebyggelse, vilket detta projekt
uppfyller

Det tänkta området och den planerade bebyggelsen med tillkommande 16 fastigheter till de 7 
befintliga fastigheterna framför inskränker inte på bad- och båtliv, vandring och golf.  

Sökanden finner förvaltningens skrivningar enligt nedan vilseledande då det sökta området i alls är i 
överensstämmelse med vad som anföres mot planbesked. 



I förvaltningens avslagsförslag anges under Värdeomdöme: Riksintresseområdet är utan tvekan ett 
av de mest frekventerade friluftsområdena i landet och utgör ett betydande mål även för 
internationell turism. Landskapet är i hög grad särpräglat och inrymmer stor variation. Bedömningen 
är att aktuell ansökan skulle innebära ett stort ingrep i en miljö som innehåller de kärnvärden som 
beskrivs i riksintresseområdena. En byggnation enligt förslaget kan därför riskera att betyda en 
påtaglig skada på riksintressena på platsen. 

Under Tidigare ställningstagande och riktlinjer anför förvaltningen i sin PM 

avseende Riksintresse anges att Länsstyrelsen i Västra Götaland år 2000 försökt tolka (tolka är 
bedömningar) syftet med 4 kap. Miljöbalken för att kunna ge råd till kommunerna. Härefter tas några 
punkter upp som Ursprunglighet och Sammanhängande strand- och skärgårdsområden tillgängliga på 
allemansrättslig grund. Detta utvecklas sedan med hänvisning till 3 kap. med positiva upplevelser i 
området med olika naturstudier, kulturhistoriska studier och för båtsport, bad, fritidsfiske och 
kanoting. Vidare att det är lämpligt vatten, stränder och bottnar för bad samt stränder och vatten 
lämpligt för fritidsfiske. 

Det plansökta området har ingen strandkoppling och ligger ca 300-500 m från vattenlinjen med 
befintlig bebyggelse mellan strandlinjen och området. 

I planansökan anger vi som sökande att på området, i dagsläget, det inte finns några aktiviteter som 
friluftsliv och internationell turism och att området är i huvudsak är igenvuxet och är av intet intresse 
för badplatser, bryggor osv då området ligger bakom befintlig bebyggelse, på andra sidan en väg och 
är svårtillgängligt. 

Således finns sakliga skäl och argument för att ge positivt planbesked i enlighet med den ingivna 
planansökan för del av Knarrevik 1:4, ca 3 ha av totalt 15 ha. 

Knarrevik Fastighet AB 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

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

KS/2020-0418

KSau § 225 MEDBY 1:22 m.fl (Kålvik) - ansökan om 
planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL), med 
beaktande av de synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2020-09-11

att påbörja planarbetet omgående

att planen bedöms kunna antas senast 2023-06-30

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked: 18 192:-

Sammanfattning av ärendet
Ansökan omfattar ett område som är något större än det som idag utgör Kålviks 
hamn. Syftet med att planlägga området få en samordnad utveckling av 
hamnområdet, med möjligheter till nya etableringar. Ansökan har stöd i den 
fördjupade översiktsplanen för Nordby/Svinesund.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2020-07-01, kompletterad 2020-07-02
Start-PM, daterat 2020-09-11
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL), med 
beaktande av de synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2020-09-11

att påbörja planarbetet omgående

att planen bedöms kunna antas senast 2023-06-30

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 18 192:-

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-09-11 Ärende: KS/2020-0418
Plan- och byggavdelningen

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

MEDBY 1:22 m fl (Kålvik) - Ansökan om planbesked

Förslag till beslut
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att lämna ett positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2020-09-11

att påbörja planarbetet omgående

att planen bedöms kunna antas senast 2023-06-30

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds.

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked: 18 192:-

Sammanfattning av ärendet
Ansökan omfattar ett område som är något större än det som idag utgör Kålviks 
hamn. Syftet med att planlägga området få en samordnad utveckling av 
hamnområdet, med möjligheter till nya etableringar. Ansökan har stöd i den 
fördjupade översiktsplanen för Nordby/Svinesund.

Perspektiv

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention), Folkhälsoperspektiv
Planarbetet påverkar inte dessa perspektiv.

Ekonomiska perspektiv (finansiering etc)
Planarbetet finansieras helt genom avtal med sökanden som står för samtliga 
kostnader förknippade med planarbetet.

Juridiskt perspektiv
Planarbetet följer processen enligt plan- och bygglagen.

Miljöperspektiv
De eventuella miljökonsekvenser som ett genomförande av förslaget kan komma 
att ha kommer att hanteras under planprocessen.



2 (2)

2020-09-11 Ärende: KS/2020-0418

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2020-07-01, kompletterad 2020-07-02
Start-PM, daterat 2020-09-11
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11

Elin Solvang
plan- och byggchef
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Beslutet skickas till
Sökande
Akten
mbn.diarie@stromstad.se
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Startpromemoria för 

Medby 1:22 m fl (Kålviks hamn)

Upprättad 2020-09-11

Dnr KS/2020-0418
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Ansökan
Ansökan omfattar ett område som är något större än det som idag utgör Kålviks hamn. 
Syftet med att planlägga området få en samordnad utveckling av hamnområdet, med 
möjligheter till nya etableringar.

Planområdets läge och areal
Planområdet ligger i nordvästra delen av kommunen, en dryg kilometer väster om Nordby 
köpcenter. Planområdet omfattar ca 28 ha.

Ägoförhållanden
Hela planområdet är i privat ägo.

Tidigare ställningstaganden och riktlinjer 

Riksintressen

Följande riksintressen berörs inom planområdet:
Naturvård MB 3 kap 6 §
Djupa skyddade områden MB 3 kap 8 §
Turism och rörligt friluftsliv samt obruten kust MB 4 kap 2-3 §§
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Ansökan bedöms vara i linje med riksintresset för Djupa skyddade områden då syftet är att 
tillvarata hamnläget och utveckla verksamheten runt det. 

När det gäller riksintresset enligt 4 kap bedöms området redan vara ianspråktaget och en 
vidareutveckling av hamnen bedöms inte påtagligt skada detta riksintresse.

I det fortsatta planarbetet behöver noggrannare analyser göras av naturmiljön inom 
planområdet och delar av området måste lämnas orörda för att inte skada naturvärden och 
därmed också riksintresset för naturvård.

Översiktsplan

I kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2013-10-24, anges 
området som utvecklingsområde för hamnverksamhet och småindustri.

Fördjupad översiktsplan

I kommunens fördjupade översikts plan från år 2018 anges följande för det aktuella 
området: 

Prövning ska ske i detaljplan. Möjligheten att utnyttja läget och faciliteterna vid Kålvik som 
hamn för exempelvis återupptagen färjetrafik från Norge eller fiskodling bör utredas. 
Likaså kan möjligheterna att använda markytorna närmast öster om Kålvik för 
verksamheter med behov av djuphamn prövas. Vid detaljplanering ska hamnläget med sina 
behov av kringytor prioriteras. Det vill säga byggnader och kvartersmark för verksamheter 
ska endast medges på de ytor som inte krävs för hamnens behov. Närheten till skyddsvärd 
ekskog på sydsluttningen av Medby-Vagnaren skall beaktas.

Vision 2030

I kommunens dokument Vision 2030 finns ett långsiktigt mål som lyder: 2030 är Strömstad 
en attraktiv plats för företagsetableringar som vill verka i vår gränsregion, bland annat inom 
miljö- och havsnäring.

Aktuell ansökan har en tydlig koppling till detta mål.
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Pågående utveckling i närområdet
Sedan flera år pågår inledande arbete för att kunna utvidga områdena vid Nordby och 
Svinesund med mer handel och besöksnäring. För att kunna ta fram nya byggrätter krävs 
en ny trafiklösning med bl a ombyggnad av Nordbymotet och trafikmatningen mot Nordby 
och Lervik. Denna trafiklösning blir också avgörande för nu aktuell ansökan, då den kan 
förväntas leda till ökad trafik i området.

Planeringsförutsättningar

Landskapsbild

Området är redan ianspråktaget som ett hamnområde och en planläggning med 
effektivisering av befintliga ytor samt en viss utökning bedöms kunna göras utan att 
påtagligt skada landskapsbilden. 

Markförhållanden

Under planarbetet behöver markförhållandena studeras i området. Stora delar av 
planområdet består av berg och därmed kan undersökningar av lösa block behövas.

Området var mer eller mindre naturmark innan området iordningställdes under perioden 
2006-2009 för att kunna ta emot färjetrafik och husera ett reningsverk för avloppsvatten. 
Inga industrier har funnits på platsen och sannolikt kommer fyllnadsmaterial inom området 
från området i sig. Största risken för uppkomst av markföroreningar bedöms vara 
transporter och uppställning av fordon. På en yta vid vägen till Lunneviken har fordon och 
avfall vid upprepade tillfällen dumpats och vissa fall eldats. Vissa markundersökningar kan 
behöva genomföras.

Gator och trafik

Dagens väg 1038 vid Nordby är tidvis hårt belastad och medger inte ökad trafik vare sig av 
personbilar eller tyngre fordon. Trafikutredningen till FÖP Nordby-Svinesund förutsätter 
därför att en ringväg anläggs runt Nordbyslätten. Den norra delen av denna ringväg blir ny 
anslutning mellan väg E6 och Lervik/Kålvik. Utformningen är anpassad för en ökad andel 
tunga transporter till Kålvik för att medge utveckling av detta område. Vidare anger 
trafikutredningen vissa smärre åtgärder på den kvarvarande sträckan av 1038 mellan ny 
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ringväg och avfarten mot Lervik. Resterande vägsträcka fram till Kålvik är enskild väg och 
ingår därför inte i trafikutredningen.

En utveckling av Kålvik som ger ökad lastbilstrafik förutsätter att åtgärder enligt 
trafikutredning 3 har genomförts. Det bör även utredas om några åtgärder kan krävas på 
den resterande sträckan som är enskild väg.

En viktig aspekt när det gäller trafiksäkerheten är att skolbarn som bor i närområdet går 
längs vägen för att komma till och från busshållplatsen och skolskjutsen. 

Teknisk försörjning

I ett eventuellt detaljplanearbete behöver en dagvattenutredning tas fram. En anläggning 
för dagvatten kommer att behöva anläggas. Anläggningen kan vara anmälningspliktig och 
dagvattnet kan behöva genomgå rening.

Inom tänkt planområde finns ett reningsverk för avloppsvatten som omhändertar 
avloppsvatten från Nordby köpcenter och bostäder i Lervik. Reningsverket är anpassat för 
hushållspillvatten. 

Det kan vara möjligt att ansluta exempelvis toaletter i personalutrymmen till verket, men 
för rening av processvatten och dylikt bör en fiskodling ha en egen anläggning anpassad för 
ändamålet. Reningsverket klarar i dagsläget med viss marginal av att omhänderta det 
avloppsvatten som avleds till anläggningen. Ytterligare belastning kan innebära att 
kapaciteten behöver ökas. Det kan i sin tur kräva ny prövning (anmälan). Om kapacitet 
ökas till motsvarande 2000 pe eller mer så ska anläggningen tillståndsprövas av 
länsstyrelsen. I detaljplanarbetet bör en utredning kring hur avloppsvatten och 
processvatten kan hanteras tas fram. Ytor för reningsanläggningar kan behöva avsättas i en 
detaljplan.

Störningar

Området ligger idag väl avskilt från bebyggelse och risken för störningar från verksamheter 
inom området bedöms i detta tidiga skede som små. Dock kan transporter till och från 
området innebära störningar och detta behöver hanteras i det vidare planarbetet.
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Miljökonsekvenser

Exploatören har redan i detta inledande skede tagit fram en naturinventering över området. 
Denna visar på flera naturvärden av olika klass inom planområdet. Det är viktigt att den 
fortsatta planeringen tar hänsyn till dessa. Speciellt bergsbranten norr om det befintliga 
området ska lämnas orörd. I övriga delar får studeras närmare på vilket sätt exploatering 
kan genomföras och i vilken mån befintliga naturvärden kan sparas. Kommunens miljö- 
och hälsoskyddsavdelning har i sitt yttrande lämnat synpunkter att beakta i ett kommande 
planarbete.
I och i anslutning till planområdet gäller strandskydd och Natura 2000. Påverkan på dessa 
behöver utredas i det kommande planarbetet. Liksom eventuell påverkan på 
miljökvalitetsnormer i vattnet. Med hänsyn till den verksamhet som önskas bedrivas och de 
värden som finns i och kring planområdet kommer troligen planen innebära risk för 
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram under 
planarbetet.

Frågor att utreda
I ett kommande planarbete kan bl a följande frågor behöva utredas ytterligare:

- Naturmiljö
- Riskanalys
- Trafikutredning
- Dagvatten
- Reningsanläggning
- Geoteknisk utredning
- Utredning markföroreningar
- Eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer i vatten

Genomförande och ekonomi

Kostnader och ekonomiska konsekvenser

Samtliga kostnader för planläggning och byggnation belastar exploatören, inklusive de 
åtgärder som kan komma och behövas i vägnätet till och från området ut mot väg E6.
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En ändring av planen innebär inga kostnader för kommunen. Exploatören bekostar nedlagd 
tid för arbetet med planändringen.

Planprocess och tidplan
Detaljplanen föreslås handläggas med utökat förfarande. 

Förvaltningarnas sammanfattande bedömning
Ansökan har stöd i den fördjupade översiktsplanen och har en tydlig koppling till 
kommunens långsiktiga mål att skapa förutsättningar för företagsetableringar inom miljö- 
och havsnäring. Då det också pågår arbete tillsammans med Trafikverket för att hitta en 
bra lösning för trafiken mellan väg E6 och Nordby/Kålvik kan det vara rimligt att nu också 
inleda ett planarbete för Kålvik för att ligga i fas med de olika planeringarna.

Miljö- och byggförvaltningen föreslår därmed att ett positivt planbesked lämnas och att 
planarbetet startas omgående.

Miljö- och byggförvaltningen
2020-09-11

Elin Solvang
Plan- och byggchef



Miljö- och byggnämnden 
Strömstads kommun 
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2020-07-01 

Ansökan om planbesked för projektet Kålvik, Strömstads kommun 

Administrativa uppgifter 

Sökande och 
fastighetsägare: Fastighets AB i Nordby 

Polisgatan 3 
452 30 STRÖMSTAD 
Org.nr. 556787-3004 
 

Fastigheter: Medby 1 :7 (del av), 1 :8 (del av), 1 :22 och 1 :32, Strömstads kommun 

Adress: Kålvik 1 
452 92 STRÖMSTAD 

Dossiernummer: 1486-1132 

Planområde: Se bilagd karta 

Syfte och behov 
Detaljplanen skall klargöra planeringen av hamnverksamhet och industrier inom fastigheterna 
Medby 1 :7, 1 :8 och 1 :22, jämför bifogad karta. 

Syftet med upprättande av en detaljplan för området Kålvik är att utvecklingen av detta, med 
etablering och samordning av hamnverksamhet samt olika industriella verksamheter, skall ske 
enligt en övergripande planering. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som utgör en 
förutsättning för den planering och de investeringar som måste göras för att området skall ut
vecklas på ett samordnat och rationellt sätt. 

Behovet av planarbetet framgår vidare av att området i den kommunala översiktsplaneringen 
anvisas som ett utvecklingsområde. Hela Nordby-Svinesundsregionen påverkas starkt i positivt 
riktning i fall Kålvik-områdets potential förverkligas. 

1 









Naturvärdesinventering 
Kålvik/Medvik, Strömstads kommun 
 

 
2019-12-18 Naturcentrum nr 2084 – NVI enligt Svensk Standard 199000 
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Innehåll 
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Sammanfattning 
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Genomförande 

Uppdrag 
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Metodik 

Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 

Naturvärdesbedömning  

Detaljeringsgrad 
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Tillägg 

Naturvårdsarter 
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Förarbete 

Fältinventering 



9

Övrigt om arter 
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Resultat 

Tidigare kända uppgifter 

Naturinventeringar 

Naturvårdsarter 
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Gällande områdesskydd 
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Inventeringsresultat 

Beskrivning av inventeringsområdet 

Områden som saknar naturvärde 

Naturvärdesobjekt 

Naturvårdsarter 
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Generella biotopskydd 

Värdeelement 
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Fördjupad artinventering, hasselsnok och sandödla 
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Fördjupad artinventering, fåglar 
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Redovisning av naturvärdesobjekt 
 
Objekt ID: 1   (0,78 ha) 
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Objekt ID: 2   (0,36 ha) 



22

Objekt ID: 3   (0,26 ha) 
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Objekt ID: 4   (0,01 ha) 
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Objekt ID: 5   (0,07 ha) 
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Objekt ID: 6   (0,12 ha) 
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Objekt ID: 7   (0,45 ha) 
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Objekt ID: 8   (0,13 ha) 
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Objekt ID: 9   (0,11 ha) 
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Objekt ID: 10   (4,03 ha) 
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Objekt ID: 11   (0,01 ha) 
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Objekt ID: 12   (0,10 ha) 
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Objekt ID: 13   (0,03 ha) 
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Referenser 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

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

KS/2017-0066

KSau § 232 Strömstad 3:16 (Bojarskolan) - detaljplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att avsluta detaljplanearbetet för Strömstad 3:16 Bojarskolan (del 2).

Sammanfattning av ärendet
Strömstadslokaler, tillika exploatör för detaljplanen för Strömstad 3:16 
Bojarskolan (del 2), har beslutat begära att den detaljplanearbetet för denna plan 
avslutas.

Beslutsunderlag
Strömstadslokalers protokoll

Beslutet skickas till
Diariet







PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-16

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

KS/2020-0458

KSau § 214 Remiss - Budget delregionala 
utvecklingsmedel 2021-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att besvara Kommunförbundet Fyrbodals remiss med att vi ställer oss bakom 
medfinansieringen av storleksordningen 37 kr per invånare.

Sammanfattning av ärendet
INLEDNING 

Med anledning av Västra Götalandsregionens framtagande av den nya regionala 
utvecklingsstrategin påverkas Fyrbodals process avseende remissförfarandet av 
budgeten för delregionala medel mot tidigare år. 

Syftet med de delregionala utvecklingsmedlen är att stärka Fyrbodal som en 
attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för 
kvinnor och män och är ett verktyg för att genomföra vår gemensamma 
verksamhetsplan och Vision Västra Götaland – Det goda livet. 

FINANSIERING 

Kommunalförbundet ska arbeta enligt sin verksamhetsplan, samverka med 
medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga 
kommunalförbund och VGR, återrapportera och redovisa sina insatser och 
motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50 % 
och VGR 50 %.  

De delregionala utvecklingsmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt 
riktade för utveckling i delregionen genom satsningar på näringsliv, 
kompetensförsörjning, miljö och kultur.  

För 2021-2023 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr per år vilket 
innebär att kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i årliga 
utvecklingsmedel vilket motsvarar 37 kr/invånare, det vill säga oförändrad mot 
innevarande år.  

Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 8 000 000 kr 
från Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 1 milj. kr från Miljönämnden och 1 
milj. kr från Kulturnämnden. Utöver motfinansieringen mot de kommunala 
medlen går Västra Götalandsregionen in med riktade medel för att finansiera 
funktioner/ processledare hos kommunalförbundet. Kulturnämnden betalar 550 
tkr och Miljönämnden 500 tkr. Västra Götalandsregionen tillskjuter även en halv 
miljon för att möjliggöra förstudier och analyser.  

FRAMTAGANDET AV BUDGETEN OCH BESLUT  

Ett budgetförslag har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet 
vilket kommer att presenteras för berörda chefsnätverk under september 2020 
för att skapa möjlighet för kommunerna att komma med inspel inom de olika 



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-16

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

professionerna. De chefsnätverk som kommer att utgöra beredning är 
näringslivsnätverket, utbildningschefsnätverket, kulturansvarignätverket och 
kommundirektörsnätverket. 

Budgetförslaget kommer att tas upp på Arbetsutskottet den 8 oktober och i 
Direktionen den 26 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Remiss
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 av ekonomichef Carsten Sörlie 

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att besvara Kommunförbundet Fyrbodals remiss med att vi ställer oss bakom 
medfinansieringen av storleksordningen 37 kr per invånare.

Beslutet skickas till
KS-diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-09-02 Ärende: KS/2020-0458
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 2021-2023

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att besvara Kommunförbundet Fyrbodals remiss med att vi ställer oss bakom 
medfinansieringen av storleksordningen 37 kr per invånare.

Sammanfattning av ärendet
INLEDNING 

Med anledning av Västra Götalandsregionens framtagande av den nya regionala 
utvecklingsstrategin påverkas Fyrbodals process avseende remissförfarandet av 
budgeten för delregionala medel mot tidigare år. 

Syftet med de delregionala utvecklingsmedlen är att stärka Fyrbodal som en 
attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för 
kvinnor och män och är ett verktyg för att genomföra vår gemensamma 
verksamhetsplan och Vision Västra Götaland – Det goda livet. 

FINANSIERING 

Kommunalförbundet ska arbeta enligt sin verksamhetsplan, samverka med 
medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga 
kommunalförbund och VGR, återrapportera och redovisa sina insatser och 
motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50 % 
och VGR 50 %.  

De delregionala utvecklingsmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt 
riktade för utveckling i delregionen genom satsningar på näringsliv, 
kompetensförsörjning, miljö och kultur.  

För 2021-2023 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr per år vilket 
innebär att kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i årliga 
utvecklingsmedel vilket motsvarar 37 kr/invånare, det vill säga oförändrad mot 
innevarande år.  

Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 8 000 000 kr 
från Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 1 milj. kr från Miljönämnden och 1 
milj. kr från Kulturnämnden. Utöver motfinansieringen mot de kommunala 
medlen går Västra Götalandsregionen in med riktade medel för att finansiera 
funktioner/ processledare hos kommunalförbundet. Kulturnämnden betalar 550 
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tkr och Miljönämnden 500 tkr. Västra Götalandsregionen tillskjuter även en halv 
miljon för att möjliggöra förstudier och analyser.  

FRAMTAGANDET AV BUDGETEN OCH BESLUT  

Ett budgetförslag har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet 
vilket kommer att presenteras för berörda chefsnätverk under september 2020 
för att skapa möjlighet för kommunerna att komma med inspel inom de olika 
professionerna. De chefsnätverk som kommer att utgöra beredning är 
näringslivsnätverket, utbildningschefsnätverket, kulturansvarignätverket och 
kommundirektörsnätverket. 

Budgetförslaget kommer att tas upp på Arbetsutskottet den 8 oktober och i 
Direktionen den 26 oktober 2020.

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag
Remiss – Budget delregionala utvecklingsmedel 2021-2023 från 
Kommunförbundet Fyrbodal daterad 2020-08-20

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS-diariet
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Till 
Fyrbodals medlemskommuner 

Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 2021-2023 
 
INLEDNING 
Med anledning av Västra Götalandsregionens framtagande av den nya regional 
utvecklingsstrategin påverkas vår process avseende remissförfarandet av budgeten för 
delregionala medel mot tidigare år. 
Syftet med de delregionala utvecklingsmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, 
ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är 
ett verktyg för att genomföra vår gemensamma verksamhetsplan och Vision Västra Götaland 
– Det goda livet. 
 
FINANSIERING 
Kommunalförbundet ska arbeta enligt sin verksamhetsplan, samverka med 
medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och 
VGR, återrapportera och redovisa sina insatser och motfinansiera tilldelade medel enligt 
finansieringsprincipen, kommunerna 50 % och VGR 50 %.  
De delregionala utvecklingsmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för 
utveckling i delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och 
kultur.  
 
För 2021-2023 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr per år vilket innebär att 
kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i årliga utvecklingsmedel vilket 
motsvarar 37 kr/invånare, det vill säga oförändrad mot innevarande år.  
 
Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 8 000 000 kr från 
Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 1 milj. kr från Miljönämnden och 1 milj. kr från 
Kulturnämnden. Utöver motfinansieringen mot de kommunala medlen går Västra 
Götalandsregionen in med riktade medel för att finansiera funktioner/processledare hos 
kommunalförbundet. Kulturnämnden betalar 550 tkr och Miljönämnden 500 tkr. Västra 
Götalandsregionen tillskjuter även en halv miljon för att möjliggöra förstudier och analyser.  
 
FRAMTAGANDET AV BUDGETEN OCH BESLUT  
Ett budgetförslag har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet vilket 
kommer att presenteras för berörda chefsnätverk under september 2020 för att skapa 
möjlighet för kommunerna att komma med inspel inom de olika professionerna. De 
chefsnätverk som kommer att utgöra beredning är näringslivsnätverket, 
utbildningschefsnätverket, kulturansvariganätverket och kommundirektörsnätverket. 



 

Budgetförslaget kommer att tas upp på Arbetsutskottet den 8 oktober och i Direktionen den 
26 oktober 2020. 

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar på medfinansieringen av 
storleksordningen 37 kr per invånare.  
 
Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fyrbodal.se senast den 30 september 2020. 

 

Frågor besvaras av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling  
tel. 0733-35 85 34 eller anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Lärk Ståhlberg 
Teamchef Samhällsutveckling    
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-23

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

KS/2020-0446

KSau § 233 Svar till revisionen - Grundläggande 
granskning för 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att ställa sig bakom svaret på frågorna till kommunstyrelsen reviderade 2020-09-
23.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Carsten Sörlie går igenom svaren på frågorna till kommunstyrelsen 
från revisionen som beslutades vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09. 
Vissa justeringar görs.

Beslutet skickas till
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-09

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

KS/2020-0446

KSau § 204 Svar till revisionen - Grundläggande 
granskning 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna förslag till svar på frågorna till kommunstyrelsen daterad 2020-09-
09.

Sammanfattning av ärendet
Ernst & Young kommer inom ramen för den grundläggande granskningen 
genomföra dialoger och dokumentstudier. Inför dialogerna önskar de få skriftliga 
svar på ett antal frågor ställda till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Projektplan av Ernst & Young
Skriftliga frågor

Beslutet skickas till
Diariet



Från:            
Skickat:        
Till:          

        "
       Thu, 20 Aug 2020 07:04:27 +0100

              "Mats Brocker" <mats.brocker@stromstad.se>;"Kommun" 
<kommun@stromstad.se>
Ämne:    Grundläggande granskning 2020
Bilagor:  Projektplan - Grundläggande granskning 2020 Strömstad.pdf, Strömstad 
Grundläggande granskning 2020 - Skriftliga frågor till kommunstyrelsen.pdf

Hej!
Hoppas allt är väl med er, trots dessa speciella tider. Mitt namn är Elin Forså och jag arbetar som 
verksamhetsrevisor vid EY i Göteborg. Det är jag, tillsammans med Liselott Daun, som kommer 
genomföra den grundläggande granskningen i Strömstad kommun. 
Jag bifogar projektplan för granskningen där ni hittar mer information om den grundläggande 
granskningen. Vi kommer inom ramen för den grundläggande granskningen genomföra dialoger och 
dokumentstudier. Inför dialogerna önskar vi få skriftliga svar på ett antal frågor. Frågorna finns bilagt. 
Vi önskar få de skriftliga frågorna senast den 1 oktober 2020. 
Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig (kontaktuppgifter finner ni nedan). 
Vänligen

 | Verksamhetsrevisor | Offentlig sektor 
Ernst & Young AB
Besöksadress: Parkgatan 49, 401 82 Göteborg, Sweden  
Website: http://www.ey.com

___________________________________
The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual 
or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential 
or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified 
that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this 
information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication 
in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your 
system. EY is neither liable for the proper and complete transmission of the information 
contained in this communication nor for any delay in its receipt.

http://www.ey.com/


Grundläggande granskning – skriftliga frågor 

Kommunstyrelsen 

De skriftliga frågorna ligger till grund för revisionens grundläggande granskning. 

Frågorna i fetstil är de frågor som granskningen ska besvara. De numrerade frågorna 

är de frågorna vi önskar att respektive styrelse/nämnd besvarar.  

Har kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige bestämt? 

1. Beskriv vilka frågor som har varit i fokus under året utifrån styrelses uppdrag och

mål?

2. Hur har målarbetet för 2020 utvecklats i jämförelse med föregående år?

Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet 

med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell. 

3. Vilka är de mest väsentliga risker i styrelsens verksamhet?

4. Hur har styrelsen arbetat med att förbättra kontrollområden i internkontrollplanen med

anledning av iakttagelser i grundläggande granskning 2019 där det framkom att

kommunstyrelsens internkontrollarbete för sin egen verksamhet kan stärkas?

Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill 

säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 

5. Har arbetet med ekonomisk uppföljning och prognosarbete utvecklats för 2020 i

jämförelse med föregående år?

6. Ger uppföljningen och analysen tillräckliga underlag för verksamhetsutveckling?

Beskriv hur.

Protokoll och beslutsunderlag 

7. Hur uppfattar ni kvaliteten på protokoll och beslutsunderlag?

Nämndspecifika frågeställningar 

 I grundläggande granskning 2019 pekades tre strategiska områden ut som

utvecklingsområden:

o Förbättra kvalitén – kommunkompassen som ledningssystem är inköpt för att

styra och strukturera kvalitetsarbetet.

o Arbeta smartare – effektivisera processer på olika sätt (till exempel uppföljning av

sjukskrivningstal).

o Strategisk kompetensförsörjning och ledarskap – program för ledarutveckling,

rotation osv. Strömstad ska mäta sig med de bästa kommunerna i Sverige.

Beskriv hur styrelsen har arbetat med dessa.  

Övrigt som kommunstyrelsen vill uppmärksamma revisionen på? 



KS svar grundläggande granskning 2020



Har kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt? 

1. Beskriv vilka frågor som har varit i fokus under året utifrån styrelses uppdrag
och mål?

Följande frågor har speciellt fokus:
• Bostadsbyggandet
• Målstyrningsprocessen
• Covid-19 situationen
• Uppsiktsplikten

2. Hur har målarbetet för 2020 utvecklats i jämförelse med föregående år?
• Kommunfullmäktige har gett kommundirektören i uppdrag att

utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och
förtydliga den. Detta arbete har pågått under 2020. Förslag till
fyra kommunövergripande mål har tagits fram som kommer att
föreslås i budget 2021. Ett arbete pågår även för att utveckla
verksamhetsplaneringen och göra den mer likartad på de olika
förvaltningarna.



Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll?
Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt 
kommunens styrmodell.

3. Vilka är de mest väsentliga risker i styrelsens verksamhet?
• Framgår av internkontrollplanen.



Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll?
Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt 
kommunens styrmodell.

4. Hur har styrelsen arbetat med att förbättra kontrollområden i
internkontrollplanen med anledning av iakttagelser i grundläggande granskning
2019 där det framkom att kommunstyrelsens internkontrollarbete för sin egen
verksamhet kan stärkas?

• Kommunstyrelsen har följt upp hur den interna kontrollen fungerar i
nämnderna och rapportering har skett i årsredovisningen då det är en del
av utvärderingen av god ekonomisk hushållning.

• År 2020 har arbetet med intern kontroll stärkts genom att
kommunstyrelsen har fått en samlad rapport över nämndernas arbete
med intern kontroll under 2019.

• En översyn av gällande styrande dokument kommer att göras under år
2020 för att formalisera bolagens arbete med intern styrning och kontroll
och rapportering till kommunstyrelsen

• Internkontrollarbetet är inarbetat i delårsboksluten
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Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens 
styrmodell.

.5. Har arbetet med ekonomisk uppföljning och prognosarbete utvecklats för 2020
    i jämförelse med föregående år?  

• Gällande modell för uppföljning och prognos är bedömt som tillräckligt
kvalitativ, varför justering inte anses nödvändig.

6. Ger uppföljningen och analysen tillräckliga underlag för verksamhetsutveckling?
Beskriv hur.

• Det finns potential för förbättringar. Vi jobbar just med utveckling av
beslutsstödsvektyget Hypergene, som ska hjälpa oss förbättra
verksamhetsplaneringen och uppföljningen.



Protokoll och beslutsunderlag 

7. Hur uppfattar ni kvaliteten på protokoll och beslutsunderlag?

Den generella upplevelsen är att kvaliteten har förbättrats.
• Tjänsteskrivelser har blivit mer stringenta och bättre.
• KSO/KD genomför varje vecka en genomgång av material till möten.
• Protokollen från bolagens styrelsemöten har blivit bättre, men

fortfarande kan protokollen belysa saker mer utfyllande.
• Behovet för stor och omfattande dokumentation har minskat i och med

digital access finns på nätet.



Nämndspecifika frågeställningar 

I grundläggande granskning 2019 pekades tre strategiska områden ut som 
utvecklingsområden:  
1. Förbättra kvalitén – kommunkompassen som ledningssystem är inköpt

för att styra och strukturera kvalitetsarbetet.
• Kommunen kommer att genomföra en utvärdering genom

verktyget kommunkompassen (som inte är ett ledningssystem
utan ett verktyg för utvärdering som används av SKR).
Resultatet av utvärderingen kommer att utgöra grund för att
arbeta vidare för bättre kvalité i verksamheten.

• Arbetet startar hösten 2020

2. Arbeta smartare – effektivisera processer på olika sätt (till exempel
uppföljning av sjukskrivningstal).

• Vi genomför ett utvecklingsarbete med att optimera och
effektivisera våra processer och arbetssätt. Detta kommer
bland annat skapa mer tid för analys så vi kan genomföra
riktade åtgärder.

• Ett steg i detta är att använda digitalisering som verktyg.



Nämndspecifika frågeställningar 

3. Strategisk kompetensförsörjning och ledarskap – program för
ledarutveckling, rotation osv. Strömstad ska mäta sig med de bästa
kommunerna i Sverige.

• Det är igångsatt ett större ledarutvecklingsprogram 2019 som
går över 3 år. Programmet innehåller bland annat
kommunikativt ledarskap, utvecklande ledarskap,
ledningsgruppsutveckling och chefscoachning allt med syfte
för att skapa förutsättningar för ett bättre medarbetarskap
och kompetensutveckling för personalen.



Övrigt som kommunstyrelsen vill uppmärksamma revisionen på? 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-09-16

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

KS/2020-0221

KSau § 215 Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 
2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens övergripande principer för verksamhets- och  ekonomistyrning 
ska nämndernas och styrelsens resultat följas upp och rapporteras till 
kommunfullmäktige avseende perioden januari-augusti. Denna delårsrapport 
utgör sådan uppföljning och omfattar även en prognos för styrelsens helårsutfall.

Utfallet för kommunstyrelsens verksamheter per 31 augusti är +0,2 mnkr jämfört 
med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. Inklusive förändring av 
semesterlöneskuld är resultatet per 31 augusti +0,5 mnkr i jämförelse 
med budget.

Årsprognosen uppgår till -1,5 mnkr jämfört med budget vilket beror på bland 
annat lägre intäkter för aktivitetshallen, minskad annonsförsäljning för Infocenter, 
corona-relaterade utgifter och ökad nyttjandegrad av friskvårdbidrag. Ersättning 
för merkostnader har återsökts och om de beviljas förbättras prognosen med 0,9 
mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-09
Delårsrapport augusti 2020 - Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2020.

Beslutet skickas till
Diariet



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2020-09-09 Ärende: KS/2020-0221
KS - Ekonomiavdelning

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-196 78 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2020

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta

Att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2020

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens övergripande principer för verksamhets- och  ekonomistyrning 
ska nämndernas och styrelsens resultat följas upp och rapporteras till 
kommunfullmäktige avseende perioden januari-augusti. Denna delårsrapport utgör 
sådan uppföljning och omfattar även en prognos för styrelsens helårsutfall. 

Utfallet för kommunstyrelsens verksamheter per 31 augusti är +0,3 mnkr jämfört 
med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. Inklusive förändring av 
semesterlöneskuld är resultatet per 31 augusti +0,6 mnkr i jämförelse med budget. 

Årsprognosen uppgår till -1,5 mnkr jämfört med budget vilket beror på bland 
annat lägre intäkter för aktivitetshallen, minskad annonsförsäljning för Infocenter, 
corona-relaterade utgifter och ökad nyttjandegrad av friskvårdbidrag. Ersättning 
för merkostnader har återsökts och om de beviljas förbättras prognosen med 0,9 
mnkr. 

Ärendet

Perspektiv

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv, Miljöperspektiv.

Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet utifrån 
dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-09
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2020-09-09 Ärende: KS/2020-0221

Delårsrapport augusti 2020 - Kommunstyrelsen

Carsten Sörlie
Ekonomi- och IT-chef
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Mats Brocker
Kommundirektör
0562- 190 10
mats.brocker@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diana Johansson – redovisningsansvarig
Akten
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KOMMUNSTYRELSENS DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2020 
Resultat och prognos 
Utfallet per 31 augusti är + 0,3 mnkr jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. Utfallet per 31 
augusti  är +0,6 mnkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till -1,5 
mnkr exklusive återsökta medel för merkostnader för covid-19 och -0,6 mnkr inklusive återsökta medel jämfört 
med budget.  

Utfall januari-augusti Helårsprognos 
Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

00 Kommunfullmäktige -1,6 -2,2 0,6 -3,1 -3,3 0,2 

01 Kommunstyrelse -1,5 -1,7 0,2 -2,5 -2,6 0,1 

02 Utvecklingsavdelning -14,9 -14,6 -0,3 -22,7 -22,0 -0,7

03 Kommunledning -2,6 -2,9 0,3 -4,6 -4,3 -0,3

04 Avd. för kommunikation o kansli -8,7 -8,1 -0,6 -12,5 -12,3 -0,2

05 HR-avdelning -5,1 -5,0 -0,1 -8,1 -7,5 -0,6

06 Ekonomiavdelning -7,3 -7,4 0,0 -10,9 -10,9 0,0 

08 IT och Växel teknik -6,7 -6,8 0,1 -10,3 -10,3 0,0 

Summa -48,5 -48,8 0,3 -74,7 -73,2 -1,5

Semesterlöneskuld (prognos) 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Summa -48,2 -48,8 0,6 -74,7 -73,2 -1,5

Återsökta medel covid-19 0,9 0,0 0,9 

Summa -48,2 -48,8 0,6 -73,8 -73,2 -0,6

Kommentarer till utfall och prognos 

 Till följd av covid-19 har förvaltningen haft merkostnader i form av beredskapsersättning till
tjänsteman i beredskap, inköp av utrustning för att kunna genomföra digitala möten,
informationsinsatser  till allmänheten och stöd till näringslivet genom en företagslots. En återsökning
har lämnats in till socialstyrelsen men ännu har inte kommunen fått någon säker indikation på vilken
ersättning som kan väntas. I den prognos som kommunledningsförvaltningen lämnar för helåret
framgår såväl prognos utan och med full ersättning för merkostnader.

 Utfallet för kommunfullmäktige som även inkluderarar överförmyndarnämnden, revisionen och
valnämnden gör ett positivt resultat mot budget per augusti. Arvodena för kommunfullmäktige har
varit lägre 2020 mot tidigare år vilket beror på att ett möte ställdes in under våren. Revisionen
kommer enligt prognosen att använda hela sin budget. Prognosen för helåret är ett överskott på 200
tkr.

 Även arvodena för kommunstyrelsen har varit lägre under året än föregående. Prognosen för helåret
beräknas till ett överskott på 150 tkr.

 Utvecklingsavdelningen har per augusti en negativ avvikelse mot budget. Pandemin har inneburit ett
antal åtgärder som orsakar merkostnader och även ett visst intäktsbortfall. Den sammantagna
prognosen för utvecklingsavdelningen är ett underskott på 700 tkr.

o Inom näringsliv har en företagslots anställts vilket innebär merkostnader på cirka 300 tkr.



3 

o Budgeten för Nordby supermarkethallen har förstärkts med 500 tkr enligt beslut vilket innebär
att utfallet per augusti ligger i nivå med budget. På grund av en lägre bokningsgrad till följd av
covid-19 och stor osäkerhet kring hur stora intäkter som kommer att faktureras under hösten
är prognosen ett underskott på 200 tkr för helåret.

o På grund av covid-19 har fritidsgården under sommaren förstärkt verksamheten. Detta har
inneburit högre lönekostnader och prognosen för helåret är en negativ avvikelse mot budget
på 135 tkr.

 Kommunledningen har per augusti ett överskott. Under hösten har en tjänst tillsatts på 50 % för
projektledning av projektet framtidens vårdmiljöer (FVM), vilket innebär en ökad kostnad på 140 tkr.
Budget för satsningen på kompetenshöjande åtgärder finns här under hösten kommer en
ledarskapssatsning att genomföras. Pandemin har ställt krav på att ledningen har haft en tjänsteman i
beredskap vilket har inneburit ökade kostnader med cirka 200 tkr bokfört på denna verksamhet.
Prognosen för helåret innebär därför ett underskott på 340 tkr.

 Avdelningen för kommunikation och kansli har per augusti ett underskott vilket beror på ökade
kostnader för information till allmänheten till följd av covid-19 samt att annonsintäkter för turistkarta
och magasin ännu inte har fakturerats. Infocenter kommer enligt prognosen få lägre intäkter 2020.
Underskottet kan till viss del kompenseras återhållsamhet i övrig verksamhet. Prognosen för helåret
beräknas till ett underskott på 200 tkr.

 Hr-avdelningens har en negativ avvikelse mot budget per augusti på grund av ökade kostnader för
konsultstöd, ökad kostnad för beredskapsersättning på grund av covid-19 samt att friskvårdsbidraget
har nyttjats över den budgeterade nivån. Prognosen för helåret är ett underskott på 600 tkr.

 Ekonomiavdelningens har ett resultat i nivå med budget och en noll prognos för helåret.
 It-avdelningen har ett resultat i nivå med budget och en noll prognos för helåret.
 Sammanfattningsvis innebär detta en helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter på 1,5 mkr

över budget vilket utgör cirka två procent av helårsbudgeten. I underskottet ingår merkostnader till
följd av covid-19 med 880 tkr. Kommunstyrelsen har även till följd av pandemin intäktsbortfall som har
uppskattats till cirka 700 tkr som inte är återsökningsbara.

Vidtagna åtgärder för att klara budgeten 

 Ej ersätta kortare sjukskrivningar och föräldraledigheter.
 Återsökning av merkostnader till följd av covid-19.
 Allmän återhållsamhet på ej startade projekt, uppdrag och insatser.
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Investeringsredovisning 
Investeringar i mnkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 

Metakatalog 0,0 0,0 0,5 0,5 

Kultur konstnärlig utsmyckning 0,0 0,4 0,4 0,0 

Akutservicebil it 0,0 0,3 0,3 0,0 

Verksamhetsrelaterade investeringar i hyrda lokaler 0,0 0,2 0,2 0,0 

Förbrukningsinventarier och utveckling it 0,0 0,2 0,2 0,0 

Systemutveckling centrala system 0,2 0,7 0,7 0,0 

Integrationer försystem RD o HG 1,0 1,0 1,0 0,0 

Utbyte av accesspunkter 0,3 0,3 0,3 0,0 

Nätsäkerhet 0,2 0,2 0,2 0,0 

Medborgarrelaterad e-förvaltning 0,0 0,2 0,2 0,0 

Digitalisering 0,0 0,2 0,2 0,0 

Integrationsmotor e-tjänst 0,0 0,2 0,2 0,0 

E-arkiv 0,2 0,3 0,3 0,0 

Ärendehanteringssystem 0,0 0,2 0,2 0,0 

Summa investeringsbudget 2020 1,9 4,3 4,8 0,5 

IT nätsäkerhet 2019 0,1 0,2 0,2 0,0 

Aktivitetsyta Skee 0,0 0,2 0,2 0,0 

Förbrukningsinventarier och utveckling IT 2019 0,1 0,1 0,1 0,0 

Systemutveckling centrala system 0,0 0,2 0,2 0,0 

Digitalisering bank-id 0,0 0,1 0,1 0,0 

E-handelssystem 0,3 0,3 0,3 0,0 

Skatepark 0,0 0,2 0,2 0,0 

Summa överförd investeringsbudget 2019 0,5 1,2 1,2 0,0 

Summa totalt: 2,4 5,5 5,9 0,5 

Kommentarer till investeringsredovisningen: 

Under år 2020 kommer införandet av nytt ekonomisystem och e-handelssystem att slutföras. Investeringar kommer 

även att göras i e-arkiv och i uppbyggnaden av en gemensam servicefunktion, Kommuncenter. Kostnaden för 

införandet av e-arkiv är osäker då denna styrs av prioriteringar på regional nivå (E-arkiv Väst). Utfallet per kommun 

hänger delvis samman med behov av köp av tjänster från avtalade leverantörer.  

I budget för 2020 finns avsatt investeringsmedel för digitalisering, men som tidigare rapporterat ser vi att de 

åtgärder som vidtas i stor utsträckning innebär ökade driftskostnader och inte investeringskostnader. En 

omfördelning av investeringsmedlen från digitalisering till utveckling av centrala system har beslutats av 

kommunstyrelsen, vilket har möjliggjort start av ett projekt att uppgradera Hypergene under hösten 2020.  
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Måluppföljning  
Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse 
Övergripande mål 
2030 är Strömstad 
en fossiloberoende 
kommun 

Upprätta 
handlingsplan utifrån 
framtagen strategi 
med tidssatta 
utvecklingsmål  

 
 

 

 
  

 

Handlingsplan har inte upprättats men arbetet kommer att 
påbörjas under hösten med tydlig koppling till strategin för 
agenda 2030. 
 
Under våren har mycket av arbetet fokuserat på att få till 
bättre laddplatser. 

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet 
2030 upplever 
Strömstads invånare 
livskvalite och 
trygghet genom 
jämställd och jämlik 
tillgång till vård, 
omsorg, service och 
aktiv fritid 

Tillse att organisation 
finns på plats med 
tillhörande plan för 
fritidsverksamheten 

 
  

 

 
  

 

En organisation finns på plats, vad det gäller fritidsgård, 
friluftsliv och föreningsliv 

2030 uppfyller 
Strömstad de 
globala målen för 
Hållbar utveckling - 
AGENDA 2030 

Upprätta en 
kommunövergripande 
strategi för arbetet 
med agenda 2030 

 
  

 

 
  

 

Under året hålls utbildning för chefer i Agenda 2030, 
politiken ska utbildas i november. Strategin är påbörjat 
och ska antas av politiken inför 2021 

Uppleva och göra: Där natur och kultur möts 
2030 är Strömstad 
en attraktiv kommun 
med en levande 
stadskärna med 
många 
mötesplatser, 
välkänd för hållbara 
kultur-, idrotts- och 
nöjesarrangemang i 
hela kommunen. 

Kommunstyrelsen tar 
ett samordnande 
ansvar som 
styrgruppsordförande 
inom ramen för 
projektet ´Ett 
attraktivare 
Strömstad´ 
(arbetsnamn för ett 
samverkande 
ledningsorgan mellan 
kommun och 
näringsliv i syfte att 
öka Strömstads 
attraktionskraft som 
ort). 

 
  

 

 
  

 

Arbete pågår i samarbete med näringslivet under ledning 
av kommundirektör. Ett förslag till utvecklingssamarbete 
kommer att tas fram och presenteras under hösten. 

Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i hela kommunen 
2030 råder balans 
mellan tillgång och 
efterfrågan av 
bostäder i olika 
upplåtelseformer i 
hela kommunen 

Kommunstyrelsen 
ska skapa 
förutsättningar för 
bostadsbyggande. 

 
  

 

 
  

 

Bostadsförsörjningsplanen är uppdaterad och fungerar 
som ett underlag för planarbete. 
 
88 nya boendeenheter har skapats under året. Inga nya 
byggrätter. Det pågår dock flera projekt så som Magistern 
och Rådhusberget. 
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Trafik och infrastruktur: Hållbara transporter - effektiva förbindelser 
2030 är Strömstad 
ett lättillgängligt 
besöksmål med 
goda 
pendlingsmöjligheter 

Kommunstyrelsen 
ska aktivt utöva 
påverkan mot 
berörda intressenter i 
syfte att Strömstad 
ska upplevas som ett 
lättillgängligt 
besöksmål med goda 
pendlingsmöjligheter. 

Dialog har förts med Västtrafik och andra aktörer. Dock 
utan resultat. 

2030 erbjuder norra 
Bohusbanan 
effektiva 
persontransporter 
och är rustad för 
transporter till 
Norge. 

Att utöva stark 
påverkan i nätverk för 
Bohusbanan 
tillsammans med 
bohuskommunerna. 

Dialog och samverkan har förts för påverkan i alla forum 
där Bohusbanan diskuteras. I nuläget ser vi inga resultat i 
närtid. 

Näringsliv och arbete: Tillväxt med platsen i centrum 
2030 är Strömstad 
en attraktiv plats för 
företagsetableringar 
som vill verka i vår 
gränsregion, bland 
annat inom miljö- 
och havsnäring. 

Kommunstyrelsen 
ska ta en aktiv roll för 
att öka 
attraktionskraften för 
företagsetableringar. 

En översyn av näringslivsfunktionen och dess inriktning 
har gjorts under kvartal 1, vilket har resulterat i anställning 
av en näringslivsansvarig med ett nytt uppdrag. 

Under året har även en temporär företagslots anställts 
och ett utvecklingsarbete har även skett med näringslivet 
och Strömstad & co. 

Flera åtgärder har genomförts under året för att öka 
attraktionskraften för företagsetableringar: 

-Information om kommunens industrimark på Bastekärr
har under året överlämnats för att marknadsföras via 
Business Swedens Sitefinder. 

-Information om Bastekärr har förmedlats till Position Väst
och ett prospekt för att marknadsföra möjliga 
etableringsplatser för de ytterligare företagsetableringar 
som den landbaserade fiskeodlingen i Sotenäs kommer 
medföra. 

-Detaljplanen för Västra Prästängen vann under våren
laga kraft, vilken tillåter en större bredd av 
markanvändning. 

-Medfinansieringsavtal är tecknat mellan Trafikverket och
kommunen, avseende studier av Trafikverket för att finna 
ett ombyggnadsalternativ av E6-motet vid Nordby och 
Svinesund. 

-Dialog pågår med Strömstad camping om nytt långsiktigt
arrendekontrakt för att möjliggöra den nästan fördubblade 
expansion som planeras för i pågående detaljplan. 

-Dialog pågår med ny aktör kring större nyetablering på
Bastekärr. 

Jämställdhet, jämlikhet och integration 
2030 åtnjuter alla i 
Strömstad lika 
rättigheter och 
känner sig 
välkomna. 

Tillse att 
jämlikhetsplanen 
uppdateras och följs 

Jämlikhetsplanen ses över årligen och följs upp, under 
2020 kommer planen att kompletteras med riktlinjer för 
minoritetspolitiskt arbete 
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KOMMUNSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDEN 
Kommunstyrelsen har ett övergripande styr-, lednings- och samordningsansvar enligt kommunallagen. 

Kommunstyrelsen har även ett totalansvar för kommunens ekonomi samt ett uppsiktsansvar över den totala 

kommunala verksamheten inklusive de kommunägda bolagen. 

Kommunstyrelsen bedriver verksamhet genom sin egen förvaltning, kommunledningsförvaltningen. Egna 

verksamhetsområden omfattar näringslivsutveckling, översiktlig planering, kultur och fritid, folkhälsosamordning, 

kollektivtrafik samt stöd och service inom kommunikation, administration, offentlig rätt, ekonomi, it och hr. 

Kommundirektören har inom ramen för kommunstyrelsens övergripande styr-, lednings- och samordningsansvar 

inför år 2020 påbörjat ett strategiskt utvecklingsarbete inom tre fokusområden; kommunen som Servicegivare, som 

Arbetsgivare och tillsammans med det lokala näringslivet – samverkan för Platsutveckling. Detta utvecklingsarbete 

ska bidra till att kommunen och orten Strömstad ökar sin attraktionskraft för de som bor, besöker, arbetar och 

bedriver verksamhet inom kommungränsen.  

OMVÄRLDSANALYS 
Årets första tre månader präglades av en hög intensitet i våra verksamheter samt ett kommunövergripande 

fokuserat arbete inom de strategiska utvecklingsområdena.  Den välbalanserade kommunala ekonomin var grunden 

för att parallellt kunna arbeta med att trimma verksamheterna och ändå vidmakthålla god utvecklingsfart.  

Coronapandemins påverkan har medfört ett stopp i detta och vi gjorde tidigt bedömningen att såväl vår egen 

ekonomi och förbättringsarbetet skulle förändras. Konsekvenserna har visat sig vara stora, inte bara för 

kommunens verksamheter utan även för det lokala näringslivet med åtföljande mycket stora socioekonomiska 

efterverkningar. Det gäller framförallt förlorade arbetstillfällen vilket har både stor påverkan på skatteunderlaget 

och sociala biverkningar. På plussidan av pandemin finns intresset och viljan för att modernisera och effektivisera 

möten -  vi har utvecklat och fortsätter utveckla både mötesteknik och ärendehantering. En annan större mer 

utåtriktad konsekvens är den, tillsammans med näringslivet, gemensamma samlingen runt problembilden och 

behovet av att bygga ett starkare lokalsamhälle för framtiden.  

Utöver coronaeffekter och ekonomiskt betingade omvärldsfaktorer påverkas verksamheten vid 

kommunledningsförvaltningen av generellt ökande krav på prestationer i offentlig verksamhet. De senaste årens 

ökade fokus på säker och tillgänglig information, skärpta regler för hantering av personuppgifter (GDPR) och digital 

tillgänglighet, ökad efterfrågan på information externt och kommunikationsstöd internt liksom krav på insyn ökar 

arbetsbelastningen på de centrala stödfunktionerna.  

Med en koncernövergripande administration om cirka 10 procent av antalet anställda har vi bevisat att de senaste 

två årens effektiviseringar har givit önskat ekonomiskt resultat, men samtidigt konstateras att redundansförmågan 

på viktiga funktioner idag är minimal vilket i sin tur har påverkat kvaliteten i våra leveranser till förvaltningarna. En 

fortsatt utveckling för övergång till en effektiv, digital informations- och ärendehantering kräver fokus och resurser 

av hela kommunen, i synnerhet av kommunledningsförvaltningen som leder och utvecklar gemensamma rutiner 

och arbetssätt. För att dra nytta av digitala lösningar krävs parallellt it-strategisk utveckling med fokus på 

integrationer mellan centrala verksamhetsstöd och it-system. Ökande driftkostnader för licenser liksom kostnader 
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förknippade med integrationer ställer krav på restriktiv anskaffning av nya verksamhetsstöd liksom på revision av 

befintliga system.  

Coronapandemin har medfört ett gediget utökat arbete för kommunledningsförvaltningens stödfunktioner inom 

framförallt ledning, kommunikation och hr.  Inför 2021 är prognosen svår att förutse, men vi bedömer att pandemin 

kommer att fortsatt kräva extraordinära insatser innan verksamheten helt kan återgå till huvuduppdraget. 

KOMMUNÖVERGRIPANDE PRIORITERINGAR 
Kommunledningsförvaltningen leder och utvecklar processer till stöd för verksamheterna och kommunens 
organisatoriska utveckling. Arbetet sker integrerat mellan avdelningarna. Invånarna står i fokus i all ledning och 
samordning av kommunövergripande processer. Vid sidan av löpande drift sker följande utvecklingsarbeten vid 
förvaltningen 2021.  

Kommunen som servicegivare 
 En väg in till kommunens service

Arbetet med en gemensam servicefunktion (Kommuncenter) där alla förvaltningar deltar skapar
förutsättningar för ”en väg in” till kommunens verksamheter. Satsningen är en del i arbetet för att
underlätta för invånare, företag och besökare att få snabb och god hjälp med ärenden och frågor till
kommunen. Utvecklingsarbetet skapar också förutsättningar för effektivisering och kvalitetsarbete i övriga
förvaltningarnas administration.

 Effektiv informations- och ärendehantering och e-förvaltning
Utvecklingsarbetet syftar till helt digital informations- och ärendehantering samt arkivering. E-tjänster för
ansökningar och anmälningar förbättrar servicen och underlättar handläggningen. Arbetet med att lägga
om kommunens cirka 160 blanketter på en ny e-plattform fortsätter under 2021-2022, utvecklingen
samordnas av kommunledningsförvaltningen med stöd av en digital samordnare. Samarbetet med 13 andra
kommuner inom E-arkiv Väst går under året in i ett driftskede där kommunens förvaltningar behöver
vägledning för att de närmaste åren kunna ansluta sina system för lagring av avslutade ärenden och
handlingar. Sammantaget kan en digital informationshantering innebära bättre service, ökad
informationssäkerhet och förenklad handläggning samt administration. För full effekt krävs dock
integrationer med centrala it-stöd.

 Kvalitetsarbete – kommunkompassen, utvärdering
Under hösten 2020 kommer en utvärdering göras av Strömstads kommuns styrning, ledarskap och

samverkan med verktyget kommunkompassen. Utvärderingen görs av branschorganisationen Sveriges

kommuner och regioner, och kommer att omfatta fyra områden: Demokrati och samhällsutveckling,

styrning och effektivitet, service och kvalité och arbetsgivarpolitik. Resultatet av utvärderingen kommer att

rapporteras under 2020. Denna genomlysning av kommunen kommer att visa på styrkor och

förbättringsområden och kommer utgöra en grund för kommunens övergripande förbättrings- och

utvecklingsarbete.

Under år 2020 slutförs även kommundirektörens uppdrag att förenkla och förtydliga målstyrningen. Under
år 2021 fortsätter arbetet med att utveckla uppföljningsprocess och rapportering till nämnder och styrelse.
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Kommunen som arbetsgivare 
 Ledarskapsutveckling

Ledarutveckling är ett strategiskt utvecklingsområde för Strömstads kommun. Syftet är att säkra
kompetensförsörjning och ledarskap och att nå effekt ute i verksamheterna. Som chef och ledare i
Strömstads kommun ska man se till att verksamheten och all personal ständigt förbättras och utvecklas.
Medarbetarnas professionalism ska tillvaratas och varje medarbetare ska vara delaktig i utvecklingen av
verksamheten. Strömstads kommun ska vara attraktivt för framtida ledare utifrån att kommunen arbetar
med utveckling.

 Höjt friskvårdsbidrag – ett medarbetarerbjudande
Arbetsmiljö och friskvård är områden som är prioriterade och som är av stor betydelse för målsättningen
att vara en attraktiv arbetsgivare, sänka sjuktalen samt att säkra kompetensförsörjningen. Kommunen har i
många år haft ett friskvårdsbidrag på 1 000 kr per år vilket nu behöver höjas för att nå samma nivå som
närliggande kommuner. Friskvårdsbidragets syfte är att locka fler till en aktiv fritid vilket är positivt för en
god hälsa och ett friskt arbetsliv. I samband med denna utökade satsning kommer flera
inspirationsaktiviteter att genomföras för att fler ska ta del av erbjudandet.

 Rekrytering/marknadsföring
En attraktiv kommun behöver synas och marknadsföras mot arbetssökande, presumtiva inflyttare,
besökare och näringsidkare. De närmaste tre åren ska cirka 450 nya medarbetare rekryteras och
kommunen behöver vara attraktiv som arbetsgivare. Varumärkeslöftet ”Havet i centrum – livet i fokus”
omsätts så att det kan användas även av organisationen och arbetsgivaren Strömstads kommun. Arbetet
utförs till största delen inom ram för befintlig budget men tillförs medel ur anslag för tillfälliga satsningar
2021.

 Arbetsmiljö  och företagshälsovård
En övergripande verksamhetsplan för kommunens arbetsmiljöarbete har tagits fram. De flesta kostnader
när det gäller insatser för arbetsmiljö tas på enhetsnivå, där kostnaden uppstår. Kommunens centrala
budget för arbetsmiljö och företagshälsovård innefattar övergripande arbetsmiljöutbildningar till chefer
och skyddsombud, rådgivning till chefer av företagshälsovårdens experter, förebyggande
utbildningsinsatser när det gäller bland annat psykisk ohälsa, stresshantering med mera.

Kommunen som platsutvecklare 
 Näringslivsutveckling

Att bredda näringslivet, skapa nya arbetstillfällen i nya branscher och hitta en väl fungerande samverkan i
fråga om platsutveckling är prioriterat. Coronapandemin har tydligt visat sårbarheten inför ett alltför
ensidigt beroende av kundgrupper från Norge. Nyrekryterad näringslivsansvarig har en viktig roll i arbetet.
Projektmedel kan skapa förutsättningar för en parallell process kring platsutveckling i samarbete med
näringslivet vilket i sin tur kan ge underlag för strategisk marknadsföring i riktning mot uppsatta mål.

 AGENDA 2030
Enligt mål och budget 2020 ska Strömstads kommun år 2030 uppfylla de globala målen för hållbar
utveckling – Agenda 2030. Under 2021 ska den strategi för Agenda 2030 som tagits fram under 2020
implementeras och förankras i nämnder och förvaltningar. Agenda 2030 trycker på vikten av samverkan,
delaktighet och transparens som förutsättningar för genomförande. I arbetet med implementering av
Agenda 2030 läggs stor vikt vid den lokala nivåns betydelse. Den lokala strategin kräver kontinuerlig dialog,
delaktighet och ett gemensamt ansvar, där tvärsektoriell samverkan och partnerskap är en förutsättning.
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Strategins genomförs genom understrategier, handlingsplaner och överenskommelser. 
 

 Satsning på kultur- och fritidsverksamhet 
För att behålla samma verksamhet som tidigare år behöver nystartsjobb och arbetsträningspersonal 
konverteras till ordinarie personal på fritidsgården. Fritidsgården har sedan 2016 då den flyttades från 
gymnasiet till kulturhuset, utvecklats med fler öppettider per vecka samt ett större utbud av aktiviteter. 
Fritidsgården arbetar ständigt för utveckling utifrån ungdomarnas intressen och önskemål.  
Under 2021 fortsätter även utvecklingen av kulturhuset som ett nav och mötesplats för Strömstadsbor och 
besökare. För att skapa ett attraktivt kulturhus krävs fortsatt ekonomisk satsning på husets drift och på sikt 
också en verksamhetsbudget. 
  

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 
Kommunledningsförvaltningen har i den preliminära ramfördelningen blivit tilldelade en utökad ram om cirka 9 
mnkr. Den utökade ramen rymmer satsningar på hela kommunens personal i form av höjt friskvårdbidrag och 
förbättrad företagshälsovård. Den innehåller även omfördelningar av budget inom kommunen som inte leder till 
ökade kostnader för kommunen som helhet såsom en gemensam servicefunktion/Kommuncenter.  

En förnyad satsning på kommunens arbete mot näringslivet och kompetenshöjande insatser för kommunens 
anställda görs. Medel avsätts även för att arbete med strategisk lokalförsörjning vilket förbättrar kommunens 
lokalutnyttjande. Inom ramen finns även en fortsatt förstärkning av fritidsverksamheten som beslutades under år 
2020. Varje post kommenteras nedan. 

FRITIDSVERKSAMHETEN 
För att behålla samma verksamhet som tidigare år behöver nystartsjobb och arbetsträningspersonal konverteras till 
ordinarie personal på fritidsgården. Fritidsgården har sedan 2016 då den flyttades från gymnasiet till kulturhuset, 
utvecklats med fler öppettider per vecka samtidigt som utbudet av aktiviteter ökat. Fritidsgården arbetar ständigt 
för utveckling utifrån ungdomarnas intressen och önskemål.  

NÄRINGSLIVSUTVECKLING 
Kommunen förstärker och utvecklar näringslivsfunktionen som får en ny näringslivsansvarig från hösten 2020. 

Arbetet kommer att inriktas på att bredda näringslivet, vilket är en viktig och prioriterad fråga för Strömstads 

framtid. Näringslivsansvarig kommer även att arbeta vidare mer systematiskt med företagsetableringar.  

HÖJT FRISKVÅRDSBIDRAG  OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 
Kommunen har i många år haft ett friskvårdsbidrag på 1 000 kronor per år vilket nu behöver höjas för att nå samma 

nivå som närliggande kommuner. Friskvårdsbidragets syfte är att locka fler till en aktiv fritid och i samband med 

denna utökade satsning kommer flera inspirationsaktiviteter att genomföras för att fler ska ta del av erbjudandet. 

Kommunens centrala budget för arbetsmiljö och företagshälsovård innefattar övergripande arbetsmiljöutbildningar 

till chefer och skyddsombud, rådgivning till chefer av företagshälsovårdens experter, förebyggande 

utbildningsinsatser när det gäller bland annat psykisk ohälsa, stresshantering med mera. 

LOKALFÖRSÖRJNING 
Kommunstyrelsen har från samtliga förvaltningar fått efterfrågan om bättre stöd till planering och uppföljning av 

lokalförsörjningsprojekt. Samtidigt efterlyser Strömstadslokaler en motpart och beställare med byggkompetens för 

att få dynamik och framförhållning i projekten.  
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Vi ser inte att arbetsuppgifterna på detta området täcker en heltidstjänst utan att en halvtidstjänst täcker behoven. 

Detta innebär dock en rekryteringsmässig utmaning när löneramen är på plats. 

SATSNING KOMPETENSHÖJANDE INSATSER 
I beslutet om budget 2020 yrkades om att avsätta en central pott på 1 mnkr årligen under åren 2020, 2021 och 

2022 till kompetenshöjning och vidareutbildning av personal. Under 2021 fortsätter satsningen.  

Budgetjusteringar 
UTÖKAT DRIFTSBIDRAG NORDBY SUPERMARKETHALLEN 
Nordby Supermarkethallen har sedan start inte nått upp till de intäkter som kalkylerats. Under år 2020 tillfördes ett 

utökat driftsbidrag till hallen och detta kommer att kvarstå under 2021.  

AKTIEÄGARTILLSKOTT AB STRÖMSTADS BADANSTALT 
Att drifta en simhall öppen för allmänheten, skola och föreningar är erfarenhetsmässigt omöjligt att klara på 

kommersiell basis. Därför har kommunen också tidigare år på olika sätt beviljat medel för att täcka upp för 

underskottet i bassängverksamheten. Då vi vet att detta kommer hända också för 2021 bör dessa kostnader ligga i 

förvaltning och inte på finansen. 

KOMMUNCENTER 
Projektet med att införa och utveckla kommuncenter pågår och från år 2021 kommer budget för fyra tjänster att 

flyttas från övriga förvaltningar till kommunstyrelsen. Innebär i praktiken att befintlig personal byter arbetsställe 

med ny befattningsbeskriving som kommunvägledare med ett gemensamt uppdrag om ”en väg in för invånare och 

företag”. Väl genomförd kan satsningen skapa förutsättningar för effektivisering i verksamheternas administration. 

Ökade kostnader  
UTGÅENDE SPONSORAVTAL 
Avtalet för namnrättigheterna för aktivitetshallen löper ut i december 2020 vilket innebär minskade intäkter med 

400 tkr. Arbete pågår med att hitta en ny sponsor men under rådande läge är risken stor att vi kommer att stå utan 

sponsor under en tid framöver.  

UTÖKAD HYRA TULLHUSET 
Som en besparingsåtgärd inför budget 2020 föreslogs en samlokalisering av Infocenter och gästhamnkontoret i AB 

Strömstads Badanstalts lokaler vilket skulle ge en minskad hyreskostnad på cirka 300 tkr med en helårseffekt på 400 

tkr. Besparingsåtgärden genomfördes inte då det fanns ett politiskt motstånd till denna besparing, trots 

godkännade vid beslut om budget 2020. En omförhandling av hyra pågår. Men då verksamheten finns kvar i samma 

lokaler har besparingen uteblivit.  

REVISIONENS UTÖKADE ÄSKANDE 
Kommunrevisionen gör sitt budgetäskande direkt till kommunfullmäktige, men revisionens ram ingår i 

kommunstyrelsens. Kommunrevisionen har äskat en utökning av sin budgetram med 143 tkr inför år 2021. 
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Verksamhet och händelse Effekt 2020 Helårseffekt 

Kommunövegripande verksamhetsförändringar 

Höjt friskvårdsbidrag 1 500 

Företagshälsovård 300 

Lokalförsörjning 400 

Tillfällig satsning kompetenshöjande insatser 2020-2022 1 000 1 000 

Verksamhetsförändringar kommunledningförvaltningen 

Fritidsverksamheten 300 

Näringslivsansvarig 800 

Driftsbidrag aktivitetshallen 500 600 

Aktieägartillskott AB Strömstads badanstalt 1 400 

Omdisponering mellan nämnder (ej resultatpåverkande för 
kommunen) 
Flytt av tjänster till kommuncenter 2 200 

Indexuppräkning i enlighet med planeringsförutsättningar: 

Uppräkning av arvoden, hyror och övriga kostnader 675 

 Summa preliminärt tilldelad ram: 1 500 9 175 

Ökade kostnader 

Utgående sponsoravtal 400 

Utökad hyra tullhuset  110 

Vänortsutbyte 20 

Summa: 1 800 9 705 
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VISION OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 
Strömstads kommuns vision är att vara en attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet och en internationell 

småstad med livskvalité, natur och friluftsliv i världsklass. Till visionen finns två kommunövergripande mål; ett 

tillväxtmål där vi strävar efter att bli 15 000 invånare år 2030 och ett miljömål med sikte på en fossiloberoende 

kommun. För att nå de långsiktiga målen har fyra etappmål för perioden 2021-2022 pekats ut. Varje nämnd ska 

koppla sin verksamhetsplanering till ett eller flera av etappmålen som då utgör specifika nämndmål som beskriver 

hur nämnden bidrar till nå de övergripande målen.  

NÄMNDMÅL 
Kommunstyrelsen har valt att bidra till två av de fyra etappmålen genom den verksamheten som styrelsen ansvarar 

för. Nedan beskrivs vad kommunstyrelsen har prioriterat för att bidra till etappmålen ”Attraktivt att bo, besöka och 

verka i” samt ”En hållbar kommun”.  

Preliminärt beslutade 
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Attraktivt att bo, besök och verka i 

Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon 
Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla kommunen för oss 
som bor här.  
Hur:  
1. Säkerställa arbetstillfällen genom att skapa förutsättningar för en mer varierad

arbetsmarknad och marknadsföra kommunen för detta.
2. Skapa en bättre framförhållning i samhällsplaneringen bland annat genom att säkerställa

en planreserv med ett blandat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer, attraktiv mark
för företagsetableringar och infrastruktur i lämpliga områden samt genom omvärldsanalys
hålla sig uppdaterad på nya sätt att skapa attraktiva boendeformer.

3. Förbättra förutsättningarna för Strömstad som besöksort året runt och bredda
målgruppen i samverkan med näringslivet.

Förväntat resultat: 
1. Attraktiva och tillgängliga bostäder för invånarna i Strömstad. Med fokus på boenden

bland annat i hyresrätt och boenden för unga och barnfamiljer samt äldreboende.
2. Fler arbetstillfällen i mer varierade branscher i Strömstad.
3. Ett rikare kultur- förenings- och fritidsutbud samt attraktiva mötesplatser.

En hållbar kommun 
Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor för kommande 
generationer. 
Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla kommunen för oss 
som bor här.  
Hur:  
1. Social – skapa förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor

1. Minska de sociala klyftorna.
2. Öka delaktighet, insyn och inflytande.

2. Ekonomisk – Genom optimeringar:
1. Genomföra ständiga förbättringar i den kommunala verksamheten.
2. Ökad digitalisering av vår verksamhet och behovsstyrd digitalisering.
3. Samverkan mellan kommunens olika verksamheter, andra kommuner och

organisationer.
3. Ekologisk – genom hållbar resursanvändning

1. Minska fossila utsläpp från kommunens verksamheter.
2. Bibehålla och utveckla blå och gröna naturvärden.

Förväntat resultat: 
1. Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet och medborgardialog.
2. Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla vår kommun.
3. Ekologisk: Minskade fossila utsläpp, tillgänglig natur med höga natur- och

upplevelsevärden samt en god bebyggd miljö.
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ÖVERSIKTLIG VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021 OCH 
KORTFATTAD PLAN FÖR 2022-2024 
Kommundirektören avser att leda och styra koncernövergripande utifrån fastslagna etappmål 2021-2022 samt de 

tre strategiska utvecklingsområdena som fastsloggs inför 2020, Servicegivaren, Arbetsgivaren och Platsen 

Strömstad. Allt detta för att skapa förutsättningar för ett attraktivare Strömstad som leder mot fastslagen vision. 

God kvalitet i det verksamhetsnära stödet till förvaltningarna är fokus för kommunledningsförvaltningen. Påbörjade 

utvecklingsarbeten ska slutföras och ökat fokus ska läggas på uppföljning och analys. Kvalitetsarbetet genom 

Kommunkompassen kommer att ge vägledning avseende behov av kommande insatser. 

Avseende vårt externa uppdrag är det stort fokus på samverkan med det lokala näringslivet - kommunen behöver 

medverka till ett rejält omtag i arbetet med att skapa förutsättningar för att bredda och bättre balansera 

näringslivet och skapa nya arbetstillfällen. 

Den samlade näringslivsstrategin förnyas under 2020 och kommer att inriktas mot uppdraget ovan. Nya 

samarbetsformer, upprättande av företagscentra samt marknadsföring av exploaterbar mark liksom satsning på 

marina näringar är viktiga inslag. Utvecklingsarbetet med destination Strömstad behöver hållas ihop och utvecklas 

för besökare och företagande med ambitionen att bidra till ett attraktivare Strömstad.    

För att ge kraft åt den nya inriktningen kommer de externt inriktade verksamheterna Näringslivsfunktion och 

Destination (infocenter) att under 2021 sortera direkt under kommundirektören. Verksamheten kommer 

övergripande att beskrivas i Näringslivsstrategi 2021-2024 samt i tillhörande handlingsplan.    

Utvecklingsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen driver och stöttar det strategiska arbetet inom kommunal utveckling och hållbar 

samhällsutveckling. Enheten omfattar översiktsplanering, miljö, näringsliv, samordning digitalisering, fritid, folkhälsa 

och kultur. Kulturverksamheten omfattar kulturhus, Lokstallet som regionalt konstfäste och föreningsdriven kultur. 

Fritidsverksamheten utgörs av fritidsgård, ansvar för bland annat aktivitetshallen samt annan fritidsverksamhet i 

samverkan med föreningslivet. I enheten ingår också ett ansvar för kontakter och samråd avseende 

kollektivtrafiken, dess framtida planering samt ansvara för underlag inför politiska beslut om kollektivtrafikens 

utveckling. Inom avdelningen finns dessutom en funktion med ansvar för det strategiska miljöarbetet (0,25 % tjänst 

sedan minskning i omfattning under 2019). Kommunens Krisberedskapssamordnare/Säkerhetsskyddschef ligger 

formellt direkt under kommunfullmäktige men tillhör arbetsgruppen utvecklingsavdelningen. 

Avdelningen ansvarar för upprättandet och uppdateringen av styrdokument i form av planer, strategier, program, 

policys, riktlinjer och rutiner inom dessa ansvarsområden. Ett stort fokus i samtliga verksamheter inom avdelningen 

är kvalitetsutveckling, som sker genom dels personlig service och dels med hjälp av digitala verktyg. 

VERKSAMHETEN UNDER ÅR 2021 
Utvecklingsavdelningens arbete under 2021 kommer att fokusera på ett attraktivare Strömstad och en hållbar 

kommun. Under 2021 ska den strategi för agenda 2030 som antagits under 2020 implementeras i nämnder och 
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förvaltningar. Barnrättsperspektivet ska stärkas, vi ska arbeta för en god och jämlik hälsa, ökad digitalisering och 

mot målen att attrahera fler invånare och bli en fossiloberoende kommun. 

Ett prioriterat målområde i Strömstad kommuns folkhälsoplan är delaktighet och inflytande. Delaktighet och dialog 

med invånare är en viktig faktor för social hållbarhet och god folkhälsa. Transparens och öppenhet är en viktig del, 

men även utveckling av nya kanaler och metod för dialog skapar förutsättningar för fler att delta i kommunens 

verksamheter och i politiska beslut. 2021 ska en ny metodbank för medborgardialog öppnas för ledamöter och 

tjänstemän. 

Arbetet med e-tjänsteplattformen fortsätter. Under 2021 förväntas förutsättningar för e-underskrifter finnas på 

plats. Detta bidrar till högre säkerhet och minskad pappershantering. Säker digital kommunikation (SDK) som 

handlar om informationsutbyte mellan offentlig sektor på ett säkert och standardiserat sätt, kommer att påbörjas 

under året.  

En del i arbetet mot en fossiloberoende kommun är att skapa förutsättningar för att snabbladdning och 

normalladdning på kommunala parkeringsplatser som drivs av privata bolag ska komma på plats. Bevaka och 

uppmuntra byte till fossildrivna fordon och maskiner i kommunal verksamhet samt bevaka och uppmuntra till krav 

på fossilfrihet i upphandlingar ingår också i arbetet mot en fossiloberoende kommun. Strömstads kommun ska 

fortsatt minska utsläpp till följd av tjänsteresor genom fler digitala möten och större användning av kollektiva resor 

samt cykling. 

Översiktsplanerare kommer att medverka och samordna arbetet med bostadsförsörjningsplan och naturvårdsplan. 

Efter vissa justeringar beräknas FÖP Strömstad-Skee bli klar för antagande runt årsskiftet 2020/2021.  

Under 2021 fortsätter utvecklingen av kulturhuset som ett nav och mötesplats för Strömstadsbor och besökare. 

Winter Word Festival arrangeras i mitten av februari. Konsthallen Lokstallet planerar sin säsong från i slutet av april 

till i början av oktober. Stödet till föreningar i och form av arrangörsbidrag/föreningsbidrag och dialog fortsätter.  

För att kunna bedriva verksamhet i samma omfattning som tidigare år har fritidsverksamheten behov av att 

konvertera nystartsjobb och arbetsträningspersonal till ordinarie personal. Verksamheten fortsätter att utvecklas 

med delaktighet och inflytande från ungdomarna. Under 2021 kommer arbetet med Strömstadsandan att 

återupptas tillsammans med föreningslivet, en gemensam värdegrund för alla inom kommunen som arbetar med 

och för barn och unga. Inom ramen för friluftslivet finns en plan för underhåll och arbete under året 

Krisberedskapsarbetet och Civilt försvar bedrivs i enlighet med de överenskommelser som görs mellan MSB och 

SKR. 

PLAN FÖR ÅR 2022-2024 
Arbete utifrån strategi agenda 2030 med fokus på en attraktiv och hållbar kommun. 

Efter det ordinarie valet 11 september 2022 ska kravet på kommunen att anta en planeringstrategi börja tillämpas. 

Kommunens första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024. Planeringsstrategin ersätter 

aktualitetsprövningen. Planeringsstrategin ska fortsättningsvis tas fram under första halvan av perioden mellan två 

ordinarie val. 
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Utvecklingen inom kulturområdet är beroende av budgetramen. Med befintlig budget upprätthålls den verksamhet 

som beskrivs ovan. De ekonomiska förutsättningar som finns för Lokstallet idag gör dock att det är svårt att 

fortsätta utveckla och förbättra verksamheten.  

Under 2022 kommer personal behöva anställas ihop med arbetsmarknadsenheten för arbete med friluftsliv. 

Fortsatt utvecklingsarbete för digitalisering gällande e-tjänster och eget utrymme/mina sidor som skapar nytta 

för privatpersoner och företag. Säker digital kommunikation (SDK) och Mina meddelanden med mer fokus på 

det senare. Öppna data där samverkansprojektet planeras vidare och insatser kommer behöva göras i 

kommunen i form av utveckling och anpassning. 

Avdelning för kansli och kommunikation 
Avdelningen ansvarar för kommunens webbplats, intranät och officiella kanaler i sociala medier. Vid avdelningen 

finns också kommunstyrelsens kansli med ansvar för beredning till kommunstyrelsen och fullmäktige, 

registrering/diarium och arkivering, vaktmästeri och posthantering stadshus, tillgänglighetssamordnare och 

funktion för växeltelefoni/kommuncenter. Avdelningen har ett övergripande ansvar för medborgardialog och svarar 

för internt, administrativt stöd i fråga om ärendehantering, juridik, informationshantering/dataskydd och arkivering. 

Strategiskt kommunikationsarbete sker med fokus på målet om en attraktiv kommun och förbättrad service för 

invånare och företag. Stöd till kärnverksamheterna, god service för invånare och förtag samt aktivering av 

varumärkesstrategi med kommunikationsplattform för kommunens tre utvecklingsperspektiv; servicegivare, 

arbetsgivare och platsutvecklare är viktiga fokusområden. 

VERKSAMHETEN ÅR 2021  
Etablering av en gemensam servicefunktion (Kommuncenter), utveckling av e-tjänster, övergång till e-arkiv och 

annan e-förvaltning är de största, planerade utvecklingsarbetena 2021. Ett utökat Kommuncenter ska avlasta 

verksamheterna och erbjuda god och jämn service till invånare och företag. Funktionen samarbetar med övriga 

mottagningsfunktioner för god service. Tillsammans med bättre synpunktshantering, planerad kommunikation och 

metodbank för medborgardialog skapar Kommuncenter även förutsättningar för ökad insyn och delaktighet i 

kommunens verksamhet.  

Kansliets arbete följer i stort den politiska årscykeln. Under året planeras ett tiotal sammanträden i 

Kommunfullmäktige och lika många i Kommunstyrelsen. Som ett led i kommunens demokratiarbete är dessa öppna 

för allmänheten, fullmäktigemötena sänds även direkt via stromstad.se. Avdelningens jurist samt 

informationssäkerhetssamordnaren ger stöd till alla förvaltningar utifrån behov. Bedömningen är att efterfrågan på 

stöd i främst personuppgiftshantering, dokumenthantering, informationssäkerhet samt juridisk rådgivning fortsatt 

kommer att vara stor. Efterfrågan kommer även från de kommunala bolagen. Året innebär också förberedelser för 

allmänna val år 2022. 

Kommunikationsstödet följer kärnverksamheternas behov. Prioriterade områden för stöd 2021 är även 

genomförande av strategi för Agenda 2030, rekrytering av nya medarbetare, kommunikationsplattform för 

varumärket Strömstad och kommunikationsstrategi för Strömstad gymnasium. Avdelningen deltar även i en rad 

krisövningar och utvecklar rutiner för god kriskommunikation. En revision av reglerna för närvaro i sociala 
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medier behöver göras och utbildningar genomföras. En allmänt ökad efterfrågan från verksamheterna, 

produktion av e-tjänster samt anpassning av all rörlig bild och annan webbbaserad kommunikation till ny lag 

om digital tillgänglighet (september 2020) sätter dock press på befintlig kommunikationsresurs.  

PLAN FÖR ÅR 2022-2024 
Inriktning i Vision 2030, etappmål för ökad attraktivitet, kärnverksamheternas behov samt nya regleringar 

väntas fortsätta att forma verksamheten under perioden. Genomförande av allmänna val 2022 behöver ges 

prioritet. 

Arbete för enhetlig och digital informations- och ärendehantering fortsätter för god kvalitet i 

ärendehanteringen och uppfyllnad av lagkrav på tillgänglighet, personuppgiftshantering och arkivering. 

Övergång till e-arkiv är ett flerårigt arbete med omfattande behov av stöd från kommunledningsförvaltningen 

gentemot andra förvaltningar. Många års digitala handlingar behöver styras mot slutförvaring enligt 

Arkivlagen och rekrytering av en arkivarie behöver övervägas. Anslutning av ärendehanteringssystem till e-

arkiv inom kommunen följer den med 14 andra kommuner gemensamma införandeplanen för ”E-arkiv Väst”.  

Samarbete med näringslivet för platsutveckling och etablering av ny inriktning för turistbyråverksamheten 

förväntas fortsätta under perioden. 

Hr-avdelningen 
Hr-avdelningen har en stödjande, styrande och uppföljande roll för koncernövergripande, HR-relaterade frågor 

samt ansvarar för upprättandet och uppdateringen av kommunens alla styrdokument i form av planer, strategier, 

policys, riktlinjer och rutiner inom HR-området.  

Avdelningen ska aktivt främja en lönepolitik och en lönerörelse som leder till goda insatser och engagemang, 

utveckling och arbetstillfredsställelse. 

Avdelningen ansvarar för det övergripande arbetsmiljöarbetet samt genomförandet av kollektivavtal och 

övergripande förhandlingar på lokal nivå. 

Uppdraget omfattar all HR-relaterad administration såsom anställningar, löneutbetalningar, pensioner, och 

ersättningar. 

VERKSAMHETEN UNDER ÅR 2021 
Att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning inom kommunens personalintensiva verksamheter är av 

avgörande betydelse för att uppnå kommunens övergripande mål. Under 2021 kommer HR-avdelningen arbeta 

med Strömstads kommuns arbetsgivarvarumärke som är viktig för att kunna säkerställa en långsiktig och strategisk 

kompetensförsörjning. Detta är grundläggande för att strategiskt kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 

kompetens i organisationen. Arbetsgivarvarumärket är en tydlig och gemensam idé om vad Strömstads kommun 

står för som arbetsgivare. 

Arbetsmiljö och friskvård är områden som är prioriterade och som är av stor betydelse för målsättningen att vara en 

attraktiv arbetsgivare, sänka sjuktalen samt att säkra kompetensförsörjningen. När det gäller friskvård planeras att i 

samband med det ökade friskvårdsbidraget genomföra en eller flera inspirationstillfällen för att locka fler till en 
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aktiv fritid. Under 2020 har kommunen ingått ett avtal med Avonova när det gäller företagshälsovård. HR-

avdelningen arbetar övergripande med kommunövergripande insatser samt är råd och stöd till organisationens 

chefer när det gäller insatser på enhets eller individnivå.  

PLAN FÖR ÅR 2022-2024 
På längre sikt så finns en övergripande planering för kompetensförsörjningsinsatser främst inom skolområdet. Det 

finns ett partsgemensamt arbete som innefattar insatser när det gäller arbetsmiljö, arbetstid samt 

rekryteringsinsatser när det gäller lärare.  

Ekonomiavdelningen 
Ekonomiavdelningen ansvarar för upprättandet av förslag till budget, månads- delårs- och årsbokslut, 

finansförvaltning samt inköp och upphandling. Det tillägger avdelningen att få till en säker penninghantering i hela 

kommunen, genomföra leverantörskontroll och föra kontroll med all fakturering och betalningsuppföljning. 

Ekonomiavdelningen styr hanteringen av moms och skatt och ser till att det görs rett vid inköp. 

Avdelningen ansvarar för utveckling av kommunens ekonomistyrning med tydliga och mätbara mål som visar hur de 

finansiella målen om god ekonomisk hushållning uppnås. Avdelningen utgör även ett stöd till verksamhetsansvariga 

i uppföljningen av mål- och styrtal som fastställs i kommunens budget. 

Uppdraget omfattar all ekonomirelaterad administration såsom redovisning, statistikinsamling, budgetuppföljning, 

internkontroll, upphandling och försäkringar. 

Avdelningen ansvarar för upprättandet och uppdateringen av kommunens alla styrdokument i form av planer, 

strategier, policys, riktlinjer och rutiner inom ekonomiområdet. Arbetet ska ske i enlighet med kommunens 

fastställda vision, mål och strategier samt gällande lagar, relaterade styrdokument, policys och rutiner. 

Avdelningen med sina tretton anställda, följer upp samtliga verksamheter inom kommunen och 
budgeterar/redovisar också på koncernnivå. Kommunen rapporterar ekonomisk status fyra gånger per år. 
Kommunen lånar dessutom ut redovisningskapacitet till Svinesundskommittén. 

VERKSAMHETEN UNDER ÅR 2021 
Avdelningen har genom 2020 jobbat med att ta fram en ny finanspolicy som gör att vi i 2021 kan etablera en bättre 

praxis för riskhantering och skuldförvaltning och fortsätta arbetet med ytterligare följa upp kommun- och 

redovisningslagens krav till att betrakta den kommunala ekonomin ut ifrån ett koncernperspektiv.  

Under 2020 har kommunen genomfört en nystart i ekonomisystemet och startat/byggt upp systemet från botten 

för att säkerställa att alla processer och flöden är rätt kodade och placerade. Samtidigt tar vi tagit i bruk de sista 

uppdateringarna från systemleverantören. I 2021 ska vi dra nytta av det nya systemet med målet om att reducera 

manuellt arbete och få färre felkällor/manuella korrigeringar. 

Utveckling av befintliga system för stöd till verksamheten och kommunens leverantörer fortsätter. Målsättningen, 

som kommer definieras i exakta värden, är att minska pappersflödet till förmån för digitala tjänster såsom e-handel 

och andra e-tjänster.  
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Marknadsplats är ett e-handelssystem som syftar till att underlätta köp från våra avtalsleverantörer. Under 2020 

fördubblades antalet leverantörer i e-handelssystemet och under 2021 kommer detta arbete att utökas och 

prioriteras. Det väntas medföra lägre inköpskostnader och mindre administrativ hantering. 

En uppgradering av kommunens beslutsstödsystem till verksamhetschefer, Hypergene, startas upp under hösten 

2020 och kommer under 2021 att ge kommunen en modern och mindre investeringskrävande moln-lösning. 

Samtidigt kommer nämnderna få ett bättre verktyg till budget och prognosuppföljning, verksamhetsplanering, 

verksamhetsrapportering och möjlighet att lägga upp årshjul. Projektet har också som mål att erbjuda bättre 

styrningsverktyg för personalkostnader, som er kommunens enskild största utgiftspost. 

PLAN FÖR ÅR 2022-2024 
Externa analyser visar att Strömstads kommun har god kontroll på sin ekonomi och förbättrat den över de sista 

åren. Det betyder inte att det finns saker att utveckla också på detta område.  

Strömstads Kommun behöver stärka sitt finansiella utrymme och ekonomiavdelningen behöver därför utveckla 

bättre modeller för internbank och likviditetsstyrning, samt stärka finans- och låneförvaltningen. Detta kräver att 

det långsiktiga arbete som redan startats fortsätter med stöd i finansiella styrdokument och långsiktig ekonomisk 

planering 

Införandet av fler digitala tjänster vill medföra mindre administrativt arbete och bättre kvalité på leveranser till våra 

invånare också inom ekonomiområdet, därför må ekonomiavdelningen vara aktiva och engagerade och vill erbjuda 

stöd till förvaltningarna i utvecklingen av digitala tjänster. 

It-enheten 
IT-enheten har det samlade ansvaret för att identifiera, planera, genomföra och följa upp utvecklingsarbetet inom 

IT området. IT-enheten ansvarar för drift och support för all IT-utrustning, device, serverar, nätverk, IT-infrastruktur, 

användarkonto samt IT-samordning för Barn- och utbildningsförvaltningen/nämnden. IT-enheten har också 

ansvaret för teknisk drift och ekonomi för kommunens telefonväxel. 

IT-enheten har en central roll i kommunens digitaliseringsarbete. Både genom att säkerställa en adekvat plattform 

och infrastruktur för digitaliseringen samt att stödja digitaliseringssamordnaren och verksamheterna i deras 

digitalisering.  

Verksamheten under år 2021 
Under 2021 kommer arbetet att fokuseras på att förbättra säkerheten på olika sätt i kommunens it-plattform. 

Vi kommer bland annat att utveckla kommunens identitets- och behörighetsstruktur (Meta-katalog) för att 

upprätthålla säkerhet och lagkrav, exempelvis GDPR och NIS-direktivet som ställer krav på säkerhet i nätverk och 

informationssystem, samt möjlighet att automatisera mera.  

Det kommer ske en utveckling av kommunens trådlösa nät i kommunens lokaler. Det är först och främst i våra 

skolor som behovet finns av snabbare och säkrare utrustning.   

Under året kommer det att påbörjas en planering för en plattform för säker autentisering mot digitala verktyg i 

form av elektroniskt tjänste-ID och e-underskrifter. 
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Det finns ett stort behov av att kunna kommunicera säkert med andra offentliga organisationer ex VGR, Polisen mfl. 

Det handlar om att ”slopa faxen”. INERA erbjuder SDK (säker digital kommunikation). Om verksamheterna 

bestämmer sig för att införskaffa denna tjänst förbereder vi vår IT-plattform för detta. 

”Den nya digitala arbetsplatsen” - vi kommer att förbereda och implementera Microsoft 365. Det kommer att 

modernisera IT-plattformen, bl.a. underlätta för de som har behov att planera och samverka med andra personer 

inom och utanför organisationen. Det är ett omfattande projekt som kommer att beröra hela organisationen.  

Ökat hot från omvärld och nya lagstiftningar gör att logghantering behöver ses över.  

Plan för år 2022-2024 
Fortsatt utveckling av drift och service genom olika digitala tjänster, både internt och till våra kommuninvånare. 

Effektivisering av processer med stora inslag av manuellt arbete. 
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DRIFTBUDGET 
Nedan presenteras ett preliminärt förslag till fördelning av driftsbudgeten på kommunstyrelsens verksamheter. 

Fördelningen utgår från befintlig budget år 2020 med tillskott för indexuppräkningar och de 

verksamhetsförändringar som presenterades under avsnittet verksamhetsförändringar. I nedanstående tabell har 

endast det budgettillskott som fanns med i den av kommunfullmäktige preliminärt beslutade ramen fördelats på 

enhetsnivå. Budgettillskottet uppgår till totalt 9175 tkr. 

Utvecklingsavdelningen tillförs medel för fritidsverksamheten, näringslivsansvarig, aktieägartillskott till AB 

Strömstads badanstalt samt utökat driftsbidrag till aktivitetshallen. Kommunledningen tillförs medel för tillfällig 

satsning på kompetenshöjande insatser. Till avdelningen för kommunikation och kansli görs en budget justering där 

budget för totalt fyra tjänster flyttas från övriga förvaltningar för kommuncenter. Hr-avdelningens budget utökas 

med medel för utökat friskvårdsbidrag samt företagshälsovård och ekonomiavdelningen får ett budgettillskott för 

arbetet med strategisk lokalförsörjning.  

Förändring ram (tkr) Förändring 

Verksamhet 
Budget 
2020 

Personalkostn* 
volym övrig 

Övriga 
kostnader 
volym 

övrigt 
Intäkter 
ökning minskning 

Budget 
2021 

Kommunfullmäktige -3 336 -44 -19 -3 399 

Kommunstyrelsen 1 278 -63 -2 1 213 

Utvecklingsavdelningen -24 2701 -1 100 -2 295 -27 665 

Kommunledning 624 -1 032 -408 

Avd. för kommunikation & kansli -13 591 -2 200 -106 -15 897 

HR-avdelning -7 709 -1 811 -9 520 

Ekonomiavdelning -11 576 -400 -24 -12 000 

IT och Växel teknik -9 880 -79 -9 959 

0 

Summa budgetram exklusive kapitalkostnader -68 460 -3 807 0 0 -5 368 0 0 -77 635 

Taxor och avgifter 
En utvärdering av taxorna för fritid kommer att göras under hösten 2020. I samband med budget kommer endast 

redaktionella justeringar att göras av kommunstyrelsens taxor för år 2021. 

1 I budgeten ingår tilläggsbudget på 300 tkr för fritidsgården som beslutades under 2020 KS/2020-0238 
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INVESTERINGSPLAN  
Tkr Budget Plan  Plan  Plan  

  2021 2022 2023 2024 

Kopieringsapparater och scanner 100 100 100 100 
Kultur - Konstnärlig utsmyckning 200 200 200 200 
Medborgarrelaterad e-förvaltning, utveckling 200 100 100 100 
Digitalisering 200 200 200 200 
E-arkiv och integrationer 200 200 100 100 
Ärendehanteringssystem 200 200 100 100 
META katalog 500 0 0 0 
Disklagring Datacore  0 0 0 400 
Server SAN Datacore 0 600 0 0 
Två servrar till virtuella serverfarmen 0 400 0 0 
IT - Förbrukningsinventarier och utveckling 200 200 200 200 
Systemutveckling centrala system  1300 0 0 0 
Projektuppföljningsystem 400 0 0 0 
Verksamhetsmoduler beslutsstöd 800 0 0 0 
Utbyte av accesspunkter (reinvestering utbytesplan) 300 300 0 0 
Nätsäkerhet 200 200 200 200 
Brandvägg 0 350 0 0 
Totalsumma 4800 3050 1200 1600 
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