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Kommunfullmäktige 2017-06-09 Dnr: KS/2017-0266 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Datum: Tisdag 2017-06-20 
Tid: 18.00 
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal 

Program 
Information ”Här vill jag leva” - Jenny Åslund kommunikatör  
Information Folkhälsorådet - Terese Lomgård folkhälsostrateg  
------------------------------------------  
Sammanträdets öppnande  
Upprop  
Val av justerare  
Tidpunkt för justering  den 4 juli klockan 08:00
Sammanträdet inleds med en Kultur och fritidspolitisk debatt.  
Debatten ska inledas med ett 3 minuters anförande från respektive parti. 
Allmänhetens fråga  
Anmälan om övrig fråga  
Anmälnings- och delegationsärenden  

Ärenden 
Nr Ärenderubrik Diarienummer 

1 Medborgarförslag om lekplatser KS/2017-0308 

2 Medborgarförslag om ändrad ålder för 
seniorkort på Västtrafik 

KS/2017-0383 

3 Motion angående solskydd vid förskolor KS/2017-0389 

4 Svar på motion  om förebyggande åtgärder 
gällande droger i Strömstads kommun 

KS/2015-0285 

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

KS/2013-0510 

6 Svar på Motion om information till nyvalda 
ledamöter i kommunens bolag från 
Socialdemokraterna 

KS/2016-0530 

7 Svar på Motion om särskilt boende på 
Magistern 4 

KS/2017-0041 

8 Svar på Medborgarförslag - Snöskottning KS/2016-0055 

9 Svar på Medborgarförslag angående 
Äldreboende 

KS/2016-0161 

10 Redovisning av medborgarförslagen 2017 KS/2017-0276 

11 Redovisning av motioner 2017 KS/2017-0277 

12 Avsägelse som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden 
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Nr Ärenderubrik Diarienummer  

13 Val av ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden 

  

14 Utbyggnad Mellegårdens skola KS/2016-0370  

15 Utbyggnad Bojarskolan KS/2015-0152  

16 Delårsrapport mars 2017 KS/2017-0284  

17 Finansrapport mars 2017 KS/2017-0306  

18 Aktieägartillskott till AB Strömstadslokaler KS/2017-0299  

19 Säkerhetspolicy för Strömstads kommun KS/2017-0209  

20 Strategi för fossiloberoende KS/2017-0151  

21 Förslag på ändringar i Fyrbodals 
förbundsordning 

KS/2017-0280  

22 Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 
och revisionsrapport 

KS/2016-0617  

23 Avrapportering från Beredningsgrupp 
nämndsorg. 

KS/2016-0456  

24 Tillsättande av en parlamentarisk 
arvodesberedning 

KS/2017-0328  

 

Peter Heie 
ordförande 

Ralf Karlsson 
 sekreterare 
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Ledamöter Ersättare 
Ronnie Brorsson (S) 
Peter Dafteryd (C) 
Margareta Fredriksson (L) 
Lena Martinsson (S) 
Åsa Torstensson (C) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Karla Valdevieso (MP) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Lars Tysklind (L) 
Marie Rask (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Bengt Bivrin (MP) 
Merry Johansson (S) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Anders Olsson (L), 1:e vice ordförande 
Sveza Daceva Filipova (C) 
Stefan Jensen (KD) 
Morgan Gutke (C) 
Eva Borg (M) 
Ingemar Nordström (L) 
Mats Granberg (S), 2:e vice ordförande 
Elisabeth Johansson (C) 
Terry Bergqvist (S) 
Ulf Peter Johansson (SD) 
Tore Lomgård (C) 
Mette H Johansson (L) 
Leif Andersson (S) 
Kurt Andersson (M) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Peter Heie (C), Ordförande 
Peter Sövig (S) 
Anna Gravander (MP) 
Anne-Lise Lindmark (L) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Katharina Meyer (V) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Jan Vidar Seljegren (S) 

Anders Ekström (M) 
Mikael Sääf (M) 
Monica Larsen (C) 
Terése Lomgård (C) 
Tommy Midtsundstad (C) 
Jane Forsberg-Karlsson (C) 
Stig Carlsson (C) 
Håkan Eriksson (L) 
Anette Andersson (L) 
Hans-Robert Hansson (L) 
Roland Wiklander (KD) 
Arlette Lacabanne Raber (KD) 
Lena Sundberg (S) 
Rolf Pettersson (S) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Kent Hansson (S) 
Olle Westling (S) 
Sten Brodén (V) 
Mia Öster (V) 
Britt-Marie Winberg (MP) 
Anders Karlsson (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Morgan Gustafsson (SD) 

 
 





KALLELSE/ÄRENDELISTA 2 (27) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-06-20 

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

KF § 74 Dnr: KS/2017-0308 

Medborgarförslag om Strömstads lekplatser.  
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Sandra Matthews har inkommit med ett medborgarförslag som handlar om Strömstads 
lekplatser. 
Vi är många föräldrar som anser att utbuden på Strömstads lekplatser är för dåligt och 
kvaliteten behöver uppdateras. 

Kärleksuddens lekplats: 
Lekplatsen vid Kärleksudden behöver förnyas/uppdateras med fler klätterställningar och 
nyare leksaker. Det saknas belysning och staket! 
Det nya utomhusgymmet har belysning så det går att träna från tidig morgon till sen kväll 
men det finns ingen belysning på lekplatsen för de barn som är morgonpigga eller de barn 
och föräldrar som gärna vill besöka lekplatsen en sen eftermiddag på höst/vinter halvåret. 
Vi vill att lekplatsen får ett staket som skyddar för vägen och vattnet. Besöker man lekplatsen 
ensam med två små barn som springer åt varsitt håll dröjer det inte lång tid förens det kan 
ske en allvarlig olycka. 
Vi vill ha fler bänkar och bord för att kunna sitta ner och fika. De som finns är mycket slitna 
och inte inbjudande. 

Centrala lekplatsen: 
Lekplatsen vid Göstases måste öppnas upp och inte vara undangömd bakom buskarna. Det är 
tyvärr ofta vi hittar ölburkar, glasflaskor, cigarettfimpar m.m. vid lekplatsen. 
Vi saknar gungor! Alla barn älskar att gunga och vi ställer oss frågande till varför det inte finns 
gungor på denna lekplats. 
Vi vill att båten tas bort och ersätts med gungor, rutschkana och klätterställning. Båten är 
mycket farlig med en stor öppning på en sidan. Detta gör att små barn kan ramla ut innan 
föräldern hinner gå ner och runt för att ta emot barnet när de vill åka i rutschkanan. 
Dagens föräldrar är mycket flitiga på att aktivera sina barn utomhus och besöker ofta 
lekplatser för stimulans. Det är tråkigt att Strömstad har ett så dåligt utbud på lekplatserna. 
Kärleksudden kan bli en fantastisk mötesplats om den bara förnyas och planeras bättre. 
Hoppas på en positiv förståelse kring detta och att ni vill bidra till att våra barn vill leka, 
upptäcka och utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-05-01 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 1



Från: Sandra Wedin <sandra.wedin@yahoo.co.uk>
Skickat: den 1 maj 2017 09:20
Till: Kommun
Ämne: Medborgarförslag

Hej!

Mitt medborgarförslag handlar om Strömstads lekplatser.

Vi är många föräldrar som anser att utbuden på Strömstads lekplatser är för dåligt och
kvaliteten behöver uppdateras.

Kärleksuddens lekplats:

Lekplatsen vid Kärleksudden behöver förnyas/uppdateras med fler klätterställningar och
nyare leksaker. Det saknas belysning och staket!

Det nya utomhusgymmet har belysning så det går att träna från tidig morgon till sen kväll
men det finns ingen belysning på lekplatsen för de barn som är morgonpigga eller de barn
och föräldrar som gärna vill besöka lekplatsen en sen eftermiddag på höst/vinter halvåret.

Vi vill att lekplatsen får ett staket som skyddar för vägen och vattnet. Besöker man
lekplatsen ensam med två små barn som springer åt varsitt håll dröjer det inte lång tid
förens det kan ske en allvarlig olycka.

Vi vill ha fler bänkar och bord för att kunna sitta ner och fika. De som finns är mycket slitna
och inte inbjudande.

Centrala lekplatsen:

Lekplatsen vid Göstases måste öppnas upp och inte vara undangömd bakom buskarna.
Det är tyvärr ofta vi hittar ölburkar, glasflaskor, cigarettfimpar m.m. vid lekplatsen.

Vi saknar gungor! Alla barn älskar att gunga och vi ställer oss frågande till varför det inte
finns gungor på denna lekplats.

Vi vill att båten tas bort och ersätts med gungor, rutschkana och klätterställning. Båten är
mycket farlig med en stor öppning på en sidan. Detta gör att små barn kan ramla ut innan
föräldern hinner gå ner och runt för att ta emot barnet när de vill åka i rutschkanan.



Dagens föräldrar är mycket flitiga på att aktivera sina barn utomhus och besöker ofta
lekplatser för stimulans. Det är tråkigt att Strömstad har ett så dåligt utbud på lekplatserna.
Kärleksudden kan bli en fantastisk mötesplats om den bara förnyas och planeras bättre.

Hoppas på en positiv förståelse kring detta och att ni vill bidra till att våra barn vill leka,
upptäcka och utvecklas.

Med vänliga Hälsningar,

Sandra Matthews

Karlsgatan 106 B
452 34 Strömstad

0760958259
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-06-20 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
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KF § 75 Dnr: KS/2017-0383 

Medborgarförslag om ändrad ålder för seniorkort på Västtrafik 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-06-01 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 2



Från: Jan Söderman [mailto:jan.soderman@telia.com]
Skickat: den 1 juni 2017 12:01
Till: Ralf Karlsson <ralf.karlsson@stromstad.se>
Ämne:Medborgarförlag

Hej
Önskar lämna följande medborgarförslag.
Personer över 65 år år boende i Strömstad kommun kan erhålla ett sk Seniorkort som
innebär att de åker avgiftsfritt på Västrafiks linjer inom Strömstad tätort.
Då det är möjligt att gå i pension vid 61 års ålder och många också gör så, föreslår
undertecknad att ålderskravet för att få Seniorkort sänks till 61 års ålder.

Mvh // Jan Söderman
Bjälveröd 11
45297 Strömstad
Mobil: 0706 – 49 08 04
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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KF § 76                        Dnr: KS/ 2017-0389 

Motion angående väderskyddade lekytor på förskolor 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt till AB Strömstadslokaler  
för yttrande 

att kommunstyrelsen har samordningsansvaret. 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Pettersson (S) och Lena Martinsson (S) har inkommit med en motion där de anger att 
solen är stark. Barn på förskolor är ute mycket och enligt Strålskyddsinstitutet så ökar risken 
för hudcancer om man bränner sig i solen som barn. Naturlig skugga från träd är det bästa 
enligt de utredningar som finns, men även byggda pergolor fungerar som solskydd. Ett tätare 
väderskydd fungerar förstås också mot regn.  

I flera kommuner har detta arbetet redan gjorts bl.a. i Falköping. 

Vi Socialdemokrater vill att vi ser över alla befintliga och de planerade  förskolorna i hela  
kommunen och sätter upp träd där det är möjligt, eller andra lämpliga solskydd så att barnen 
kan leka ute även när solen skiner.  
 
Beslutsunderlag 
Motion 2017-06-09 
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Motion Väderskyddade lekytor på förskolor 
 
Solen är stark. Barn på förskolor är ute mycket och enligt Strålskyddsinstitutet så ökar risken 
för hudcancer om man bränner sig i solen som barn, se länk nedan.  
 
Naturlig skugga från träd är det bästa enligt de utredningar som finns, men även byggda 
pergolor fungerar som solskydd. Ett tätare väderskydd fungerar förstås också mot regn.  
 
I flera kommuner har detta arbetet redan gjorts bl.a. i Falköping, se bifogad länk. 
 
Vi Socialdemokrater vill att vi ser över alla befintliga och de planerade  förskolorna i hela  
kommunen och sätter upp träd där det är möjligt, eller andra lämpliga solskydd så att barnen 
kan leka ute även när solen skiner.  
 
  
 
För Socialdemokraterna 
 
 
 
Rolf Pettersson   Lena Martinsson  
BUN-gruppen 
 
 
 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/barn-ska-skyddas-fran-solen-aven-pa-forskolan? 
 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Broschyr/2009/Solkyddsfakt
orer.pdf 
 
http://www.falkoping.se/samhallegator/kommunalabyggprojekt/ovrigaprojektgatuvaprojekt/so
lskyddpaforskolegardar.5.147e96eb15ad842b48b571.html 
 
 
 
 
 
 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/barn-ska-skyddas-fran-solen-aven-pa-forskolan
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Broschyr/2009/Solkyddsfaktorer.pdf
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Broschyr/2009/Solkyddsfaktorer.pdf
http://www.falkoping.se/samhallegator/kommunalabyggprojekt/ovrigaprojektgatuvaprojekt/solskyddpaforskolegardar.5.147e96eb15ad842b48b571.html
http://www.falkoping.se/samhallegator/kommunalabyggprojekt/ovrigaprojektgatuvaprojekt/solskyddpaforskolegardar.5.147e96eb15ad842b48b571.html
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
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KF § 77                        Dnr: KS/2015-0285 

Svar på motion om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

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

att motionen därmed anses besvarad 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §73 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §81 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-03-15 
Tjänsteskrivelse Ulrika Billme, drogförebyggande samordnare 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, folkhälsostrateg 2015-10-09 
Protokoll omsorgsnämnden 2016-01-28 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2016-11-10  
Protokoll kommunfullmäktige 2015-09-10 
Motion 2015-04-15 
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 Kommunstyrelsen  
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KS § 73 
KSAU § 81                        Dnr: KS/2015-0285 

Svar på motion om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

att motionen därmed anses besvarad 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-03-15 
Tjänsteskrivelse Ulrika Billme, drogförebyggande samordnare 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, folkhälsostrateg 2015-10-09 
Protokoll omsorgsnämnden 2016-01-28 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2016-11-10  
Protokoll kommunfullmäktige 2015-09-10 
Motion 2015-04-15 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 81  Dnr: KS/2015-0285 

Svar på motion om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

att motionen därmed anses besvarad 

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

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

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en fritidsstrategi 
att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att inför budget 2018 ta fram förslag 
till en utvecklad fritidsverksamhet för barn och unga i samarbete med 
kommunledningsförvaltningen(kultur & fritid)och socialnämnden 
att motionen därmed anses besvarad 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunledningsförvaltningen 2017-03-15 Dnr: KS/2015-0285
KS - 
Maria Reinholdsson, 0526-190 55

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Motion  om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att ge Barn och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en fritidsstrategi

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

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har inkommit med en motion rörande drogförebyggande arbete. 

Ärendet
Moderaterna har i en motion lyft behovet av mer resurser till att arbete 
drogförebyggande. Ärendet har först återremitterats sedan bordlagts.  

Motionen utgår från ett ökande drogmissbruk bland unga i kommunen. De 
undersökningar som genomförts lokalt samt av CAN(Centrum för ett alkohol och 
narkotikafritt samhälle) visar inte på ett omfattande och ökande missbruk bland 
unga. Polisen har lokalt lyft bekymmer kring unga som rekryteras till olagliga 
aktiviteter som  innebär att unga vistas i mindre lämpliga miljöer där de 
ekonomiska incitamenten är höga.

Sedan slutet av 70-talet har försök att förebygga utanförskap, missbruk och 
kriminalitet genomförts i olika former. Först under de senaste tio åren har 
forskning visat att några metoder är lyckosamma, en ganska stor andel ger ingen 
effekt och en del metoder, 20-30%, är direkt skadliga. Det viktiga är att försäkra 
sig om en evidensbaserad praktik där insatser och interventioner inte skadar. 
Därefter kommer ansvaret för att de resurser som används är effektiva och syftar 
till att vara kompensatoriska.

Det mest väsentliga i en ung människas liv är trygga hemförhållanden, fungerande 
skolgång samt en aktiv positiv fritid. Flera utredningar från mitten av 90-talet och 
framåt pekar ut vikten av att identifiera friskfaktorer och riskfaktorer. 
Förebyggande arbete består av insatser som syftar till att kompensera riskfaktorer 
och uppmuntra friskfaktorer.

De kommunala resurser som arbetar för att ge unga stöd att utvecklas positivt är 
ordinarie skola, elevhälsa, fritidsverksamhet, ungdomsmottagning samt 
socialtjänst varav en del är fältinriktade insatser. Dessutom finns ett aktivt 
föreningsliv som delvis erhåller kommunal finansiering. Traditionell 

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen 2017-03-15 Dnr: KS/2015-0285
KS - 

fältverksamhet är uppbyggd på uppsökande verksamhet i områden med 
gängbildning som helt eller delvis sker på platser med låg insyn från vuxenvärlden.  
Syftet är att skapa långvariga relationer som ska leda till att den unge får en 
positiv fritid i någon form. I Strömstad består verksamheten av individinriktade 
insatser av karaktären ”öppenvårdsamtal”  riktad till identifierade unga i riskzon. 
Strömstad har inte traditionella ungdomsgäng i gatumiljö och har därför hittills 
inte ett identifierat behov av uppsökande fältverksamhet.

Verksamheterna har startat upp ett samarbete enligt SSPFmodell(Samverkan 
socialtjänst, skola, polis och fritid). SSPF riktar sig till unga i riskzon. Syftet är 
snabba beslutsprocesser och gemensamma åtagandeplaner kring enskilda eller 
grupper. Vårdnadshavare och/eller den unge över 15 år ger sitt medgivande till 
att låta sekretessen stå tillbaka under arbetet. Arbetsformen är relativt ny i 
kommunen.

I samband med beslut om kulturhus påbörjades arbetet med att kulturhuset 
skulle ses som ”Strömstadsbornas vardagsrum”. En mötesplats utan gränser men 
med ett attraktivt innehåll för de som har teater, bild, dans, musik, litteratur mm 
som fritidsintresse. 

Verksamheter som helt eller devis finansieras av kommunen har  uppdrag 
och/eller ansvar rörande barn och unga enligt nedanstående illustration.

Skola Socialtjänst Fritid Föreningsliv

Primärt 
förebyggande

Riktar sig till alla  
Främjande

Sekundärt 
förebyggande

Barn/unga i riskzon

Tertiärt 
förebyggande

Barn/unga med behov 
av behandling

Maria Reinholdsson
kommunchef
0526-190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
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Kommunledningsförvaltningen [Datum] Dnr: KS/2015-0285
KS - Administrativ avdelning
Ulrika Billme,  

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Motion  om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att motionen anses besvarad med motivering 

1. Att barn och utbildningsnämnden genomför ett planeringsarbete gällande
Kulturhus Skagerack där fritidsgårdsverksamheten finns med. Ett konkret
förslag anpassat till barn och ungas behov ska arbetas fram tillsammans
med fritidssamordnare Kurt Dahlberg.

2. Man kommer också att revidera riktlinjerna för fritidsgårdsverksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Marie Edvinsson Kristiansen (M), Anders Ekström (M) och Siwert Hjalmarsson (M) 
har lämnat in en motion (KS/2014-0113) gällande förebyggande åtgärder mot 
droger i Strömstads kommun. Den 9 september 2015 beslutade 
kommunfullmäktige att remittera motionen till kommunstyrelsen, 
omsorgsnämnden, folkhälsorådet och barn- och utbildningsnämnden. När ärendet 
behandlades i kommunstyrelsen den 9 mars 2016 beslutade kommunstyrelsen att 
återremittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. Motivet till 
återremissen var att svaret dels saknade en beskrivning av vad en arena med 
fritidsverksamhet anpassad till barns och ungas behov skulle innehålla och dels att 
det saknades en tydlig och realistisk tidsram, samt en kostnadsberäkning med 
förslag till finansiering.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden antog i december 2013 riktlinjer för 
fritidsgårdsverksamheten. Riktlinjerna beskriver verksamhetens övergripande 
mål, normer och värden, målgrupp samt innehåll kopplat till barn och ungas 
behov. I det pågående planeringsarbetet gällande Kulturhus Skagerack finns 
fritidsgårdsverksamheten med. Genom att integrera fritidsverksamheten som en 
del i kultur-huset skapas en arena i centrum för våra ungdomar med goda 
synergieffekter. Fritidsgårdens chef och personal arbetar tillsammans med 
kommunens fritidsansvarig Kurt Dahlberg med att ta fram ett konkret förslag. 
Arbetet förväntas vara klart innan årsskiftet. I samband med att arbetet avslutas 
kommer också riktlinjerna för fritidsgårdsverksamheten att revideras.

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen [Datum] Dnr: KS/2015-0285
KS - Administrativ avdelning

Klicka här för att ange text.

Ulrika Billme

ulrika.billme@stromstad.se

Beslutet skickas till
Klicka här för att ange text.
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Folkhälsorådet 2015-10-09 Dnr: KS/2015-0285
Utvecklingsenheten
Terése Lomgård, 191 21

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Klicka här för att ange text. Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun

Folkhälsorådets förslag till beslut
att lämna synpunkter enligt tjänsteskrivelse

Sammanfattning av ärendet
Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads kommun har 
skickats på remiss till Folkhälsorådet efter beslut i Kommunfullmäktige. 
Motionen kommer från Marie E. Kristiansen Anders Ekström och Siwert 
Hjalmarsson - Moderaterna i Strömstad, där de anger att vi har ett ökande 
drogproblem i Strömstad, bland våra ungdomar, skolelever på olika nivåer i våra 
skolor. Personal vet att det förekommer handel av droger på vår gymnasieskola. 
Allt fler ungdomar har också en mer liberal syn på användandet av droger. I 
verksamheterna arbetar man ihärdigt, men det räcker inte för att möta dagens 
och morgondagens behov. Detta är något som kan bekräftas av personer som 
arbetar med skolungdomar/elever i kommunens skolor, det vill säga lärare, 
rektorer, skolsköterskor m.fl. Denna information kan också bekräftas av polis och 
anställda på restauranger i Strömstad. Tunga kriminella gäng med undergrupper 
börjar få fotfäste i kommunen.” Detta kan vi i Moderaterna inte acceptera”.

Kommunen måste ta gemensamma kraftfulla grepp för en nolltolerans av droger 
och prioritera våra barn och ungdomars rätt till en säker och trygg skola och 
kommun att växa upp i.

Om det inte går att göra omprioriteringar i kommunens budget för år 2015,
hemställer vi om att kommunstyrelsen fattar beslut att tillskjuta medel till 2016 
års budget, för dessa för kommunen viktiga åtgärder.

Yttrande
Folkhälsorådet ställer sig positiva till frågan. Problemet i sig är en 
kommunövergripande fråga och behöver hanteras gemensamt. I kommunen 
pågår flera åtgärder för att förebygga användandet av droger.

Förutom den tjänst som finns tillsatt på kommunledningsförvaltningen, 
Drogförebyggande samordnare har även två fältassistenter anställts av 
socialtjänsten, Omsorgsförvaltningen. 

En form för social insatsgrupp, SSPF samverkan mellan socialtjänst, skola, polis 
och fritid håller på att tas fram.

Kommunstyrelsen
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Folkhälsorådet 2015-10-09 Dnr: KS/2015-0285
Utvecklingsenheten

En handlingsplan mot droganvändning ska tas fram gemensamt för Gymnasiet och 
Strömstiernaskolan.

Varje år genomförs en drogenkät på Gymnasiet, som ett komplement till den 
nationella enkäten. 

Brottsförebyggande rådet arbetar konstant för att minska användningen av 
alkohol, droger och tobak.

Arbete pågår för att öppna en fritidsgård för åk 6-9 på Rådhusberget, 
Timmermansgården.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-10-09
Motion 2015-04-15

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg
191 21
terese.lomgard@stromstad.se

Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida 8 av 21 

Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2016‐01‐28 

Justerandes sign  Strömstads Kommun 
Omsorgsnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

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

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

ON § 6  Dnr ON/2015‐0277 
ONAU § 3 

Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads kommun 
har skickats på remiss till Omsorgsnämnden efter beslut i 
Kommunfullmäktige.  
Motionen kommer från Marie E. Kristiansen Anders Ekström och Siwert 
Hjalmarsson ‐ Moderaterna i Strömstad, där de anger att vi har ett ökande 
drogproblem i Strömstad, bland våra ungdomar, skolelever på olika nivåer 
i våra skolor. 

Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse daterad 2016‐01‐12 signerad av verksamhetschef Anna 
Almén. 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till Omsorgsnämndens beslut  
att anta yttrandet och översända det till Kommunfullmäktige 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition.  

Omsorgsnämnden beslutar  
att anta yttrandet och översända det till Kommunfullmäktige 

Expedieras Kommunfullmäktige 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-11-10

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

BUN/2015-0250

BUN § 102 Motion 2015 - Om förebyggande åtgärder 
gällande droger i Strömstads kommun (M)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1) att ställa sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelse, samt

2) att den samma blir barn- och utbildningsnämndens svar gällande
återremissen för motion ”Om förebyggande åtgärder gällande droger i
Strömstads kommun (M)”

Sammanfattning av ärendet
Utredare Nicklas Faritzon redogör för ärendet utifrån tjänsteskrivelsen.

Marie Edvinsson Kristiansen (M), Anders Ekström (M) och Siwert Hjalmarsson (M) 
lämnade våren 2015 in en motion till kommunfullmäktige (KS/2014-0113) 
gällande förebyggande åtgärder mot droger i Strömstads kommun.

Den 9 september 2015 beslutade kommunfullmäktige att remittera motionen till 
berörda nämnder. Barn- och utbildningsnämnden besvarade motionen den 21 
januari 2016.

När ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 9 mars 2016 beslutade 
kommunstyrelsen att återremittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. 
Motivet till återremissen var att svaret dels saknade en beskrivning av vad en 
arena med fritidsverksamhet anpassad till barns och ungas behov skulle innehålla 
och dels att svaret saknade en tydlig och realistisk tidsram, samt en kostnads-
beräkning med förslag till finansiering.

Barn- och utbildningsnämnden antog i december 2013 riktlinjer för fritidsgårds-
verksamheten. Riktlinjerna beskriver verksamhetens övergripande mål, normer 
och värden, målgrupp samt innehåll kopplat till barn och ungas behov.

I det pågående planeringsarbetet gällande Kulturhus Skagerack finns fritidsgårds-
verksamheten med. Genom att integrera fritidsverksamheten som en del i kultur-
huset skapas en arena i centrum för våra ungdomar med goda synergieffekter.

Fritidsgårdens chef och personal arbetar tillsammans med kommunens 
fritidsansvarig Kurt Dahlberg med att ta fram ett konkret förslag. Arbetet 
förväntas vara klart innan årsskiftet. I samband med att arbetet avslutas kommer 
också riktlinjerna för fritidsgårdsverksamheten att revideras.

Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse (2016-10



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-11-10

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

Arbetsutskottets förslag till beslut

1) att ställa sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelse, samt

2) att den samma blir barn- och utbildningsnämndens svar gällande
återremissen för motion ”Om förebyggande åtgärder gällande droger i
Strömstads kommun (M)”

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen



Sida  4 (33) 

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

STRÖMSTADS 

KOMMUN 

Kf § 85  Ks/ 2015-0285 

Motion - Om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads 
kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till Kommunstyrelsen, Omsorgsnämnden, Folkhälsorådet 

och Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en motion från Marie E. Kristiansen Anders Ekström och Siwert 

Hjalmarsson - Moderaterna i Strömstad, där de anger att vi har ett ökande 

drogproblem i Strömstad, bland våra ungdomar, skolelever på olika nivåer i våra 

skolor. Personal vet att det förekommer handel av droger på vår gymnasieskola. Allt 

fler ungdomar har också en mer liberal syn på användandet av droger. I 

verksamheterna arbetar man ihärdigt, men det räcker inte för att möta dagens och 

morgondagens behov. Detta är något som kan bekräftas av personer som arbetar 

med skolungdomar/elever i kommunens skolor, det vill säga lärare, rektorer, 

skolsköterskor m.fl. Denna information kan också bekräftas av polis och anställda på 

restauranger i Strömstad. Tunga kriminella gäng med undergrupper börjar få 

fotfäste i kommunen.” Detta kan vi i Moderaterna inte acceptera”. 

Kommunen måste ta gemensamma kraftfulla grepp för en nolltolerans av droger 

och prioritera våra barn och ungdomars rätt till en säker och trygg skola och 

kommun att växa upp i.  

Om det inte går att göra omprioriteringar i kommunens budget för år 2015, 

hemställer vi om att kommunstyrelsen fattar beslut att tillskjuta medel till 

2016 års budget, för dessa för kommunen viktiga åtgärder. 

Beslutsunderlaget  
 Motion 2015-04-15 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för yttrande 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Peter Dafteryd (C) bifaller Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut med 

tilläggsförslag att motionen även ska remitteras till Omsorgsnämnden och 

Folkhälsorådet för yttrande. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2015-09-10 
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Ronnie Brorsson (S) bifaller Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut med 

tilläggsförslag att motionen även ska remitteras till Barn- och utbildningsnämnden 

för yttrande. 

Siwert Hjalmarsson (M) bifaller Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

med Peter Dafteryd och Ronnie Brorssons tilläggsförslag. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut med 

Peter Dafteryd och Ronnie Brorssons tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Diariet 

Kommunstyrelsen, Omsorgsnämnden, Folkhälsorådet och Barn- och 

utbildningsnämnden. 



Strömstad 9 mars 2016 

~ mo 
Vi i moderaterna har analyserat de olika yttranden från Omsorgen, BUN och Folkhälsorådet. 

Vi har kommit fram till att vi behöver belysa vikten av denna motions innehåll. 

Vi menar att motionen är ännu mer aktuell nu med tanke på den senaste tidens händelser med en 

orolig omvärld som gett oss i kommunen nya utmaningar. 

I vår motion skriver vi bl.a . 
Vi i kommunen måste ta gemensamma kraftfulla grepp för en nolltolerans av droger och prioritera 
våra barn och ungdomars rätt till en säker och trygg skola och kommun att växa upp i. 

Folkhälsorådet inleder sitt yttrande så här: 
Folkhälsorådet ställer sig positiva till frågan. Problemet i sig är en kommunövergripande 
fråga och behöver hanteras gemensamt. 

Vad kan bli mer gemensamt än här i kommunstyrelsen? 

Jag ber er ledamöter om lite tålamod och ett aktivt lyssnande - jag och vi Moderater kommer till 

poängen strax. 

Den 10 september 2015 behandlades motionen i KF och då uttalades sig Peter Dafteryd om följande 

insatser. 

• Att under våren hade en drogsamordnare på 50% börjat, vilket också nämnts i vår motion 

och i yttrandena . 

• att en motion gällande insatsgrupper behandlades i omsorgen - i yttrandet från nämnderna 

kan vi läsa att detta resulterade i SSPF - ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och 

fritid som innefattar både insatser till enskilda individer och mellan verksamheter - i 

praktiken handlar detta om ett arbete riktat mot ett fåtal ungdomar i riskzonen för bruk av 

droger och kriminalitet, uppskattningsvis i dagsläget ca 10 -15 personer 

• Peter nämnde också den 10 september i KF att vi numera har 2 medarbetare från 

Socialtjänsten som vardera arbetar 50% som fältarbetare - i yttrandet kan vi läsa följande 

att 2 medarbetare inom Individ-och familjeomsorgen arbetar med mer fältinriktade 

insatser gentemot ungdomar och deras familjer och vänner - vad betyder det i praktiken? 

Hur stor del av tiden bedrivs på fältet egentligen? 



Strömstad 9 mars 2016 

Jag är 70-talist och en tredjedel av mina klasskompisar var så kallade nyckelbarn - när vi har möts 

som vuxna och pratat om vår barn och ungdomstid är det flera av dem som då var i riskgruppen för 

utanförskap eller att hamna på helt fel spår. De här personerna nämner vikten av några få vuxna i 

deras liv, en vaktmästare, en fritidsvärd eller någon lärare - den gemensamma nämnaren är att den 

vuxna lyssnat, satt gränser, gett framtidstro och hopp. Det visar att den regelbundna kontakten 

mellan vuxena och barn/ ungdom är jätte viktig för att fånga upp individen i tid. 

I vår motion efterlyser vi en arena, där barn och ungdomar (helst redan från åk 4) kan/vill samlas 

och där fä ltarbetare kan etablera goda kontakter och arbeta aktivt förebyggande. 

I yttrandet från Omsorgsnämnden bekräftar man avsaknaden av ett varierat utbud av arenor och 

mötesplatser för befolkningen i Strömstad. 

Har man lust och innehar den ekonomiska möjligheten att utöva någon form av sport finns många 

alternativ. För de som har behov av att träffas, umgås, fika till ett rimligt pris, och utöva olika typer av 

aktiviteter eller bara kravlöst hänga finns idag ingen naturlig mötesplats (arena). 

De lyfter fram Laura Ferrer-Wreders framgångsrika preventionsprogram för barn och unga. 

En sammanfattning av slutsatserna från forskningen på området lyder som följer: 
Erbjud unga lättillgängliga och meningsfulla fritidsaktiviteter som ger dem möjlighet att i högre grad 
umgås med socialt välfungerande jämnåriga och vuxna och tänk på risken för antisocial 
gruppdynamik. Det viktiga är att erbjuda aktiviteter med varierat innehåll och hög kvalitet i lokaler 
där annan verksamhet kan utövas. 

Ett stycke som vi i moderaterna tycker är viktigt att lyfta fram i yttrandet från omsorgsnämnden är 

att man belyser vikten av att det finns mål och politisk förankring samt att det blir en verksamhet 

som är en del av allt det övriga arbete som bedrivs riktat till unga i Strömstad. Detta med tanke på de 

grupper som är i behov av mer riktade insatser. 

I BUN pågår för närvarande ett arbete med att utveckla fritidsgårdsverksamhetens former och 

innehåll. I förvaltningens arbete ingår också att hitta en mer centralt belägen lokal. 

Vi vet att det pågår ett arbete med att starta ett kulturhus i Strömstad och att integrera 

fritidsverksamhet för barn och ungdomar är en tanke i de planerna. 

Men nu till poängen! 

Vi moderater menar att det saknas en politisk ambition i svaret till dagens kommunfullmäktige. 

Vi tolkar yttrandena från de berörda nämnderna att alla är eniga i att fritidsverksamhet är en viktig 

del av ett förbyggande arbetet men det nämns inte NÄR VAR eller HUR 

Det saknas beslut på en tidsram och finansiering - utan pengar ingen verkstad. 

Vi moderater ser det som en investering för våra barn och ungdomars framtid. 

Låt 2017 bli året då Strömstads ungdomar blir prioriterade i budgeten. Låt oss politiker gemensamt 

visa att vi vuxna kan och vill ta ansvar. 

Tack för uppmärksamheten 
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KF § 78                        Dnr: KS/2013-0510 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

att motionen därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Anne-Marie Klouda (C) och Peter Birgersson Dafteryd (C) inkom den 10 december 2013  
med motion om att skapa en giftfri kommun. Motionärerna anger i motionen att de vill att 
kommunen ökar takten i arbetet med att avgifta vardagen för alla som bor i Strömstads 
kommun och på alla plan arbeta för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen, i syfte att uppnå  
det miljömål om en giftfri miljö som antogs av kommunen 2010.  
Centerpartiet föreslår att Strömstads kommun gör en kartläggning var i kommunens 
verksamhet som giftiga ämnen kan finnas och vidtar åtgärder för att göra sig av med dessa 
och skapa en giftfri miljö 
 
Ett av kommunens lokala miljömål som är just giftfri miljö. (KF 2010-11-10 § 20) Ett stort och 
viktigt område som också är ett nationellt miljömål och då beskrivs så här ”förekomsten av 
ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa 
eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna”   
På nationellt plan är statusen att målet inte kommer att nås till 2020 men att det har skett en 
positiv utveckling.  
I Strömstad har man en policy för inköp upphandling (KS/2010-0337) som anger kommunen 
ska verka för att upphandlingarna blir hälso- och miljöanpassade. Miljökrav ska, där så är 
möjligt, ställas i samtliga upphandlingar, utifrån miljöstyrningsrådets kriteriedokument (idag 
finns inte miljöstyrningsrådet, men kriterierna är kvar och arbetet ligger hos 
Upphandlingsmyndigheten). 
En handlingsplan antogs av barn- och utbildningsnämnden 2016-05-12 för att jobba med 
giftfri miljö i förskolan. Den är omfattande och har likheter med ett flertal andra kommuners 
handlingsplaner. Rektor Annika Back Simonsson har svarat för hur den tillämpats i hennes 
verksamhet, hon anger att de har försökt sanera material samt är nogsamma vid nyinköp. En 
upphandling gällande lek och pyssel är under arbete och här ingår nämnda rektor i 
referensgruppen. Strömstadslokaler har vid nybyggnation av förskolan i Näsinge beaktat 
handlingsplanen och Strömstadsbyggen är numera medlem i Byggvarubedömningen, detta 
ger möjlighet välja material som av expertis är bedömda utifrån ett giftfritt perspektiv.  
Ekologisk mat är ett annat område att arbeta med för giftfri miljö, framförallt handlar det om 
bekämpningsmedelsrester och kadmiumspridning, sistnämnda kommer av användning av 
konstgödsel. Strömstads kommun har ett mål om 30% ekologiskt i de kommunala köken. 
Under 2016 ökade andelen från 19% till 26% . 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 5
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 Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med giftfri miljö och för dem har miljöinspektör 
Kristian Seth svarat. Under nästkommande år kommer ha tillsynen ha fokus på 
kemikaliehantering. Kontinuerligt kontrolleras oljeavskiljare genom besiktning och 
provtagning. Även verksamheter som tvättar båtar att förmås anlägga spolplattor med rening, 
större verksamheter ligger i fokus. 

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

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §74 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §82 
Tjänsteskrivelse Maria Aronsson, miljöstrateg 2017-04-27 
Handlingsplan framtagen av barn- och utbildningsnämnden, det interna styrdokumentet, 
Policy för inköp och upphandling samt redogörelse från miljöavdelningen. 
Protokoll kommunfullmäktige 2013-12-19 
Motion 10 december 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
file://sdsrv100/home$/maaron01/Data/Skrivbord/Handlingsplan%20-%20Operation%20giftfri%20f%C3%B6rskola%20(Antagen%20av%20BUN%202016-05-12).pdf
file://sdsrv100/home$/maaron01/Data/Skrivbord/Policy+f%C3%B6r+ink%C3%B6p+och+upphandling+NoBo+2011-12-05.pdf
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KS § 74 
KSAU § 82                        Dnr: KS/2013-0510 

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

att motionen därmed anses besvarad 

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

 

 

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

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

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

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

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
file://sdsrv100/home$/maaron01/Data/Skrivbord/Handlingsplan%20-%20Operation%20giftfri%20f%C3%B6rskola%20(Antagen%20av%20BUN%202016-05-12).pdf
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KSAU § 82   Dnr: KS/2013-0510 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

att motionen därmed anses besvarad 

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

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

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

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

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ytterligare politiska beslut om åtgärder för arbetet med giftfri miljö är inte 
nödvändig i dagsläget. Däremot måste det påbörjade arbetet fortsätta och 
kunskapsläget hela tiden uppdateras.  

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
file://sdsrv100/home$/maaron01/Data/Skrivbord/Handlingsplan%20-%20Operation%20giftfri%20f%C3%B6rskola%20(Antagen%20av%20BUN%202016-05-12).pdf
file://sdsrv100/home$/maaron01/Data/Skrivbord/Policy+f%C3%B6r+ink%C3%B6p+och+upphandling+NoBo+2011-12-05.pdf
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Motion till KF - Arbete i syfte att skapa en giftfri kommun

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

Sammanfattning av ärendet
Ett av kommunens lokala miljömål som är just giftfri miljö. (KF 2010-11-10 § 20) 
Ett stort och viktigt område som också är ett nationellt miljömål och då beskrivs så 
här ”förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna”  

På nationellt plan är statusen att målet inte kommer att nås till 2020 men att det 
har skett en positiv utveckling. 

I Strömstad har man en policy för inköp upphandling (KS/2010-0337) som anger 
kommunen ska verka för att upphandlingarna blir hälso- och miljöanpassade. 
Miljökrav ska, där så är möjligt, ställas i samtliga upphandlingar, utifrån 
miljöstyrningsrådets kriteriedokument (idag finns inte miljöstyrningsrådet, men 
kriterierna är kvar och arbetet ligger hos Upphandlingsmyndigheten).

En handlingsplan antogs av barn- och utbildningsnämnden 2016-05-12 för att 
jobba med giftfri miljö i förskolan. Den är omfattande och har likheter med ett 
flertal andra kommuners handlingsplaner. Rektor Annika Back Simonsson har 
svarat för hur den tillämpats i hennes verksamhet, hon anger att de har försökt 
sanera material samt är nogsamma vid nyinköp. En upphandling gällande lek och 
pyssel är under arbete och här ingår nämnda rektor i referensgruppen. 
Strömstadslokaler har vid nybyggnation av förskolan i Näsinge beaktat 
handlingsplanen och Strömstadsbyggen är numera medlem i 
Byggvarubedömningen, detta ger möjlighet välja material som av expertis är 
bedömda utifrån ett giftfritt perspektiv. 

Ekologisk mat är ett annat område att arbeta med för giftfri miljö, framförallt 
handlar det om bekämpningsmedelsrester och kadmiumspridning, sistnämnda 
kommer av användning av konstgödsel. Strömstads kommun har ett mål om 30% 
ekologiskt i de kommunala köken. Under 2016 ökade andelen från 19% till 26% .

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

När det gäller  förorenad mark pågår arbeten med omfattande 
markundersökningar på Myren och Canning. Vid planändringar krävs nu alltid en 
"Mifo 1" för att bedöma behovet av markundersökningar.

Framtagande av en dagvattenpolicy pågår och dagvattenanläggningar inom plan 
som inte är för ett fåtal fastigheter hanteras som anmälningsärenden där krav 
ställs på rening.

 Inventeringen i princip klar av enskilda avlopp åtgärdandet pågår men behöver 
intensifieras under kommande år.

Tekniska förvaltningen har införskaffat XRF- och PID-instrument för att ha koll på 
föroreningshalten i de massor som hanteras i verksamheten.

Ärendet
En motion har lämnats, ärendet har av oklar anledning lämnats obesvarad. På 
grund av den tidiga dateringen besvaras den med status på det pågående arbetet. 

Beslutsunderlag
Handlingsplan framtagen av barn- och utbildningsnämnden, det interna 
styrdokumentet Policy för inköp och upphandling samt redogörelse från 
miljöavdelningen.

Maria Aronsson
miljöstrateg
0526 194 08
maria.aronsson@stromstad.se

file://sdsrv100/home$/maaron01/Data/Skrivbord/Handlingsplan%20-%20Operation%20giftfri%20f%C3%B6rskola%20(Antagen%20av%20BUN%202016-05-12).pdf
file://sdsrv100/home$/maaron01/Data/Skrivbord/Policy+f%C3%B6r+ink%C3%B6p+och+upphandling+NoBo+2011-12-05.pdf


Sammanträdesprotokoll Sida  4 (33) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2013-12-19 

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

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Kf § 124 Dnr: Ks/2013-0510 

Motion från Anne-Marie Klouda (c) och Peter Birgersson Dafteryd (c) 
om att skapa en giftfri kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Kommunfullmäktiges protokollsanteckningar: 
Peter Birgersson Dafteryd (c) anger att redan 2010 antog Strömstads kommun ett 
miljömål för en giftfri kommun. Mycket har gjorts men en osäkerhet finns vilka 
gifter som finns kvar, så nu är det dags att det görs en inventering för att på sikt 
kunna åtgärda detta. 
Bengt Bivrin (mp) tackar för motionen men anger att det finns ett nationellt mål - 
Giftfri miljö och undrar vad regeringen gör i detta för att förbjuda alla kemikalier. 
Lars Tysklind (fp) anger att det är en mycket bra motion och att det är positivt att 
Strömstad ligger i framkant i detta arbete. Motionen ligger helt i linje med en 
kemikalieproposition som lades fram den 28 nov 2013.  

Ärendebeskrivning 
Anne-Marie Klouda (c) och Peter Birgersson Dafteryd (c) inkom den 10 december 
2013 med motion om att skapa en giftfri kommun. 
Motionärerna anger i motionen att de vill att kommunen ökar takten i arbetet med att 
avgifta vardagen för alla som bor i Strömstads kommun och på alla plan arbeta för att 
fasa ut giftiga ämnen i vardagen, i syfte att uppnå det miljömål om en giftfri miljö 
som antogs av kommunen 2010.  
Centerpartiet föreslår att Strömstads kommun gör en kartläggning var i kommunens 
verksamhet som giftiga ämnen kan finnas och vidtar åtgärder för att göra sig av med 
dessa och skapa en giftfri miljö 

Delges: 
Kommunstyrelsen och akten 



2017-05-03

Till kommunfullmäktige i Strömstads kommun

Motion angående arbetet i syfte 
att skapa en giftfri kommun

Forskningen visar allt tydligare att den 
ökande användningen av farliga kemikalier och 
mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig 
för vår hälsa och miljö. Ett exempel är 
hormonstörande ämnen som kan återfinnas i 
såväl schampo som tandkräm. Kemikalier finns 
i nästan allt som vi kommer i kontakt med. 

Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är 
säkra, att textilier vi köper in till 
kommunen inte ska innehålla antimögelmedlet 
dimetylfumarat, att inte barnleksaker 
innehåller bisfenol A, att vattnet vi dricker 
är säkert eller att suddgummin i skolan 
innehåller ftalater och att vi i kommunens 
verksamheter inte vistas i en miljö där 
golvmattan innehåller gifter. Likaså att våra 
barn i våra förskolor leker i säkra 
lekmiljöer som inte har slipers, gamla däck 
eller gammal elektonik på 
lekplatser/lekmiljöer. 

Centerpartiet vill öka takten i arbetet att 
avgifta vardagen för oss som bor i Strömstads 
kommun. Vi måste på alla plan arbeta för att 
fasa ut giftiga ämnen i vardagen, i syfte att 
uppnå det miljömål om en giftfri miljö som 
antogs av kommunen 2010. 

Centerpartiet föreslår därför: 
att Strömstads kommun gör en kartläggning 

var i kommunens verksamhet som giftiga 
ämnen kan finnas och vidtar åtgärder för 
att göra sig av med dessa och skapa en 
giftfri miljö

För Centergruppen

Anne-Marie Klouda     Peter B-son Dafteryd





http://www.naturskyddsforeningen.se/
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Ekonomiavdelning 2011-12-05 
Staffan Buhre tele 0526-191 22 Dnr: KS/2010-0337 
staffan.buhre@stromstad.se 

Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Besöksadress: 
Kommunledningsförvaltningen 0526-191 10 (fax) N.bergsgatan 23
Ekonomiavdelning kommun@stromstad.se Org nr:  212000-1405
452 80  STRÖMSTAD www.stromstad.se  Bankgiro: 5492-8379

Policy för inköp och upphandling 
för kommunerna 

Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum 

All inköp och upphandling ska ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) 
samt annan berörd lagstiftning. Varje kommun är en juridisk person, även om den består av 
flera verksamheter med eget resultatansvar, och ses som en upphandlande myndighet. 

Syfte med denna policy är att: 
Upphandlings- och inköpsprocessen, med utgångspunkt i en hållbar utveckling, medverka till 
att minska kommunens kostnader och maximera verksamhetsnyttan. 
Omfattning 
Dessa regler gäller för all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom samtliga 
nämnder inom respektive kommun.  

Organisation 
Kommunstyrelsens roll 
Kommunstyrelsen i respektive kommun har det politiska ansvaret för kommunernas inköps- 
och upphandlingsverksamhet. Avser upphandlingen en vara/verksamhet som berörs av flera 
nämnder handläggs upphandlingen av kommunstyrelsen. 

Upphandling sker genom respektive kommuns upphandlingsfunktion med nyttjande av 
kommunernas gemensamma upphandlingschef. 

Upphandlingsfunktionens roll 
Upphandlingsfunktionen är en samordnande funktion för kommunens upphandlingar och står 
för den interna/externa informationen angående LOU.  

Upphandlingsfunktionen har ansvar för de upphandlingar som är av förvaltningsövergripande 
karaktär och de upphandlingar som samordnas med andra myndigheter. 
Upphandlingsfunktionen hjälper till med råd och stöd i upphandlingsärenden som handläggs 
av annan nämnd samt genomför elektronisk annonsering av kommunens alla upphandlingar 
enligt LOU/LUF. 

Upphandlingsfunktionen ansvarar för att information om förvaltningsövergripande och 
samordnade upphandlingar går ut till berörda. Upphandlingsfunktionen ansvarar också för att 
uppföljning/vård/bevakning sker av ingångna avtal på förvaltningsövergripande nivå samt att 
detta sker för samordnade avtal.  
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Upphandlingsfunktionen äger rätt att företräda kommunen i domstol vid upphandlings- 
ärenden. 

Nämndens och förvaltningens roll 
Nämnden/förvaltningen har var och en ansvaret för sina inköp och upphandlingar av 
varor/tjänster som berör nämndens/förvaltningens verksamhet. 

Vid upphandling är det nämndens/förvaltningens ansvar att, utifrån aktuella normer, lagar och 
regler, utarbeta en kravspecifikation som är anpassad till det behov som efterfrågas. 

Vid samordnade upphandlingar ska nämnden/förvaltningen bistå med information om behov 
och krav, enligt fastlagd tidplan, till upphandlingsfunktionen.  

Var och en som för kommunens räkning verkställer en upphandling/inköp ansvarar för att 
upphandlingen sker i enlighet med LOU/LUF och kommunens policy för inköp och 
upphandling samt riktlinjer. Alla upphandlingar skall annonseras genom 
upphandlingsfunktionen. Annonseringen sker elektroniskt tillsammans med all dokumentation 
som berör upphandlingen.  

Genomförande 
Principer för offentlig upphandling 
Alla som företräder kommunerna i upphandlingssammanhang ska behandla leverantörer på ett 
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt.  

Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet 
iakttas. Ömsesidigt erkännande betyder att varor som är godkända för försäljning i ett EU-
land ska godkännas i alla andra medlemsländer. Proportionalitet innebär att man inte ställa 
större krav på varan eller tjänsten än vad verksamheten behöver. 

Sociala krav 
Vid upphandling ska entreprenör/leverantör följa de deklarationer och konventioner som 
undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 
arbetsmiljöhänsyn. 
Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska entreprenör vidta åtgärder så att inte lag 
eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat 
svenskt avtal ska ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda. Detsamma ska 
gälla för eventuella underentreprenörer som entreprenören anlitat för att fullgöra kravet. 

Samordnad upphandling 
Upphandlingsverksamheten inom kommunerna ska i möjligaste mån samordnas, dels i syfte 
att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och totalekonomi och dels för att minimera de 
administrativa kostnaderna för upphandlingsverksamheten. Samordning ska även ske med 
andra myndigheter och upphandlingsorganisationer där så är lämpligt.  
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Beslut och avtalstecknande 
Upprättad delegationsordning inom respektive kommun reglerar ansvarsfördelningen 
avseende beslut om anskaffning, beslut om att teckna avtal samt rätt att underteckna avtal. 
Vid samordnad upphandling skall varje kommun tillse att beslut kan fattas inom fastställd 
tidsram för upphandlingen. 

Ramavtal 
Ramavtal innebär att kommunen har träffat ett avtal med leverantören om successiva 
avrop/beställningar under avtalsperioden med reglerade priser, kommersiella villkor och 
kvalité. Ramavtal innebär att den som är inköpsberättigad (beställare) kan avropa/beställa sitt 
behov direkt hos leverantören. 
Inköps- och avropsansvariga (beställare) är skyldiga att göra sig underrättade om vilka 
ramavtal som finns. Har ramavtal träffats skall dessa nyttjas. 

Avtalstrohet 
En förutsättning för att uppnå effekterna med samordnad upphandling är att kommunerna 
använder de ramavtal som tecknats. Avtalstrohet skapar förutsättningar för att uppnå bra 
affärsmässiga villkor och innebär ett ökat intresse från företag att delta i kommunernas 
upphandlingar. Det åvilar respektive förvaltningschef att tecknade avtal följs. 

Hälso- och miljöhänsyn 
Kommunerna ska verka för att upphandlingarna blir hälso- och miljöanpassade.  
Miljökrav ska, där så är möjligt, ställas i samtliga upphandlingar, utifrån miljöstyrningsrådets 
kriteriedokument. 

Direktupphandling 
Vid direktupphandling gäller principerna för upphandling (ovan) och konkurrens skall alltid 
sökas. Det är i regel om avtal saknas som direktupphandling kan ske samt om värdet är lågt 
enligt LOU/LUF, vilket är under 15 % av tröskelvärdet. För år 2012 är det ca 284 000 kr för 
LOU och ca 569 000 kr för LUF. Värdet beräknas för respektive kommuns samlade inköp 
inom en tänkt avtalsperiod av respektive vara eller tjänst.  

Bedömning till möjlig samordnad upphandling ska ske även vid direktupphandling. 

Skadestånd 
Varje verksamhet ansvarar för de enskilda upphandlingarna som görs inom ramen för den 
egna verksamhetens behov. Skulle kommunen bli skadeståndsansvarig vid ett enskilt ärende 
skall verksamheten ansvara för den ekonomiska skadan. Skadeståndsansvaret för 
upphandlingar som gjorts för hela kommunens räkning vilar på den gemensamma 
förvaltningen. 

Dokumentation 
Alla upphandlingar och förnyad konkurrensutsättningar skall dokumenteras och diarieföras så 
att skälen för beslut är tydliga och enkla att återredovisa. 

Revidering 
Dessa regler för inköp och upphandling ska utvärderas och revideras vid behov. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att denna utvärdering sker och föreläggs kommunfullmäktige. 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 79                        Dnr: KS/2016-0530 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bifalla motionen.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §75 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §83 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-02-14 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-11-28 
Motion 2016-10-16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (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 § 75 
KSAU § 83                        Dnr: KS/2016-0530 

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen.  

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

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

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

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

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

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

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 83  Dnr: KS/2016-0530 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

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

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

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

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

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

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-02-14 Dnr: KS/2016-0530
KS 
Maria Reinholdsson, 194 01

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Motion om information till nyvalda ledamöter i kommunens 
bolag från Socialdemokraterna

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

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

Ärendet
Mats Granberg och Lena Martinsson föreslår att bolagen ska sammanställa en 
handbok till nyvalda styrelseledamöter. Under 2016 har EY genomfört revisioner 
av två bolag vilket gett en bruttolista över de styrdokument som bör finnas i varje 
bolag. De dokument som redovisas är

 Bolagsordning
 Ägardirektiv
 Budget
 Arbetsordning för styrelsen
 VD-instruktion
 Affärsplan/verksamhetsplan och handlingsplaner
 Delegationsordning – attestförteckning
 Relevanta avtal kring t.ex tjänsteköp
 Internkontrollplan med riskanalys
 Policydokument som uthyrningspolicy, arbetsmiljöpolicy, affärspolicy mm

Utöver dessa dokument bör styrelsemedlemmarna informeras om relevant 
lagstiftning. Det inbegriper kommunallag, aktiebolagslag, lag om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag och offentlighets- och sekretesslagen.

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-02-14 Dnr: KS/2016-0530
KS 

Maria Reinholdsson
kommunchef
19055
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
AB Strömstadslokaler
AB Strömstadsbyggen
AB StrömstaNet
AB Strömstads Badanstalt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  6 (42) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2016-11-24 

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

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KF § 119     Dnr KS/2016-0530 

Motion – angående information mm till nyvalda ledamöter i 
kommunens bolag 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Granberg (S) och Lena Martinsson (S) har inkommit med en motion där de anger att 
som nyvald ledamot i något av kommunens bolag är det viktigt att information kan ges om 
bolaget och dess verksamhet och att kunna förklara/förstå skillnaden med att vara ledamot 
i en nämnd eller bolagsstyrelse. Sådan grundlig information saknas. Det skulle underlätta 
vid nomineringar om någon form av enkel " handbok" fanns att tillgå. Tillgång till 
bolagsordning och ägardirektiv finns, men detta är inte tillräckligt för att kunna bedöma om 
hen vill ta en plats i en bolagsstyrelse. 

Jag/vi föreslår att uppdrag ges till respektive bolag att ta fram en grundlig information om 
bolagets organisation och dess verksamhet, vilka avtal som gäller, personalinformation, 
budget mm, samt information om ansvaret enligt aktiebolagslagen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2016-10-16 

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

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

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Maria Reinholdsson, kommunchef 



Kommunfullmäktige i

Strömstads kommun

Motion angående information mm till nyvalda ledamöter i kommunens bolag

Som nyvald ledamot i något av kommunens bolag är det viktigt att inforamtion kan ges om bolaget och 
och dess verksamhet och att kunna förklara/förstå skillnaden med att vara ledamot i en nämnd eller 
bolagsstyrelse. Sådan grundlig information saknas. Det skulle underlätta vid nomineringar om någon 
form av enkel " handbok" fanns att tillgå. Tillgång till bolagsordning och äagardirektiv finns, men detta är 
inte tillräckligt för att kunna bedöma om hen vill ta en plats i en bolagsstyrelse.

Jag/vi föreslår

att uppdrag ges till respektive bolag att ta fram en grundlig information om bolagets organisation och 
dess verksamhet, vilka avtal som gäller, personalinformation, budget mm, samt information om ansvaret 
enligt aktiebolagslagen.

Strömstad 2016-10-16

Lena Martinsson (s) Mats Granberg (s)





 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 9 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 80                        Dnr: KS/2017-0041 

Svar på motion - särskilt boende på Magistern 4 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Siwert Hjalmarsson med flera (M) har inkommit med en motion där de föreslår ett nytt 
särskilt boende på fastigheten Magistern 4.  

En detaljplan för bostäder på fastigheterna Magistern 4 och 13 antogs av KF i april 2016. 
Detaljplanen är överklagad. Fastigheterna Magistern 4 och 13 ägs av Strömstadsbyggen och är 
sammanlagt 1442 m2. 

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

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

 

 

 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 7



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 10 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §76 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §84 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare samt Jenny Persson, 
verksamhetschef vård och omsorg 2017-03-22 
Protokoll socialnämnden 2017-04-20 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-02 
Motion 2017-01-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (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 § 76 
KSAU § 84                        Dnr: KS/2017-0041 

Svar på motion - särskilt boende på Magistern 4 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

 

 

 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (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 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare samt Jenny Persson , 
verksamhetschef vård och omsorg 2017-03-22 
Protokoll socialnämnden 2017-04-20 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-02 
Motion 2017-01-16 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 84   Dnr: KS/2017-0041 

Svar på motion - särskilt boende på Magistern 4 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen 

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

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

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

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

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare samt Jenny Persson , 
verksamhetschef vård och omsorg 2017-03-22 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-02 
Motion 2017-01-16 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastigheterna Magistern 4 och 13 är för små för att rymma ett särskilt boende av 
den typ som kommunen planerar  
att motionen därmed anses besvarad 

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

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-03-22 Dnr: KS/2017-0041
KS - Utvecklingsavdelningen
Björn Richardsson, 0526-196 80

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Motion om särskilt boende på Magistern 4 från Nya 
Moderaterna

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastigheterna Magistern 4 och 13 är för små för att rymma ett särskilt boende 
av den typ som kommunen planerar 

att motionen därmed anses besvarad

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

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

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-03-22 Dnr: KS/2017-0041
KS - Utvecklingsavdelningen

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

Magistern 4 och 13

Beslutsunderlag
Motion om särskilt boende från Nya Moderaterna i Strömstad, 2017-01-16
KF 2017-03-02 §4, Beslut att remittera motionen

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

Jennie Persson
Verksamhetschef Vård och Omsorg
191 63
jennie.persson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Diariet
Socialnämnden, sn@stromstad.se
AB Strömstadsbyggen, goran@stromstadsbyggen.se
Moderaterna i Strömstad, siwert.hjalmarsson@stromstad.se





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (35) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-03-02 KS/2016-0622 

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

KF § 04 Dnr: KS/2017-0041 

Motion – Särskilt boende, Magistern 4 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden för yttrande 

Sammanfattning av ärendet 
Siwert Hjalmarsson med flera (M) har inkommit med en motion där de anger att;  
Vi Moderater yrkar att det byggs nytt särskilt boende på fastigheten Magistern 4. 
Med anledning av att byggnation av små hyreslägenheter på fastigheten inte är ekonomiskt 
försvarbart så förslår vi att kommunen istället bygger nytt särskilt boende på fastigheten. 
Ett särskilt boende har inte samma krav på parkeringsplatser enligt parkeringsnormen och 
behöver därför bland annat inte parkeringsgarage. 

Fastigheten Magistern 4 har i vårt tycke en närmast idealisk lokalisering för ett nytt särskilt 
boende och sammanfaller dessutom med önskemålen från kommunens 
pensionärsorganisationer. 

Beslutsunderlag 
Motion 2017-01-16 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
 Ronnie Brorsson (S) yrkar på att även remittera motionen till socialnämnden för yttrande 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut med Ronnie 
Brorssons tilläggsyrkande (S) antas och finner att så sker 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Maria Reinholdsson, kommunchef 
Socialnämnden 







KALLELSE/ÄRENDELISTA 11 (27) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-06-20 

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

KF § 81   Dnr: KS/2016-0055 

Svar på medborgarförslag - Snöskottning av trottoarer för enskilda 
fastighetsägare 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att avslå medborgarförslaget 

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

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

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §77 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §85 
Protokoll tekniska nämnden 2017-03-21 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-25 
Medborgarförslag 2016-01-25 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 8



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (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 § 77 
KSAU § 85                        Dnr: KS/2016-0055 

Svar på medborgarförslag - Snöskottning av trottoarer för 
enskilda fastighetsägare 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget  

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

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

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

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

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 85   Dnr: KS/2016-0055 

Svar på medborgarförslag - Snöskottning av trottoarer för 
enskilda fastighetsägare 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget 

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

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

Beslutsunderlag  
Protokoll tekniska nämnden 2017-03-21 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-25 
Medborgarförslag 2016-01-25 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att behålla nuvarande ansvarsfördelning av vinterväghållningen i centrum. 
att gång- och cykelvägar sedan hösten 2016 är prioriterade vad gäller snö- och 
halkbekämpning. 
att medborgarförslaget anses besvarad 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget med motivering att kommunen avser att bibehålla 
nuvarande ansvarsfördelning av vinterväghållningen i centrum samt att gång- och 
cykelvägar sedan hösten 2016 är prioriterade vad gäller snö- och halkbekämpning. 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2016-0065

TN § 39 Medborgarförslag - Snöskottning av 
trottoarer för enskilda fastighetsägare

Tekniska nämndens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige att behålla nuvarande ansvarsfördelning av 
vinterväghållningen i centrum.

Gång- och cykelvägar är sedan hösten 2016 prioriterade vad gäller snö- och 
halkbekämpning.

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

Mette H Johansson (L) föreslår att Tekniska nämnden utreder om kommunen ska 
ha ansvar för vinterväghållningen på alla gångbaneutrymmen samt att dessa 
prioriteras framför annan vinterväghållning. Åläggande om gångbanerenhållning , 
antaget av Kommunfullmäktige 1995-12-14 att gälla från 1996-01-01. Reviderad 
av Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16.

I Strömstad gäller för närvarande att fastighetsägarna har ansvar för 
gångbanerenhållningen inklusive vinterväghållning som omfattar snöröjning och 
halkbekämpning. Fastighetsägaren utför arbetet själv alternativt anlitar en 
entreprenör.

2011 redovisade Gatuavdelningen en jämförelse mellan olika kommuner och hur 
de hanterade snö-och halkbekämpning av allmänna trottoarer. Mot bakgrund av 
den redovisningen rekommenderar Gatuavdelningen att Strömstads kommun har 
kvar nuvarande ansvarsfördelning gällande vinterväghållning i centrum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss – medborgarförslag – Snöskottning av trottoarer 
för enskilda fastighetsägare, 2017-03-14, Jeanette Johander, biträdande gatuchef
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-02-25, Dnr KS/2016-0055 Medborgarförslag – 
Snöskottning av trottoarer för enskilda fastighetsägare
Protokoll Kommunfullmäktige 2012-02-16, Dnr/2011-0360 Svar på motion om 
snöröjning av trottoarer
Protokoll Tekniska nämnden 2011-12-13, Dnr TN/2011-0310 Svar på motion från 
Bengt Bivrin (mp) om snöröjning av trottoarer
Motion 2011-08-26 Snöröjning av trottoarer Bengt Bivrin (MP)
Strömstads kommuns Åläggande om gångbanerenhållning



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-03-21

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige att behålla nuvarande ansvarsfördelning av 
vinterväghållningen i centrum.

Gång- och cykelvägar är sedan hösten 2016 prioriterade vad gäller snö- och 
halkbekämpning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Gatuchef Conny Hansson
Akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  8 (49) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2016-02-25 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KF § 6 Dnr KS/2016-0055 

Medborgarförslag – Snöskottning av trottoarer för enskilda 
fastighetsägare. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för yttrande 

att man i utredningen samtidigt ser på om gång och cykelväg kan prioriteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger de som så 
önskar ska få sina trottoarer skottade genom kommunens försorg när så behövs.  
En del kommuner ansvarar för skottning av alla trottoarer vilket skulle medföra en 
vinst för alla parter inte minst med tanke på de halkolyckor som kan inträffa. 
Barbro Nilsson föreslår även i sitt medborgarförslag att Strömstad kommun ska bjuda 
alla som hämtar halkskydd hos kommunen på lunch. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2016-01-25 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för yttrande  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mette H Johansson (L) föreslår att när Tekniska nämnden utreder om kommunen ska 
ha ansvar för röjning av ALLA gångbaneutrymme, att man samtidigt ser på om gång 
och cykelväg kan prioriteras. Detta skulle innebära att gång och cykelvägar skulle bli 
skottat tidigare end de blir idag. Vi tror att Barbro är nått på spåret när hon tror att 
kommunen kan vinna på och jobba förebyggande med röjning istället för att betala för 
vård och rehabilitering efter halkolyckor. Vi hoppas därför att Tekniska vill ta hjälpa av 
Omsorgsnämnden för at få fram kostnaden och sedan jämföra den med eventuellt 
investerings behov och hanterings kostnader for att skotta alla gång och cykelvägar i 
ett tidigare skede. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut med Mette H 
Johansson (L) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 

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

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










 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 12 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 82                                                                       Dnr: KS/2016-0161 

Svar på medborgarförslag angående äldreboende 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att avslå medborgarförslaget  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §78 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §86 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-04-24 
Samlingskarta ytmätning 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-04-28 
Medborgarförslag med underlag 

 

 

 

 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (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 § 78 
KSAU § 86                                                                       Dnr: KS/2016-0161 

Svar på medborgarförslag angående äldreboende 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget  

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

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

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

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

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

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

 

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 86     Dnr: KS/2016-0161 

Svar på medborgarförslag angående äldreboende 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget 

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

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

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

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

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

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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 kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-04-24 Dnr: KS/2016-0161
KS - 
Maria Reinholdsson, 0526-19055

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Medborgarförslag angående Äldreboende

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag angående särskilt boende vid Kärleksudden, Oslovägen.

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

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

Beslutsunderlag
Ytjämförelser

Maria Reinholdsson
Kommunchef
0526-19055
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-04-24 Dnr: KS/2016-0161
KS - 

KS diarium

SN diarium





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-02-22 KS/2016-0017 

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

KSAU § 42 Dnr: KS/2016-0161 

Placering av särskilt boende -Redovisning av medborgarförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att ge kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att få strandskyddsdispens 
för byggnation i anslutning till Strömsvattnet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sven Moosberg föredrar och utvecklar sitt medborgarförslag 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Att ge kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att få strandskyddsdispens 
för byggnation i anslutning till Strömsvattnet. 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

Maria Reinholdsson, kommunchef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  6 (34) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2016-04-28 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KF § 54 Dnr KS/2016-0161 

Medborgarförslag angående nytt äldreboende 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarförslaget till Omsorgsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Sven Moosberg har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att 
behovet är stort och säkerligen utan politisk inramning. Vi är alla medvetna och 
således torde detta egentligen inte bli färgat av annat än en varm tanke för de 
äldres och behövandes bästa. Det florerar ett antal förslag där man geografiskt 
tycker vara passande. De flesta verkar innehålla sådana begränsningar att 
markangivelserna inte kan anses optimala. 
Sven Moosberg föreslår att ett äldreboende placeras vid Kärleksudden och främst 
där man i nuläget härbergerar Taxistationen. Läget är i sig okontroversiellt. Lika 
långt till Centrum som till handelsområdet på Oslovägen samt stor tillgång på 
grönytor och promenadstråk.  
Härmed hemställes att Kommunfullmäktige måtte ge Tekniska förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för ett äldreboende på nämnda plats. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2016-03-14 

Notering under sammanträdet 
Monica Larsen (C), Margareta Fredriksson (L), Ronnie Brorsson (S) samt Mats  
Granberg (S) hade inlägg i ärendet.  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 
att remittera medborgarförslaget till Omsorgsnämnden för yttrande. 

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

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Omsorgsnämnden 
Sven Moosberg 

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

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




Särskilt boende / Äldreboende
Vid Kärleksudden, Strömstad

Bakgrund till förslaget
Det kommer, över tid, att krävas ytterligare satsningar på Särskilt boende /Äldreboende. 
Vid lokalisering bör största möjliga hänsyn tas till läget. Man har att göra med människor som inte 
sällan är rörelsehindrade och kan man undvika branta backar är det bra.
Viktigt också att man har relativt nära till kommunal service och till butiker 
Utformning av boendet måste anpassas för äldre med rörelsehinder samt byggas på ett sådant sätt 
att närmiljön upplevs stimulerande.
Ett soligt läge är att föredra men det måste även finnas möjlighet till skugga varma dagar
Närheten till Kärleksudden ger dessa fördelar även om det, på det tänkta soldäcket, måste finnas 
solavskärmning i form av parasoller mm. 
Läget är även valt med tanken att man relativt enkelt skall energiförsörja projektet från 
Strömsvattnet. Tekniken med slangar på botten av sjön kopplade till värmepumpar är beprövad. 
Detta i kombination med takmonterade solfångare borgar för relativt sett låga energikostnader.
En av nackdelarna med det föreslagna läget är närheten till Oslovägen, men det finns idag väl 
utvecklad teknik för att ljudisolera såväl fasader som fönster.
Tanken är att lokalisera trapphus och hissar i de delar av bostadsbyggnaderna som är mest 
påverkade av ljud, de norra gavlarna.

Principiell utformning
Två parallella 3-vånings bostadsbyggnader 45 resp. 30 m långa
Sammanbinds med en 1-våningsdel
1-våningsdelen innehåller gemensamma utrymmen såsom matsal,
kök, litet café, personalrum, förråd mm.
Mellan bostadsbyggnaderna, mot Strömsvattnet byggs ett soldäck
som även kan fungera som uteservering till caféet
Bryggdäcket dras ut förbi gaveln på den västra byggnaden och ansluter
till parken på Kärleksudden
I anslutning till soldäcket byggs en liten brygga

Bostadsbyggnaderna
Bostadsbyggnaderna rymmer ca tjugofem 2-rumslägenheter om ca 60 m2.
Därutöver tre till fyra 3-rumslägenheter.
Samtliga lägenheter nås via loftgångar som vetter mot soldäcket
Loftgångarna förses med burspråk som inglasas
Hiss och trapphus i norra gaveln i vardera byggnaden
Direkt anslutning mellan loftgångar och 1-våningsbyggnaden
Gavlarna mot vägen ljudisoleras. Även eventuella fönster ljudisoleras
Eventuellt kan del av bostadsbyggnad förses med källare för att inrymma
energicentral och ackumulatortank för solvärme



1-våningsbyggnaden
Entré ca 50 m2
Café ca 50 m2
Matsal ca 100 m2
Kök ca 30 m2
Personal ca 50 m2
Förråd ca 30 m2
Tvätt och städ ca 30 m2

Soldäcket
Soldäcket utföres av värmebehandlad furu med spårad överyta för att eliminera halkrisk.
Närmast vattnet trappas däcket ner i två nivåer (sittplatser)
Däcket förses med glasräcke
Del av soldäcket skall kunna användas som uteservering till caféet
Soldäcket skall ansluta till parken i Kärleksudden
Soldäcket skall förses med planteringsytor och vindskärmar och belysning
Direkt anslutning skall finnas till loftgångar i bottenplan och till 1-plansdelen

Bryggan
I anslutning till soldäcket byggs en enkel brygga av trä. Eventuellt kan en flytbrygga vara ett 
alternativ. (Utförs den av betong krävs ingen upptagning vintertid)

Gemensamt
Bostadsbyggnaderna utföres med valmade tak med röda tegelpannor
Fasaderna muras och putsas med släta markeringar runt fönster
Fasader på loftgång beklädes med träpanel 
Fönster typ vridfönster aluminiumbeklädda

Värme
Byggnaderna uppvärms och förses med varmvatten via värmepumpar
som hämtar energi från slangar som läggs ner på botten i Strömsvattnet
Kompletteras med solfångare på tak mot söder 1-plansdelen

Ventilation
Normenlig ventilation med mekanisk till- och frånluft
Speciell ventilationsinstallation i kök och café

Teknisk produktion
Delar av bostadsbyggnaderna kommer att hamna i det som nu är fritt
vatten eller yta med vass. Här får man utreda alternativa grundläggningssätt.
Antingen genomför man erforderlig utfyllnad med sprängsten, alternativt
förlägges byggnaderna på pålar som slås till fast berg.



Fortsatt handläggning
En förutsättning för att förslaget skall kunna genomföras är dels att
taxi flyttar, dels att detaljplanen ändras/anpassas
Vattendom måste beviljas
Ett närmare studium av byggnadsvolymer måste göras och innehållet
i respektive byggnad analyseras. Här skall man även fatta beslut om antal lägenheter och 
lägenheternas storlek. 
I grunden gäller att fastställa vilken volym som krävs. Ett alternativ där bostadsbyggnaderna byggs i 
två plan reducerar antalet lägenheter med ca 1/3-del. Från ca 30 st till 20 st.
När volymer och placering fastställts kan det vara lämpligt att göra en modell
Så snart som möjligt bör en arkitekt engageras att göra mera detaljrika skisser

Tider
Målsättning, inflyttningsklart senast 31/12 2018.
Så snart ett principbeslut fattats bör arbetet med planändringen påbörjas. 
Parallellt förs förhandlingar med Taxi och placering av de nya byggnaderna detaljstuderas.
Nu utför man även geotekniska undersökningar
Samtidigt förs diskussioner med länsstyrelsen angående vattendom
Vid årsskiftet 2016-2017 bör planändringen vara klar för samråd
Geotekniken bör då också vara klar för beslut om lämplig grundläggning
Under första halvåret 2017 utförs resterande administrativt arbete
Målet bör vara att den ändrade planen skall kunna antas under 2017 tredje kvartalet varefter 
projekteringen påbörjas.
Byggstart i början av 2018 och inflyttning till jul samma år.







 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 13 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 83                        Dnr: KS/2017-0276 

Redovisning av medborgarförslagen 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att  notera informationen 

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §79 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §96 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-24 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (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 § 79 
KSAU § 96                        Dnr: KS/2017-0276 

Redovisning av medborgarförslagen 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  notera informationen 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (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

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

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 96  Dnr: KS/2017-0276 

Redovisning av medborgarförslagen 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  notera informationen 

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

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

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

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

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

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

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

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-24 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  notera informationen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att medborgarförslagen; Simhall på Strömsvallen, Snöskottning 
för enskilda fastighetsägare samt Äldreboende vid Kärleksudden flyttas till 
besvarade  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med 
ordförandes tilläggsförslag antas och finner att så sker.  

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-04-24 Dnr: KS/2017-0276
KS 
Maria Reinholdsson, 0526-19055

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Redovisning av medborgarförslagen 2017

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att notera informationen

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

Ärendet

Ärendet
Tre ärenden har haft en handläggningstid på över ett år.

KS/2014-0358 återremitterades från KSau till Kultur och fritidsutskottet i augusti 
2016. Ärendet hanteras ihop med en större översyn av fritidsverksamhet. 
KS/2016-0055 togs inom TN i mars 2017. KS/2016-0161 utreds tillsammans med 
övriga förslag kring placering av särskilt boende.

 KS/2014-0358 Träffpunkt för teknik och motorintresserade inlämnat 2014-
09-03. Återremitterad till Kultur och fritidsutskottet 2016-08-30

 KS/2016-0055 Snöskottning inlämnat 2016-01-25. Remitterad till Tekniska
nämnden 2016-03-14

 KS/2016-0161 Äldreboende inlämnat 2016-03-15. Remitterad till
Omsorgsnämnden 2016-05-04

 KS/2016-0344 Simhall på Strömsvallen inlämnat 2016-06-14. Remitterad till
Kommunstyrelsen 2016-09-29

Besvarade medborgarförslag

 KS/2015-0523 Multianläggning för utomhusaktiviteter. Överlämnat till en
grupp som samordnas av Fritidsansvarig.

 KS/2016-0183 Fritidsaktiviteter för ensamkommande  ungdomar. Ingår i
handlingsplan för integration.

 KS/2016-0361 Vattenkran/fontän. Test genomförs på strandpromenaden
sommaren 2017

 KS/2016-0364 Förslag till förbättring för Kebalområdet. Tekniska
förvaltningen arbetar med detta.

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-04-24 Dnr: KS/2017-0276
KS 

 KS/2016-0365 Strandremsa Kebal. Eventuella åtgärder ska utvärderas med
stöd av miljövårdsstrateg

 KS/2016-0435 Cykelväg Hällestrand. Kommunikation med vägverket som
ansvarar för berörd sträcka.

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.

Maria Reinholdsson
kommunchef
0526-19055
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunchef





 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 14 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 84                                                                                    Dnr: KS/2017-0277 

Redovisning av motioner 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att notera informationen 

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §80 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §97 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-24 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (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 § 80 
KSAU § 97                        Dnr: KS/2017-0277 

Redovisning av motioner 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen 

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

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

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

 
 

mailto:ks@stromstad.se
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (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 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 97   Dnr: KS/2017-0277 

Redovisning av motioner 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen 

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

Motioner som ej beretts färdigt är: 
KS/2016-0173 Kommunens Fastighetsköp från Sverigedemokraterna. Inlämnat 
2016-03-24. Remitterats till Kommunstyrelsen 2016-04-05. Begäran om 
förtydligande till Kommunens bolag. 
KS/2017-0122 Ett öppet och tryggt Strömstad från Nya Moderaterna 
KS/2017-0154 Friskare vård i Strömstad från Nya Moderaterna 

Besvarade motioner 
KS/2016-0530 Information till nyvalda ledamöter i kommunens bolag. Från 
Socialdemokraterna. Motionen bifalles. 
KS/2017-0041 Särskilt boende på Magistern från Nya Moderaterna - Motionen 
avslås. 
KS/2015-0285 Förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads kommun från 
Nya Moderaterna - Förslag till en utvecklad fritidsverksamhet för barn och unga. 
Motionen anses besvarad.  
KS/2016-0203 Förtätning av papperskorgar, från Sverigedemokraterna - Översyn av 
allmän renhållning ingår i översyn och cykelstråk samt i centrumplanen. Motionen 
anses besvarad. 
KS/2016-0094 Arbete med HBTQ frågor i Strömstads kommun från 
Socialdemokraterna -  Arbete med att verkställa intentionen pågår. Motionen 
bifalles. 
KS/2015-0527 För en effektivare integration och minimera risken för utanförskap. 
från Nya Moderaterna. Ny handlingsplan och aktivitetsplan som verkställs succesivt. 
Motionen bifalles i vissa delar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-04-24 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att notera informationen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att motionerna; Information till nyvalda ledamöter i 
kommunens bolag. Särskilt boende på Magistern samt Förebyggande åtgärder 
gällande droger i Strömstads kommun flyttas till besvarade 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med 
ordförandes tilläggsförslag antas och finner att så sker.  

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-04-24 Dnr: KS/2017-0277
KS 
Maria Reinholdsson, 0526-19055

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Redovisning av motioner 2017

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att notera informationen

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

Ärendet

Redovisning av motioner 2017

Ärendet
Två motioner har en beredningstid som överskridit ett år.

De motioner som ej beretts färdigt är:

 KS/2015-0285 Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i
Strömstads kommun.   Inlämnat 2015-06-10.  Återremitterats till Barn- och
utbildningsnämnden 2016-03-09 samt 2017-03-08

 KS/2016-0173 Fastighetsköp. Inlämnat 2016-03-24. Remitterats till
Kommunstyrelsen 2016-04-05. Begäran om förtydligande till Kommunens
bolag.

 KS/2016-0530 Information till nyvalda ledamöter i kommunens bolag. Ny
motion som ännu inte behandlats.

 KS/2017-0041 Motion om särskilt boende på Magistern från Nya
Moderaterna

 KS/2017-0122 Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från Nya
Moderaterna

 KS/2017-0154 Motion om Friskare vård i Strömstad från Nya Moderaterna

Besvarade motioner
 KS/2016-0203 Motion från SD – Förtätning av papperskorgar. Översyn av

allmän renhållning ingår i översyn och cykelstråk samt i centrumplanen.
 KS/2016-0094 HBTQ frågor. Arbete med att verkställa intentionen pågår
 KS/2015-0527 För en effektivare integration och minimera risken för

utanförskap. Ny handlingsplan och aktivitetsplan som verkställs succesivt.

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-04-24 Dnr: KS/2017-0277
KS 

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.

Maria Reinholdsson
kommunchef
0526-19055
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
kommunchef





 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 15 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 85                                                                                   KS/2017-0160 

Avsägelse som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Jennie Persson (L) entledigande från uppdraget som ersättare i Barn-  
och utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Jennie Persson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 16 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 86                                                                                   KS/2017-0390 

Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse XXX till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter  
Jennie Persson (L) som avsagt sig uppdraget.   

 
Förslag till beslut under sammanträdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 13





 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 17 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 87                        Dnr: KS/2016-0370 

Utbyggnad Mellegårdens skola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §81 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §104 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2017-04-20 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef 2017-04-05 
Förstudie för tillbyggnad av Mellegårdens skola (med fem klassrum) 2017-03-29 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (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 § 81 
KSAU § 104                        Dnr: KS/2016-0370 

Utbyggnad Mellegårdens skola 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

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

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

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 104   Dnr: KS/2016-0370 

Utbyggnad Mellegårdens skola 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

Protokollsanteckning 
Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef och Gary Lyckell, fastighetsförvaltare 
Strömstadslokaler föredra ärendet.  

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

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-04-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

BUN/2017-0082

BUN § 40 Projekt 2017 - Utbyggnad Mellegårdens skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1) att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge Strömstadslokaler i uppdrag att
projektera och bygga ut Mellegårdens skola enligt presenterad
förprojektering

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

Sammanfattning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Nicklas Faritzon redogör för ärendet.

På uppdrag av kommunstyrelsen (KS/2016-0151) har AB Strömstadslokaler i 
dialog med barn- och utbildningsförvaltningen förprojekterat utbyggnaden av 
Mellegårdens skola. Förprojekteringen presenterades för kommunstyrelsens 
respektive barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 mars 2017.

Barn- och utbildningsnämndens beslutade i maj 2016 att lämna Mellegårdens 
upptagningsområde oförändrat och kommande om- och tillbyggnader skulle 
planeras utifrån ett elevantal om 120 elever.

Biträdande förvaltningschef föreslår att Mellegårdens skola byggs ut enligt den 
presenterade förprojekteringen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

1) att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge Strömstadslokaler i uppdrag att
projektera och bygga ut Mellegårdens skola enligt presenterad
förprojektering

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

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Barn- och utbildningsförvaltningen 2017-04-05 Dnr: BUN/2017-0082
BUN - Grundskola och förskoleklass
Nicklas Faritzon, 0526-192 10

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Projekt 2017 - Tillbyggnad Mellegårdens skola

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge Strömstadslokaler i uppdrag att
projektera och bygga ut Mellegårdens skola enligt presenterad för-
projektering

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

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen (KS/2016-0151) har AB Strömstadslokaler i 
dialog med barn- och utbildningsförvaltningen förprojekterat utbyggnaden av 
Mellegårdens skola. Förprojekteringen presenterades för kommunstyrelsens 
respektive barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 mars 2017.

Barn- och utbildningsnämndens beslutade i maj 2016 att lämna Mellegårdens 
upptagningsområde oförändrat och kommande om- och tillbyggnader skulle 
planeras utifrån ett elevantal på 120 elever.

Biträdande förvaltningschef föreslår att Mellegårdens skola byggs om och till 
enligt den presenterade förprojekteringen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-03
Förprojektering Mellegårdens skola (2017-03-29)

Nicklas Faritzon
biträdande förvaltningschef
0526-192 10
nicklas.faritzon@stromstad.se

Barn- och utbildningsnämnden



AB Strömstadslokaler www.stromstadslokaler.se 

Västra Klevgatan 9A info@stromstadslokaler.se Sida 1 
452 30 Strömstad tel. 0526 - 494 00 

Förstudie för tillbyggnad av Mellegårdens skola (med fem klassrum)

Program och uppdrag 

Strömstadslokaler har fått i uppdrag att ta fram förslag på att bygga ut Mellegårdens Skola. Det skall 
finnas plats för 120 elever. Programmet är fem st klassrum med grupprum till varje. Klassrum skall 
ha plats för 20-25 elever. 
Byggnationen skall även utföras så att den minimerar störningar under byggtiden. Skolan skall vara i 
drift under hela byggtiden. Uppdraget har genomförts i tätt samarbete med ledningen i BUF och 
rektor samt utsedda personalrepresentanter. 

Förslag 

Förslaget framgår av kalkylhandling - skissförslag upprättad av Ramböll dat 2017-02-20 

Tillstånd myndigheter 

Det finns en gällande områdesplan. Dialog med Plan- och Byggavdelningen har hållits och vår 
bedömning är att bygglov för en tillbyggnad är möjlig. Buller från trafik mm har redan utretts ihop 
med nybyggnad av förskolan. 

Tidsplan  

Själva byggnationen beräknas ta ca 10 månader efter att alla erforderliga politiska beslut har fattats 
och upphandling utförts. 
Bygglov tar ca 2 månader och projektering av förfrågningsunderlag samt upphandling tar ca 2- 3 
månader. En geoteknisk undersökning skall också utföras. 
Vi antar att vi kan söka bygglov, utföra en geoteknisk undersökning och upprätta ett 
förfrågningsunderlag samtidigt som den politiska beslutsprocessen. 
En möjlig preliminär tidplan: 
-Beslut i BUN, KS och KF  klart i juni månad.

- Bygglov klart i september.
- Projektering i augusti/september
- Upphandling av entreprenad november
- Byggstart i januari 2018.
- Färdigställande av byggnad december 2018.

Investering 

En kalkyl har upprättats och produktionskostnaden är bedömd till 18 miljoner exklusive moms och 
tomtkostnad. Kostnaden kan variera mycket p g a rådande marknadssituation. 
Bruttoytan är på ca 772 m2 BTA. 



AB Strömstadslokaler www.stromstadslokaler.se 

Västra Klevgatan 9A info@stromstadslokaler.se Sida 2 
452 30 Strömstad tel. 0526 - 494 00 

Vi bedömer att den slutgiltiga produktionskostnaden kommer att hamna i närheten av den bedömda 
kostnaden på 18 miljoner som finns angiven i vår 3-åriga investeringsplan. 
Investering i befintligt kök är inte medräknad p g a oklara förutsättningar. 
Hyreskostnad tas fram senare. 

Strömstad 2017-03-28 

Thomas Karlsson 

AB Strömstadslokaler 

Bilagor: Ritning A 30:01 Skissförslag plan 1 och 2 och A35:01 daterade 2017-03-06 samt 
 situationsplan. 

















 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 18 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 88                        Dnr: KS/2015-0152 

Utbyggnad Bojarskolan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

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

 

 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §82 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §105 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-20 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef 2017-04-03 
Förstudie för utbyggnad av Bojarskolan  

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 15



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (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 § 82 
KSAU § 105                        Dnr: KS/2015-0152 

Utbyggnad Bojarskolan 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

 

 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-20 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef 2017-04-03 
Förstudie för utbyggnad av Bojarskolan  

 
 
 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (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 

 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Bojarskolan enligt 
presenterad förprojektering.  
att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019 
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera den nya förskolan på Ånneröd 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera 
och bygga ut Bojarskolan enligt situationsplan förslag 1  
Ronnie Brorsson (S), Margareta Fredriksson (L) och Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller 
Siwert Hjalmarssons yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  med 
Siwert Hjalmarssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 105   Dnr: KS/2015-0152 

Utbyggnad Bojarskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Bojarskolan enligt 
presenterad förprojektering.  
att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019 
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera den nya förskolan på Ånneröd 

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

Förprojekteringen presenterades för kommunstyrelsens respektive 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 mars 2017. 

Biträdande förvaltningschef föreslår att Bojarskolan byggs ut enligt den 
presenterade förprojekteringens alternativ 1. Detta mot bakgrund av att 
alternativ 1 har den mest optimala lösningen gällande mattransporter till skolans 
kök. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-20 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef 2017-04-03 
Förstudie för utbyggnad av Bojarskolan 2017-03-29 

Protokollsanteckning 
Nicklas Faritzon biträdande förvaltningschef och Gary Lyckell, fastighetsförvaltare 
Strömstadslokaler föredra ärendet.  

 Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
1) att  ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Bojarskolan enligt
presenterad förprojektering enligt alternativ 1

2) att ge Strömstadslokaler i uppdrag att undersöka om den fristående byggnaden
i stället kan innehålla skolans mottagningskök och matsal samt kostnadskalkyl
för det alternativa förslaget

3) att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019

4) att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera den nya förskolan på Ånneröd

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ut Bojarskolan enligt 
presenterad förprojektering.  
att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019 
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera den nya förskolan på Ånneröd 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-04-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

BUN/2017-0083

BUN § 39 Projekt 2017 - Utbyggnad Bojarskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1) att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge Strömstadslokaler i uppdrag att
projektera och bygga ut Bojarskolan enligt presenterad förprojektering enligt
alternativ 1

2) att ge Strömstadslokaler i uppdrag att undersöka om den fristående byggnad-
en i stället kan innehålla skolans mottagningskök och matsal samt kostnads-
kalkyl för det alternativa förslaget

3) att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019

4) att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge Strömstadslokaler i uppdrag att
projektera den nya förskolan på Ånneröd

Särskilda uttalanden och reservationer
Ordförande Kerstin Karlsson (L) lyfter frågan om den planerade förskolan på 
Ånneröd. Den är, som barn- och utbildningsförvaltningen konstaterat i sin tidigare 
utredning, en förutsättning för att Bojarskolan ska kunna byggas ut till en två-
parallellig skola. Detta är också något som kommunstyrelsen den 1 juni 2016 
informerades om.

Sammanfattning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Nicklas Faritzon och fastighetsförvaltare Gary Lyckell 
redogör för ärendet.

På uppdrag av kommunstyrelsen (KS/2016-0151) har AB Strömstadslokaler i 
dialog med barn- och utbildningsförvaltningen förprojekterat utbyggnaden av 
Bojarskolan. Förprojekteringen presenterades för kommunstyrelsens respektive 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 mars 2017.

Biträdande förvaltningschef föreslår att Bojarskolan byggs ut enligt den 
presenterade förprojekteringens alternativ 1. Detta mot bakgrund av att 
alternativ 1 har den mest optimala lösningen gällande mattransporter till skolans 
kök.

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge Strömstadslokaler i uppdrag att
projektera och bygga ut Bojarskolan enligt presenterad förprojektering
alternativ 1

2. att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-04-20

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

Förslag till beslut under sammanträdet

Ledamot Elisabeth Johansson (C) yrkar bifall till barn- och utbildnings-
förvaltningens förlag till beslut.

Ledamot Johanna Ekeroth (S) föreslår:

1) att Strömstadslokaler tar fram ett alternativt förslag där den fristående
byggnaden innehåller både idrottshall, mottagningskök och matsal

2) att Strömstadslokaler tar fram kostnadskalkyl för det alternativa förslaget

Ordförande Kerstin Karlsson (L):

1) att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge Strömstadslokaler i uppdrag att
projektera och bygga ut Bojarskolan enligt presenterad förprojektering enligt
alternativ 1

2) att ge Strömstadslokaler i uppdrag att undersöka om den fristående byggnad-
en i stället kan innehålla skolans mottagningskök och matsal samt kostnads-
kalkyl för det alternativa förslaget

3) att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019

4) att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge Strömstadslokaler i uppdrag att
projektera den nya förskolan på Ånneröd

Beslutsgång 1

Ordförande ställer först ledamot Elisabeth Johanssons (C) förslag till beslut mot 
ledamot Johanna Ekeroths (S) förslag till beslut och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att Elisabeth Johanssons (C) förslag ska ställas mot 
ordförandes förslag till beslut.

Beslutsgång 2

Ordförande ställer först frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta 
enligt ledamot Elisabeth Johanssons (C) förslag. Därefter ställer ordförande frågan 
om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt ordförandes förslag. 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden har beslutat enligt 
ordförandes förslag.



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Barn- och utbildningsförvaltningen 2017-04-03 Dnr: BUN/2017-0083
BUN - Grundskola och förskoleklass
Nicklas Faritzon, 0526-192 10

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Projekt 2017 – Utbyggnad Bojarskolan

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge Strömstadslokaler i uppdrag att
projektera och bygga ut Bojarskolan enligt presenterad förprojektering
alternativ 1

2. att ombyggnaden ska vara färdig och tas i bruk hösten 2019

Sammanfattning av ärendet
uppdrag av kommunstyrelsen (KS/2016-0151) har AB Strömstadslokaler i dialog 
med barn- och utbildningsförvaltningen förprojekterat utbyggnaden av 

. Förprojekteringen presenterades för kommunstyrelsens respektive 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 29 mars 2017.

Biträdande förvaltningschef föreslår att Bojarskolan byggs ut enligt den 
presenterade förprojekteringens alternativ 1. Detta mot bakgrund av att 
alternativ 1 har den mest optimala lösningen gällande mattransporter till skolans 
kök.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-03
Förprojektering  (2017-03-29)

Nicklas Faritzon
biträdande förvaltningschef
0526-192 10
nicklas.faritzon@stromstad.se

Barn- och utbildningsnämnden



 

 

AB Strömstadslokaler www.stromstadslokaler.se  
Västra Klevgatan 9A info@stromstadslokaler.se Sida 1 
452 30 Strömstad tel. 0526 - 494 00  

 

 

Förstudie för utbyggnad av Bojarskolan 

Program och uppdrag 

Strömstadslokaler har fått i uppdrag att ta fram förslag på att bygga ut Bojarskolan. Skolan skall bli 
två-parallellig och ha plats för 300-350 elever. Förskolan skall flyttas ut. Programmet är 
genomarbetat och är i huvudsak 15 klassrum för klass 0-6 samt fritidsavdelning. Programmet 
bifogas.  Byggnationen skall även utföras så att den minimerar störningar under byggtiden. Skolan 
skall vara i drift under hela byggtiden, det kommer dock innebära stora störningar och hinder för 
verksamheten. Uppdraget har genomförts i tätt samarbete med ledningen i BUF och rektor samt 
utsedda personalrepresentanter. 

Förslag 

Förslaget (Förslag nr 1) är enligt skisser daterade 2017-03-09 med två alternativa situationsplaner. 
Förstudien har kompletterats med ett Förslag nr 2 där kök och matsal har flyttats ut i den separata 
byggnaden ihop med gymnastikhall. Enligt skisser dat 2017-05-10. 

Tillstånd myndigheter 

Det finns en gällande detaljplan som enligt uppgift måste ändras. Dialog med Plan- och 
Byggavdelningen har hållits och en planansökan inskickades i januari. Planbesked har erhållits.  
En planprocess bedöms ta mellan 1 - 2 år. 

Tidsplan   

Det är för tidigt att bedöma tidplanen. Vi vet dock att enligt planeringen måste ombyggnaden 
innehållande 14 -15 klassrum vara klar till höstterminen 2019. Det är frågan om ombyggnaden och 
den lilla tillbyggnaden kan bedrivas samtidigt som detaljplanen pågår. 

Investering 

Kalkyler tas fram i ett senare skede. 

Förslag nr 1: innebär en ombyggnad på plan 1 ca 1250 m2 ( + osäkert på plan 2) och en tillbyggnad 
på ca 100 m2. Dessutom innebär det en nybyggnad innehållande gymnastikhall, utrymmen för musik 
och ev. trä-metallslöjd (ca 670 m2). Utifrån dessa ytor kan en uppskattad indikation på 
projektkostnaden hamna på ca 34 miljoner. 

Förslag nr 2: innebär en mindre ombyggnad och en större nybyggnad än förslag 1. 
I detta förslag ligger kök, matsal och idrottshall i en separat byggnad. Nybyggnaden är ca 1030 m2 
och ombyggnaden på plan 1 ca 730 m2. Utifrån dessa ytor kan en uppskattad indikation på 
projektkostnaden hamna på ca 42 miljoner. 

Vi bedömer att den slutgiltiga produktionskostnaden kommer att kraftigt överstiga den bedömda 
kostnaden på 20 miljoner som finns angiven i vår 3-åriga investeringsplan. 
Det är dock ett helt annat program innehållande en nybyggnad av gymnastiksal mm. Tidigare 
bedömdes att det skulle vara tillräckligt med att en ombyggnad utförs samt en mindre tillbyggnad. 

Strömstad 2017-05-15 

Thomas Karlsson 
AB Strömstadslokaler 



 

 

AB Strömstadslokaler www.stromstadslokaler.se  
Västra Klevgatan 9A info@stromstadslokaler.se Sida 2 
452 30 Strömstad tel. 0526 - 494 00  

 

 

Bilagor: Förslag nr 1: Två st situationsplaner, Program (170320 )och Ritning A 30:01, A30:02 plan 1 
och 2  daterade 2017-03-09 upprättade av Tengbom. 

Förslag nr 2: enligt skisser upprättade av Tengbom dat 2017-05-10 . Två alternativa situationsplaner. 
                 

 







 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 19 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 89                        Dnr: KS/2017-0284 

Delårsrapport mars 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att delårsrapporten för jan-mars godkänns 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §83 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §87 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-04-28 
Delårsrapport 1703 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (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 § 83 
KSAU § 87                        Dnr: KS/2017-0284 

Delårsrapport mars 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att delårsrapporten för jan-mars godkänns 

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att delårsrapporten för jan-mars godkänns 
att uppdra åt förvaltningarna att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
 
 

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 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 87   Dnr: KS/2017-0284 

Delårsrapport mars 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att delårsrapporten för jan-mars godkänns 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-04-28 
Delårsrapport 1703 

Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att delårsrapporten för jan-mars godkänns 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att uppdra åt förvaltningarna att vidta åtgärder för att nå en 
budget i balans. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med 
ordförandes tilläggsförslag kan antas och finner att så sker.  

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunledningsförvaltningen 2017-04-28 Dnr: KS/2017-0284
KS - Ekonomiavdelning
Lars-Erik Hansson,  

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Delårsrapport mars 2017

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Delårsrapporten för jan-mars godkänns

Ärendet
Delårsrapport för kvartal 1 år 2017 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 

Ackumulerat resultat per 31 mars uppgår till 1,3 mnkr att jämföra med budget på 
4,4 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 19,3 mnkr att jämföra med budget på 17 
mnkr. Koncernens sammanställda resultatprognos uppgår till 31,5 mnkr. 

Helårsprognosen redovisar en negativ budgetavvikelse inom nämndverksamheten 
på -1,6 mnkr. Det är kommunstyrelsen som jämfört med budget beräknar ett 
underskott på -1,3 mnkr och Socialnämnden -1,2 mnkr. 

För finansförvaltningen ligger prognosen på ett underskott om -4,5 mnkr. Det 
beror på pensionskostnader och ett ianspråktagande av byggbonusen från 2016. 
Kommunens skatteintäkter och bidrag ligger över budget med 7,8 mnkr i 
prognosen.  Finansnettot är beräknat till 2,5 mnkr för helåret. 

Av årets investeringsbudget på 317,9 mnkr har hittills förbrukats 10,5 mnkr. 
Prognosen för helåret är 284,5 mnkr, varav 257,1 mnkr avser Tekniska nämnden.

Bedömning utifrån lämnade prognoser 2017

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

Beslutsunderlag
Delårsrapport 1703

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen 2017-04-28 Dnr: KS/2017-0284
KS - Ekonomiavdelning

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

Lars-erik.hansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
KS diarium
Lars-Erik Hansson, Diana Johansson
Samtliga nämnder



Delårsrapport januari-mars 2017
Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 4,3 mnkr, att jämföra med budget på 4,3 mnkr. 
Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 19,3 mnkr, att jämföra med budget på 17,0 mnkr. 
Resultatprognosen för koncernen uppgår till 31,5 mnkr. Av årets investeringsbudget på 317,9 mnkr har hittills 
förbrukats 10,5 mnkr. Prognosen för helåret bedöms till 284,5 mnkr, varav 257,1 mnkr avser Tekniska 
nämnden.

Delårsrapporten omfattar ekonomisk redovisning till och 
med mars, inklusive helårsprognos samt kommentarer 
för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd 
redovisning för hela kommunkoncernen rapporteras per 
31 augusti. Siffror inom parentes avser motsvarande 
period år 2016.

BEFOLKNING & ARBETSLÖSHET
Strömstads invånarantal ökade med 9 (42) personer 
under årets två första månader, från 13 079 personer per 
31 december till 13 088 personer per 29 februari. 
Inflyttningsnettot uppgår till 7 (2) personer och 
skillnaden mellan antalet födda och döda är -2 (7) 
personer. Källa: SCB

I Strömstad har den öppna arbetslösheten (16-64 år) ökat 
jämfört med mars 2016, från 3,8 % till 4,6 %. Antalet 
öppet arbetslösa uppgick till 262 stycken i mars 2017. 
Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) har ökat 
från 3,4 %till 4,4 % under samma tid. I mars 2017 var 36 
ungdomar är öppet arbetslösa i Strömstad. Nedan 
redovisas en jämförelse med genomsnittet i länet och 
riket, samt med mars månad föregående år. Källa: AMS

Andel i % av reg arbetskraft 16-64 år
Total

arbetslöshet
Varav

öppet arbetslösa
1603 1703 1603 1703

Strömstad 6,2 6,8 3,8 4,6
VG län 6,9 6,7 3,6 3,5
Riket 7,8 7,6 4,0 3,9

Andel i % av reg arbetskraft 18-24 år
Total

arbetslöshet
Varav

öppet arbetslösa
1603 1703 1603 1703

Strömstad 6,2 7,2 3,4 4,4
VG län 10,5 8,9 4,3 4,1
Riket 12,2 10,7 4,6 4,2

RESULTATANALYS KOMMUNEN
Periodens resultat uppgår till 4,3 mnkr, att jämföra med 
budget på 4,3 mnkr. 

RESULTATRÄKNING
mnkr

Utfall 
1703

Budget
1703

Avvikels
e

Nettokostnader -171,4 -169,7 -1,7

Avskrivningar -4,3 -4,6 0,3

Verksamhetens nettokostnader -175,7 -174,3 -1,4

Skatt, statsbidrag, utjämning 179,2 177,8 1,4

Finansnetto 0,8 0,8 0,0

Periodens resultat 4,3 4,3 0,0

Verksamhetsresultat

Verksamhetens nettokostnader är 1,7 mnkr högre än 
periodbudgeten. På intäktssidan är utfallet en avvikelse i 
jämförelse med budget på 2,8 mnkr. Kostnaderna 
överstiger budget med 4,5 mnkr som i första hand beror 
på ökade kostnader för köp av konsulttjänster och högre 
personalkostnader. 

Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning

Utfall för skatt, bidrag och kommunal utjämning är 1,4 
mnkr högre än budget. Inom skatt och slutavräkning ett 
överskott med 1,5 mnkr mnkr, och inom den kommunala 
utjämningen ett underskott på 0,1 mnkr. 

Finansnetto

Finansnetto utfaller med 0,8 mnkr vilket 
överrenstämmer med budgeterad nivå för perioden.

http://intranet.stromstad.se/2.677ff3e011df71149488000180903.html
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FINANSIELL STÄLLNING

BALANSRÄKNING
mnkr

Utgående 
balans
1703

Utgående 
balans 
1612

Materiella anläggningstillgångar 539,6 536,4

Finansiella anläggningstillgångar 53,4 53,4

Summa anläggningstillgångar 593,0 589,8

Likvida medel 46,6 15,8

Övriga omsättningstillgångar 309,7 314,4

Summa omsättningstillgångar 356,3 330,2

Summa tillgångar 949,3 920,0

Summa eget kapital 510,1 505,9

Avsättningar 67,0 67,0

Långfristiga skulder 133,1 123,3

Kortfristiga skulder 239,1 223,8

Summa avsättningar och skulder 439,2 414,2

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 949,3 920,0

Materiella och finansiella anläggningstillgångar 

Tillgångsvärdet har ökat med 3,2 mnkr, vilket består av 
periodens nyanskaffningar minus avskrivningar. 

Likvida medel

Likvida medel har ökat med 30,8 mnkr sedan årsskiftet. 
Bolagens saldo uppgår till 72,3 mnkr, en ökning med 24,1 
mnkr. Kommunens egna likvida medel har ökat med 6,7 
mnkr och redovisar ett saldo på -25,7 mnkr där bland 
annat årlig pensionspremie inneburit utbetalningar på 
cirka 20 mnkr under första kvartalet. 

 Övriga omsättningstillgångar

Under övriga omsättningstillgångar ingår 
pensionsfonden med ett bokfört värde på 104,0 mnkr. 
Portföljens marknadsvärde var 113,8 mnkr. Orealiserad 
realisationsvinst uppgick därmed till 9,8 mnkr, varav 3,1 
mnkr inom räntebärande värdepapper och 6,7 mnkr 
inom aktieportföljen.

Avsättningar

Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är 
oförändrad 67,0 mnkr. Prognos på pensionsskulden 
upprättas i samband med augustibokslutet då ny prognos 
beställs från pensionsförvaltaren.

Långfristiga skulder

De långfristiga skulderna har ökat med 9,8 mnkr från 
årsskiftet. 0,3 mnkr av ökningen utgörs av periodiserade 
VA-anslutningsavgifter. Drygt 9 mnkr är vatten/avlopp-
och avfallskollektivens resultat som överförs till 
respektive investeringsfond.  

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder har ökat med 15,3 mnkr där 
leverantörsskulden har minskat med 25,2 mnkr sedan 
årsskiftet. Bolagens ökning av likvida medel på 
koncernkontot har påverkat kommunens kortfristiga 
skuld med 24,1 mnkr. 

Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, 
okompenserad övertid med mera, uppgår till 52,6 mnkr 
inklusive sociala avgifter. Avstämning och prognos för 
årets förändring av semesterlöneskuld och övriga 
löneskulder till personalen upprättas efter 
sommarperioden, vid delårsbokslut augusti.
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INVESTERINGSREDOVISNING 
Investeringar sedan årets början uppgår till 10,5 mnkr.

Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 317,9 
mnkr, varav 205,8 mnkr avser nya objekt, beslutade i 
budget 2017. 112,1 mnkr har överförts från tidigare år 
enligt beslut.  

Den samlade bedömningen är att nettoinvesteringarna 
kommer att uppgå till 284,5 mnkr. Ny prognos kommer 
att göras i samband med augustibokslutet.

mnkr
Utfall  

170331
Prognos 

2017
Budget 

2017
Avvikelse

2017

KS 1,1 11,0 14,0 3,0

SN 0,1 0,7 0,7 0,0

BUN 0,1 5,7 5,7 0,0

TN skatt 1,0 98,9 97,9 -1,0

MBN 0,1 10,0 11,4 1,4

S:a 
skattefinans 2,4 126,3 129,7 3,4

TN taxe 8,1 158,2 188,2 30,0

Summa totalt 10,5 284,5 317,9 33,4

Kommentarer till prognosen

KS - Anslaget för verksamhetsrelaterade investeringar i 
förhyrda lokaler uppgår till 9,2 mnkr. En stor del 
kommer tas i anspråk av genomförda investeringar i 
stadshuset men bedömningen är att 2 mnkr inte 
kommer tas i anspråk  2017. 
Konstanslaget sparas för att användas till utemiljön vid 
lokstallet kommande år.

BUN – Investeringar enligt plan

SN – Investeringar enligt plan 

MBN – Huvuddelen av investeringarna (två nya fordon till 
räddningstjänsten) har förväntad leverans under andra 
halvan av 2017 och löper enligt plan. Investeringar i IT 
(nytt verksamhetssystem och e-arkiv) avvaktar försenad 
slutleverans och central upphandling.

TN skatt – Beräknar ökade kostnader i 
belysningsprojektet mellan Skee och Drivnäs med 1,0 
mnkr. Efter dialog med Trafikverket har det skett en 
förändring i vilken typ av belysning som krävs. Vid 
budgettillfället för fyra års sedan budgeterades det för 
lägre och billigare stolpar. Budgeten idag beräknas till 3,0 
mnkr exkl. belysning på bro över E6. I övrigt bedöms 
investeringar i enlighet med plan.

TN tax – För projekt Dubbel råvattenledning 
Blomsholm-Färingen råder det osäkerhet när uppstart 
kan ske. Inväntar besked från Lantmäteriet om 
ledningsrätter. Trolig start hösten 2017. Prognostiserat 
utfall 2017 3,0 mnkr. Råder även osäkerhet när VA 
Flöghult kan påbörjas. Upphandling pågår, inväntar 
anbud i slutet av april. Beräknad start hösten 2017. 
Prognostiserat utfall 2017 3,0 mnkr. I övrigt beräknas 
samtliga investeringar finansieras inom kalkylen för 
brukningstaxan för vatten och avlopp.  
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RESULTATPROGNOS 2017 OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Prognosen för kommunen utgörs av de sammanlagda bedömningarna från respektive nämnd samt finansförvaltningen. 
Helårsprognosen för årets resultat för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 19,3 mnkr i jämförelse med budget 
på 17,0 mnkr. Nämndernas prognoser för 2017 följer budget förutom Socialnämnden som bedömer ett underskott främst 
för ökade kostnader för placeringar av barn-och unga samt konsultkostnader på grund av svårigheter att tillsätta vakanta 
tjänster inom Individ-och familjeomsorgen. Även Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott för ökade 
licenskostnader inom IT samt underskott för aktivitetshallen. Läs mer om respektive nämnds avvikelser nedan.

Årsbudgeten för taxekollektiven är noll, som också förväntas följa budget. 

De kommunala bolagens sammanlagda resultatprognos efter skatt tillför 12,2 mnkr till den sammanställda redovisningen, 
vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 31,5 mnkr (tabell och text för bolagen se sista sidan).

Nämnd, skattefinansierad verksamhet Utfall jan – mars 2017 Prognos 2017

mnkr Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

Kommunstyrelsen -17,7 -19,0 1,3 -72,3 -71,0 -1,3

Socialnämnden -57,9 -57,4 -0,5 -243,1 -241,9 -1,2

Barn- och utbildningsnämnden -83,4 -83,6 0,1 -325,5 -325,5 0,0

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh -1,4 -3,4 2,0 -15,2 -15,2 0,0

Miljö- och byggnämnden -6,4 -7,3 0,9 -27,9 -28,8 0,9

Finansförvaltningen, verksamhet -0,2 -3,6 3,4 -19,8 -14,4 -5,4

Semesterlöneskuld -8,6 0,0 -8,6 0,0 0,0 0,0

Verksamhetsnetto nämnder -175,7 -174,3 -1,4 -703,8 -696,8 -7,0

Skatter, statsbidrag och utjämning 179,2 177,8 1,4 719,1 711,3 7,8

Finansnetto 0,8 0,8 0,0 4,0 2,6 1,5

Resultat skattefinansierad vsh 4,3 4,3 0,0 19,3 17,0 2,3

Taxekollektiven mnkr

Tekniska nämnden, VA 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tekniska nämnden, Avfall 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tekniska nämnden, Fjärrvärme 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa taxekollektiven *)    9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*) Taxekollektivens samlade resultat bokas mot respektive kollektivs fond

Kommunstyrelsen

Större avvikelse budget/prognos helår 

 Underskott inom IT-enheten med 0,6 mnkr,
beror på ökade licenskostnader men även på
att besparingen i budgetförslaget 2017 inte
kunnat genomföras. Besparingen är kopplad
till den förändrade administration och
finansiering av datorer och surfplattor som
rullas ut under kommande år.

 Inom utvecklingsenheten beräknas ett
underskott på 0,7 mnkr för aktivitetshallen. En
översyn av avtalen kopplade till
aktivitetshallen sker under året.

Socialnämnden

Större avvikelser budget/prognos helår

 Inom Individ-och Familjeomsorg 
prognosticeras ett underskott på 2,7 mnkr. 
Större och fler familjer kommer fortsätta att ge 
en ökad kostnad för försörjningsstöd. 
Förväntad minusavvikelse gällande 
försörjningsstöd kommer att balanseras av 
upparbetade migrationsmedel. 
Placeringskostnader inom barn och unga 
beräknas ge ett underskott på 2,2 mnkr. 
Konsultkostnaderna förväntas överstiga 
budgeterade personalkostnader med 1,8 mnkr 
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på grund av svårigheter att tillsätta vakanta 
tjänster. Prognosen utgår från nuläget 
gällande konsultbehov, vilket kan förändras 
om pågående rekryteringsarbete resulterar i 
anställningar. 

 Blockförhyrningar kommer att ha en negativ
avvikelse på grund av outhyrda platser inom
särskilda boenden motsvarande ett underskott
på 0,5 mnkr. Upparbetad minusavvikelse
kommer inte kunna hämtas in även om
platserna fylls.

Barn- och utbildningsnämnden

Större avvikelse budget/prognos helår 

 Måltidsverksamheten beräknas göra ett
underskott på 2,5 mnkr. Underskottet är
jämnt fördelat på högre
personalkostnader och högre
livsmedelskostnader än budgeterat. Ett
intensivt arbete pågår med att minimera
underskottet.

 Resurscentrum visar ett överskott vilket
beror på vakans i tjänsteunderlaget inom
specialundervisning samt att delar av
tjänster riktats mot migrationskostnader
som täckts av statsbidrag. Prognosen på
årsbasis är ett överskott på cirka 1,0
mnkr, vilket grundar sig i att
verksamheten under andra halvåret
beräknas återgå till normalläge där
vakanser är tillsatta och de tjänster som
riktats mot migrationen upphör.

 Gymnasiets överskottet är främst
hänförbart till
undervisningsorganisationen och är en
följd av en effektivare personalplanering
än vad som tidigare varit fallet.
Prognosen på årsbasis beräknas till cirka
0,8 mnkr, men den är osäker då
elevflödet inför det kommande läsåret
påverkar både kostnader och intäkter.

Tekniska nämnden, skattefinansierad 
verksamhet

Större avvikelse budget/prognos helår 

 Ett sparbeting finns avseende 
fordonsutredning på totalt 0,6 mnkr på 
helår. Utredningen avser en översyn över 
Strömstad kommuns samtliga fordon. 
Sparbetinget ska dock inte belasta 
tekniska nämnden.  

 Allmän markreserv visar ett överskott
vilket beror på avverkning av skog i Skee.

Medlen kommer bl.a. att användas till 
plantering och underhåll av kommunens 
skog. Kommer att genomföras under 
2017.

Miljö- och byggnämnden

Större avvikelse budget/prognos helår 

 Ett underskott prognosticeras för
personalkostnader med 0,5 mnkr inom
Räddningstjänsten. Prognosen baseras på
likvärdigt antal larm som föregående år.

 Personalkostnaderna inom övrig
verksamheter förväntas ge ett överskott med
1,9 mnkr på grund av vakanser,
tjänstledigheter samt sjukskrivningar.

 Svårt att dra slutsatser om vilken inverkan
personalomsättning och personalbrist
medför. Intäkterna påverkas negativt
samtidigt som kostnaderna för personal
minskar på kort sikt. Kostnadsbesparing kan
komma att ätas upp av tillfälliga åtgärder.

Finansförvaltningen

Större avvikelse budget/prognos helår 

Skatteintäkter och slutavräkning visar en prognos 
på +4,6 mnkr och kostnadsutjämningen ett 
prognosticerat överskott på 1,3 mnkr.  
Fastighetsavgiften prognos är +2,3 mnkr. 
Överskottsutdelning från Kommuninvest med 1,7 
mnkr. Driftbidrag till Strömstads Badanstalt -0,5 
mnkr. Underskott för pensioner med 4,0 mnkr. 
Ianspråktagande av 2016 års byggbonus med 1,6 
mnkr.

Tekniska nämnden, taxefinansierad 
verksamhet

VA, Avfall- och Fjärrvärme

Verksamhetsresultatet för Vatten-och 
avloppsverksamheten är överskott med +7,1 
mnkr, Avfallsverksamheten +2,5 mnkr samt +0,1 
mnkr. Samtliga resultat överförs till fondering 
och påverkar inte kommunens resultat. Orsaken 
till överskotten är bl.a. taxehöjning av VA-
avgifter på 13 %. För avfallsverksamheten beror 
överskottet till största del av säsongsvariationer 
då mycket av verksamheten sker maj-sept. 

Inget oförutsett har uppstått under perioden.
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KOMMUNENS BOLAG

Bolagen Utfall jan-mars 2017 Prognos 2017
mnkr efter skatt Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Strömstadsbyggen 1,4 2,2 -0,8 8,5 8,7 -0,2
Strömstadslokaler 3,1 0,8 2,3 3,3 3,3 0,0
Strömstadsgaragen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
StrömstaNet 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0
Strömstads Badanstalt 0,1 -0,1 0,2 0,1 -0,4 0,5
Resultat Bolagen 4,7 3,0 1,7 12,2 11,9 0,3

AB Strömstadsbyggen

Ökade kostnader för fastighetsskötsel på grund av fler 
anställda i och med överlappning i samband med 
pensionsavgångar. De kommunala taxebundna 
kostnaderna för vatten, el, sophantering m.m. har ökat 
med 14 procent vilket är mer än beräknat.

Etapp 2 av underhållsarbetena på Skepparen (cirka 50 
lägenheter) pågår till en kostnad på cirka 16 mnkr och 
kommer inte att leda till ökade hyresintäkter i 
motsvarande grad. Verksamheten har under de senaste 
åren ökat med cirka 14 procent. Under året startar ett 
underhållsarbete av taken på fastigheten Fiskaren. 
Åtgärden är kostnadsberäknad till 4,4 mnkr. 
Räntekostnaderna sjunker tack vare åtgärder i slutet av 
förra året med en stängning av en ränte-swap.

Positivt förhandsbesked har erhållits för byggnation på 
fastigheten Norrkärr där bolaget planerar för att uppföra 
ett Kombo Mini hus i en första etapp om 48 lägenheter. 
Arbetet med ansökan om bygglov har påbörjats. För 
byggnation på Norrkärr så behövs en upplåning på cirka 80 
mnkr, om allt flyter på utan förhinder så kan detta bli 
aktuellt i november -december 2017.

AB Strömstadslokaler

Bolaget har förvärvat fastigheten Mekanikerna 1 
(Crawford) och tillträder fastigheten under april månad. 
Fastigheten är på cirka 5 000 kvm och kommer att 
succesivt att fyllas med i huvudsak kommunen som 
hyresgäst. Förvärvet kommer att belasta årets resultat 
med driftskostnader innan lokalerna är anpassade och 
klara för kommunens behov av lokaler.

Bolaget har under mars månad förvärvat fastigheten 
Korpen 16 (Nygatan 3).

Ett större arbete med att renovera och utveckla 
fastigheten Skagerack har påbörjat under fjolåret och 
pågår för att skapa ett Kulturhus på övre delarna i 
fastigheten. Ett 10-årigt hyreskontrakt har tecknats med 
Kommunen. Bolaget har fortsatt stora extra kostnader för 
Badhuset där fastigheten är i ett mycket stort behov av en 
renovering av simbassängerna. 

En realisationsvinst på cirka 1,2 mnkr har erhållits för 
försäljningen av MS Viksten. Vidare har större underhålls 
åtgärder (låssystem) på Gymnasiefastigheten utförts som 
reglerats med hyresgästen vilket ökat intäkterna med cirka 
0,8 mnkr med medföljande ökning av 
underhållskostnaderna. Räntekostnader har minskat till 
cirka 2,7 % i genomsnitt på krediterna. Kostnader för 
administration och driftsfrågor kommer att öka i och med 
att bolaget har ökat sin verksamhet med cirka 25 procent 
på fem år.

Under året planeras investeringar i 12 nya 
förskoleavdelningar, en upprustning av utomhusmiljön på 
Strömstierna skolan, renovering av badhuset, nybyggnad 
alternativt ombyggnad av köken i kommunens lokaler.

Bolaget har ökat upplåningen under årets första kvartal 
med 40 mnkr för köp av Mekanikern 1 samt utbyggnad av 
skola Näsinge.

AB Strömstanet

Resultatet är som budgeterat och verksamheten går som 
planerat. Antalet kunder uppgick vid årsskiftet till 3 400 att 
jämföra med det mål om 2 500 kunder som sattes vid 
bolagets bildande. Målsättningen har nu höjts till 5 000 
kunder.

Befintlig likviditet skall finansiera planerade investeringar 
under året
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AB Strömstads Badanstalt

Första kvartalet visar en vinst på 0,1 mnkr utan att det 
äskade driftbidrag från koncernen inkluderats i resultatet. I 
övrigt har kända intäkter och kostnader periodiserats.

Försäljning av träningscyklar till ett försäljningsvärde av 0,1 
mnkr är starkt bidragande till plusresultatet. 

Intäkterna från friskvårdsverksamheten (träningskort och 
antalet tillfälliga besök) har sjunkit i förhållande till samma 
period 2016. Medan personalkostnaderna är lägre än förra 
årets första kvartal. Personalkostnadens beräkning är 
baserad på en uträkning där SPA är exkluderad. Bad och 
simverksamheten är i paritet med föregående år. 
Uppdraget med aktivitetshallen följer budget.

Under förutsättning att Badbolaget erhåller driftbidrag 
från koncernen på 0,5 mnkr kan resultatet för första 
kvartalet förbättras med 0,1 mnkr. 

Besparingsprogrammet som lades under 2016 har gett 
resultat på personalbudget. Samtidigt har Badbolaget 
tappat på intäkter och förlorat kundunderlag i förhållande 
till första kvartalet 2016. Under första kvartalet 2016 hade 
Badbolaget ett mera gynnsamt kontrakt med kommunen i 
form av riktade friskvårdsinsatser för personalen som 
delvis kan förklara tappet. 

Utifrån denna kvartalsrapport och med ett koncernbidrag 
på 0,5 mnkr ser förutsättningarna goda ut för att hålla 
budget för 2017.
Prioriterade insatser för Badbolaget är att offensivt jobba 
med att behålla och attrahera nya kunder till 
verksamheterna. Fortsatt medvetenhet i 
personalbemanning. Viktigt också att skapa 
förutsättningar för att fortsätta utveckla produkter i en 
marknad som delvis är konkurrensutsatt och styrd av 
trender och snabba förändringar. 
Vår goda service och bemötande är och ska vara 
framgångsfaktor för vår verksamhet. 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 90                        Dnr: KS/2017-0306 

Finansrapport mars 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att finansrapport för mars 2017 godkänns 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §84 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §90 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-04-03 
Finansrapport mars 2017 
Öhmans månadsrapport 170331 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (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 § 84 
KSAU § 90                        Dnr: KS/2017-0306 

Finansrapport mars 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att finansrapport för mars 2017 godkänns 

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

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

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

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

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 90   Dnr: KS/2017-0306 

Finansrapport mars 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att finansrapport för mars 2017 godkänns 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-04-03 
Finansrapport mars 2017 
Öhmans månadsrapport 170331 

Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet 

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

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2017-05-02 Dnr: KS/2017-0306
KS - Ekonomiavdelning
Lars-Erik Hansson, 052619202

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Finansrapport mars 2017

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Finansrapport för mars 2017 godkänns

Ärendet
Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 114 mnkr 2017-
03-31.  Värdet på aktierna uppgick till 49 mnkr och på räntebärande
värdepapper 65 mnkr.

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 2,4 % sedan årsskiftet och 
sedan start är värdeökningen 113%.

En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Under perioden har 
ränteplaceringar minskats med 4 mnkr till förmån för aktieplaceringar. Det 
är med anledning av det låga ränteläget som en ökad viktning mot aktier 
sker. Detta kommer fortsätta under året.

Beslutsunderlag
Finansrapport mars 2017
Öhmans månadsrapport 170331

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
052619202
lars-erik.hansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Klicka här för att ange text.

Kommunstyrelsen



Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Ekonomiavdelningen 2016-05-02
Lars-Erik Hansson tele 0526-192 02 Dnr:KS/ 
Lars-erik.hansson@stromstad.se

Finansiell rapport mars 2017

Sammanfattning
Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 114 mnkr 2017-03-31.  
Värdet på aktierna uppgick till 49 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr.

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 2,4 % sedan årsskiftet och sedan start är 
värdeökningen 113%.

En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Under perioden har 
ränteplaceringar minskats med 4 mnkr till förmån för aktieplaceringar. Det är med 
anledning av det låga ränteläget som en ökad viktning mot aktier sker. Detta kommer 
fortsätta under året.

Avkastning

Total avkastning under perioden uppgår till 2,4 %, medan jämförelseindex har ökat 2,2 
%. Sedan starten 2000-09 har portföljen ökat med 113 %, medan jämförelseindex har 
ökat 136 %. Bästa utvecklingen står svenska aktier för med en ökning på 207 % mot 
jämförelseindex 200 %. Sämst har utvecklingen varit för räntebärande fonder jämfört 
med index. Det är korta placeringar som har påverkat utvecklingen negativt jämfört 
med index. Så länge det låga ränteläget varas kommer avkastningen på 
ränteplaceringar vara mycket låga.  En ökad viktning mot aktier kommer göras under 
året.

Svenska aktier 1,3% 2,1% -0,8% 6,1% 6,5% -0,4% 207% 200% 7%

Utländska aktier 0,8% 0,2% 0,6% 6,2% 4,5% 1,7% 74% 80% -6%

Svenska räntebärande 
papper

-0,2% -0,2% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% 87% 105% -18%

Totalt portfölj 0,4% 0,4% 0,0% 2,4% 2,2% 0,2% 113% 136% -23%

Sedan start Differens 
utfall - 
index

Utfall 
portföljen

Jämförelse-
index 

Differens 
utfall - 
indexTillgångsslag

Utfall 
portföljen

Avkastning totalt 

Jämförelse-
index

Jämförelse-
index 

Utfall 
portföljen

mar-17 jan - mar 2017Differens 
utfall - 
index

Värdeförändring under året

Portföljens marknadsvärde har ökat med 2,4 procent vilket motsvarar 2,6 mnkr under 
perioden.  Det totala värdet uppgår till 114  mnkr. Orealiserad vinst uppgår till 9,8 
mnkr. Tabellen nedan visar utvecklingen under året av marknadsvärde och bokfört 
anskaffningsvärde.
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Tillgångsslag 2016-12-31 2017-03-31 Förändr i kr Förändr i %
Anskaffningsvärde räntebärande 
fonder (bokf värde) 65 790 709 61 806 604 -3 984 105 -6,1%

Marknadsvärde räntebärande fonder 68 917 543 64 877 684 -4 039 859 -5,9%
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
räntebärande fonder 3 126 834 3 071 080 -55 754
Anskaffningsvärde aktiefonder 
(bokfört värde) 38 066 817 42 186 429 4 119 612 10,8%

Marknadsvärde aktiefonder 42 274 807 48 962 547 6 687 740 15,8%
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
aktiefonder 4 207 990 6 776 118 2 568 128
Anskaffningsvärde hela portföljen 
(bokfört värde) 103 857 526 103 993 033 135 507 0,1%

Marknadsvärde hela portföljen 111 192 350 113 840 231 2 647 881 2,4%
Marknadsvärde ./. anskaffningsvärde 
hela portföljen 7 334 824 9 847 198

Fördelning i tillgångsslag

Andelen placering i räntebärande fonder ligger på 57 % vid periodens slut. Andelen 
aktier ligger på 43 %.  Inriktningen är att under året öka andelen aktier.  

Tillgångsslag
Marknads-
värde i kr

Portfölj-
andel i %

Marknads-
värde i kr

Portfölj-
andel i %

Öhmanobligationsfond 47 300 738 42,5% 47 285 089 41,5%

Öhman penningmarknadsfond 21 616 805 19,4% 17 592 595 15,5%

Summa räntefonder 68 917 543 62,0% 64 877 684 57,0%

Öhman sverige hållbar 19 708 720 17,7% 24 994 008 22,0%

Öhman global hållbar 22 566 087 20,3% 23 968 539 21,1%

Summa aktiefonder 42 274 807 38,0% 48 962 547 43,0%

Summa portfölj 111 192 350 100,0% 113 840 231 100,0%

2016-12-31 2017-03-31
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Likviditetsförvaltning

Likvida medel har ökat med 30,8 mnkr sedan årsskiftet. Bolagens saldo uppgår till 72,3 
mnkr, en ökning med 24,1 mnkr. Kommunens egna likvida medel har ökat med 6,7 
mnkr och redovisar ett saldo på -25,7 mnkr där bland annat årlig pensionspremie 
inneburit utbetalningar på cirka 20 mnkr under första kvartalet.

20 mnkr är sedan år 2013 placerad i bostadobligationsfond vars syfte är att användas 
till framtida investeringar.

50 mnkr av överlikviditeten är placerade i en korträntefond

Likviditetsrisken bedöms som låg.

Bilagor

1. Öhmans månadsrapport 170331



Strömstads Kommun

Ekonomiavdelningen

452 80 Strömstad

Strömstads Kommun

MÅNADSRAPPORT

31 mars 2017

KUNDANSVARIG

E-POST

TELEFON

Staffan Thorslund

staffan.thorslund@ohman.se
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www.ohman.se
Orgnr: 556034-9689
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Strömstads Kommun
2120001405

Senaste

månaden Sedan startInnevarande årAvkastning %

Totala portföljen 0,4 2,4 112,9

Jämförelseindex 0,4 2,2 135,8

0,0Avvikelse 0,2 -22,9

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex sedan 2011-01-01

Portfölj

Index

Sammanfattning per 2017-03-31

Marknadsvärde SEK per 2017-03-31 2017-02-28 2016-12-31

 113 840 230  113 413 255  111 192 350Totala portföljen

Fördelning marknadsvärde totala portföljen

Svenska aktier, 21,9%

Utländska aktier, 21,1%

Svenska räntebärande, 57%

Öhman     2 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Marknadsvärde per 2017-03-31

Marknadsvärde Andel %Tillgångar

 24 994 008Svenska aktier  21,9

 23 968 539Utländska aktier  21,1

 48 962 547Summa aktier  43,0

 64 877 684Svenska räntebärande  57,0

 64 877 684Summa räntebärande värdepapper  57,0

Summa värdepapper  113 840 230  100,0

 0Likvida medel  0

 0Olikviderade transaktioner  0

 0Upplupen bankränta, beräknad  0

 0Upplupen värdepappersränta  0

 0Övrigt  0

 0Summa likvida medel m.m.  0

 113 840 230  100,0Totala portföljen

Avkastning per 2017-03-31

Sedan start (%) Innevarande år (%) Senaste månaden (%) 

IndexPortföljenIndexPortföljenIndexPortföljen

Svenska aktier 1,3 2,1 6,1 6,5 207,1 200,0

Utländska aktier 0,8 0,2 6,2 4,5 74,2 80,1

Svenska räntebärande -0,2 -0,2 -0,1 0,0 87,1 105,2

Totala portföljen 135,8112,92,22,40,40,4

Öhman     3 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Innehav per 2017-03-31

Valuta Antal
Kurs not. 

valuta
Marknadsvärde

portföljvaluta
Ansk. värde

portföljvaluta
Orealiserad
vinst/förlustAndelVärdepapper

SVENSKA AKTIER

Svenska Aktiefonder

SEK  178 312  140,17  24 994 008  22 251 601  2 742 407 100,0%Öhman Sverige Hållbar A

 24 994 008  22 251 601  2 742 407 100,0%

 2 742 407 22 251 601 100,0% 24 994 008Summa svenska aktier

UTLÄNDSKA AKTIER

Utländska Aktiefonder

SEK  159 439  150,33  23 968 539  19 934 828  4 033 711 100,0%Öhman Global Hållbar A

 23 968 539  19 934 828  4 033 711 100,0%

 4 033 711 19 934 828 100,0% 23 968 539Summa utländska aktier

SVENSKA RÄNTEBÄRANDE

Räntefonder

SEK  479 322  98,65  47 285 089  43 923 699  3 361 390 72,9%Öhman Obligationsfond SEK B

-290 310 17 882 905 27,1% 17 592 595 99,53 176 757SEK

ÖhmanPenningmarknadsfond

SEK B

 64 877 684  61 806 604  3 071 080 100,0%

 3 071 080 61 806 604 100,0% 64 877 684Summa svenska räntebärande

 113 840 230  103 993 033  9 847 197Summa värdepapper
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Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Totala portföljen

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 111 192 3502016-12-31

 111 019 192 0 02017-01-31 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4

 113 413 255 0 02017-02-28 2,2 2,0 2,2 1,8

 113 840 230 0 02017-03-31 0,4 2,4 0,4 2,2

Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under 2017

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 60%

SIXRX, 20%

MSCI WORLD NET I SEK, 20%

Öhman     5 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Svenska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 19 708 7202016-12-31

 19 993 211 0 02017-01-31 1,4 1,4 1,2 1,2

 24 665 914 3 986 000 3 986 0002017-02-28 3,2 4,7 2,9 4,2

 24 994 008 3 986 000 02017-03-31 1,3 6,1 2,1 6,5

Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under 2017

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

SIXRX, 100%

Öhman     6 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Utländska aktier

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 22 566 0872016-12-31

 22 326 312 0 02017-01-31 -1,1 -1,1 -1,5 -1,5

 23 769 239 0 02017-02-28 6,5 5,3 5,9 4,3

 23 968 539 0 02017-03-31 0,8 6,2 0,2 4,5

Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under 2017

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

MSCI WORLD NET I SEK, 100%

Öhman     7 (8)



Strömstads Kommun
2120001405

Avkastning – Svenska räntebärande

Jämförelseindex (%)Portföljen (%)

Datum

Kassaflöde,
senaste

månaden

Kassaflöde,
ackumulerat

innev. år
Marknads-

värde
Senaste

månaden Innev. år
Senaste

månaden Innev. år

 68 917 5432016-12-31

 68 699 669 0 02017-01-31 -0,3 -0,3 -0,6 -0,6

 64 978 102-3 986 000-3 986 0002017-02-28 0,4 0,1 0,7 0,1

 64 877 684-3 986 000 02017-03-31 -0,2 -0,1 -0,2 0,0

Avkastning för svenska räntebärande och jämförelseindex under 2017

Portfölj

Index

Fördelning jämförelseindex

OMRX BOND, 100%

Öhman     8 (8)





 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 21 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 91                        Dnr: KS/2017-0299 

Aktieägartillskott AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 3 550 tkr till AB Strömstadslokaler 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §85 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §91 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD 2017-04-20 
Styrelseprotokoll AB Strömstadslokaler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 18



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (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 § 85 
KSAU § 91                        Dnr: KS/2017-0299 

Aktieägartillskott AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 3 550 tkr till AB Strömstadslokaler 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 91   Dnr: KS/2017-0299 

Aktieägartillskott AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 3 550 tkr till AB Strömstadslokaler 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD 2017-04-20 
Styrelseprotokoll AB Strömstadslokaler 

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

Beslutsgång 
Ordförande frågar om AB Strömstadslokalers förslag till beslut antas och finner att 
så sker.  

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

AB Strömstadslokaler 2017-04-20 Dnr: KS/2017-

Göran Wallo, 0526 494 01

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Fastighetsköp Korpen 16

AB Strömstadslokalers förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att tillskjuta ett aktieägartillskott om 3 550 tkr till AB Strömstadslokaler

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

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

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

Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll AB Strömstadslokaler

Göran Wallo
Vd 
0526 494 01
goran@stromstadsbyggen.se

Kommunstyrelsen
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Justeras:  ………   ………..

 m Protokoll fört vid styrelsemöte i 

AB Strömstadslokaler, 556430-1025, på 

bolagets kontor i Strömstad den 

28 februari 2017 kl 08.30  – 12.00.

Närvarande: Ej närvarande:
Peter Heie (PH) Ulf Gustafsson

Sture Fredriksson (SF)

Lena Martinsson (LM) 

Britt Eriksson (BE)

Bengt Simonsson-Fröjd (BSF, ers UG)

Övriga närvarande
Göran Wallo (GW), VD

Kjell Andersson (KA) ekonomichef

Gary Lyckell (GL), Verksamhetsansvarig

Jan Vidar Seljegren (JVS)

Erling Karlsson (EK)

Andreas Nikkinen (AN)

10 Styrelsemötets öppnande
Styrelsens ordförande Peter Heie hälsade alla närvarande välkomna och förklarade 

styrelsemötet öppnat.

11 Godkännande av dagordning
Dagordningen kompletterades med punkt Naturum och Strömstad Tennisklubb under 

VD rapport samt Tid för extra bolagsstämma under övriga frågor, därefter godkändes  

dagordningen.

12 Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera mötets protokoll valdes Lena Martinsson.

13 Föregående mötes protokoll
Protokoll av datum 9 december och 24 januari godkändes och lades till handlingarna.
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14 Ekonomi 
 Finansrapport 2017-01-31

KA informerade om aktuellt låne- och ränteläge per 2017-01-31, styrelsen noterade

informationen.

 Preliminärt resultat år 2016

Bolaget visar ett preliminärt resultat efter avsättning till periodiseringsfond och skatt på

2 252 tkr mot 1 615 tkr år 2015, budget var 2 600 tkr(före skatt).

 VD instruktion

Styrelsen antog VD instruktionen utan förändring.

 Styrelsens arbetsordning

BSF yrkade på att icke närvarande ersättare skall noteras i protokollet.

Styrelsen antog gällande arbetsordning utan förändring.

 Fastighetsanalyser

KA redovisade fastighetskort för fastigheterna Fjällskivlingen och Centralförrådet.

15 Köp av fastigheten Strömstad Korpen 16
VD föreslår styrelsen att besluta om köp av fastigheten Korpen 16, den har ett 

strategiskt bra läge intill Korpens förskola och kommer att används i verksamheten. 

Priset för fastigheten är 3 550 tkr. Fastigheten är besiktigad. VD föreslår att bolaget skall 

göra en framställan till kommunen om aktieägartillskott på 3 550 tkr för att verksamheten 

skall få lägre hyra. 

LM frågade om tillkommande kostnad för anpassning. Bolaget har inte någon färdig 

kalkyl på det.

En enig styrelse beslutade att köpa fastigheten Strömstad, Korpen 16 och att bolaget 

skall göra en framställan om aktieägartillskott på 3 550 tkr. Styrelsen gav samtidigt VD 

och ordförande i uppdrag att ändra på rutinerna med underlag inför styrelsemöten.

Protokollsanteckning;

LM och BSF är kritisk till att underlag för köp redovisas på mötet och inte skickas ut i 

samband med kallelse. 
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16 VD rapport
 Kulturhus – Skagerack

Bolaget har sökt om bygglov och fått godkännande för viss ombyggnation. ”Svarte

Daniel” töms på inredning och baren och golv i entréplan rivs.

 Viksten

Bolaget har under januari månad sålt fartyget Viksten för 1 275 tkr.

 Strömstiernaskolan

VD ber om att få ett uppdrag att se över utemiljön vid Strömstiernaskolan, det skall ske i

samarbete med skolan.

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att ta fram förslag till förbättring av skolgård i

samråd med verksamheten.

 Badhuset återrapport

GL redovisade status för badavdelningen i badhuset. En ombyggnad är beräknad att

kosta 35 000 tkr.

En nybyggnation av badanläggning med 4 banor och cafeteriadel är kostnadsberäknad

till 90 000 tkr exkl markkostnad och markanläggning. Om man väljer nybyggnation så

behöver dagens badhus en ombyggnad, kostnadsberäknad till 15 000 – 20 000 tkr för

att anpassas till annan verksamhet.

 Slutförda upphandlingar

VD redogjorde för de upphandlingar som bolaget hittills gjort under år 2017.

 Mellegården

Markarbeten är nu påbörjade.

 Elbilar bilpool

VD redovisade de tankar som finns för en uthyrningscentral för elbilar vid

parkeringshuset Hajen. En tankstation skall byggas och den skall täckas med ett tak

med solceller. Det skall vara möjligt för hyresgäster och företag att hyra elbil och

administrationen är tänkt att skötas av Strömstadsbyggen/Strömstadslokaler.

Det är Kommunen som handlägger frågan.

 Naturum

Hörsalen vid Naturum Sydkoster är nu såld till Naturvårdsverket enligt option i det avtal

som tecknades i samband med byggnationen.

 Strömstad Tennisklubb

Föreningen önskar ett arrendekontrakt med Strömstadslokaler för att få möjlighet att ta

lån för reparation av tak. I dagsläget har de ingen möjlighet då banker inte accepterar

lån eftersom kontrakt saknas och de inte äger marken.

VD fick i uppdrag att tillskriva kultur och fritidsutskottet för att få fram ett förslag till

likabehandling mellan föreningar.
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17 Övriga frågor
 Extra Bolagsstämma

Styrelsen beslutade om extra bolagsstämma den 13 mars kl 08.00, avseende köp av

bolaget Prästmekanikern

 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 april  kl 13.00 – 17.00.

18 Styrelsemötets avslutande
Mötets ordförande Peter Heie tackade ledamöterna för mötet och avslutade detsamma.

_____________________

Vid protokollet

_________________________

Kjell Andersson, sekreterare

Justeras

________________________ _______________________

Peter Heie, ordförande Lena Martinsson, justerare



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 22 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 92                        Dnr: KS/2017-0209 

Säkerhetspolicy för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att anta förslaget till ny Säkerhetspolicy för Strömstads kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §86 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §92 
Tjänsteskrivelse Carin Oleryd, säkerhetssamordnare 
Förslag till ny säkerhetspolicy för Strömstads kommun. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (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 § 86 
KSAU § 92                        Dnr: KS/2017-0209 

Säkerhetspolicy för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till ny Säkerhetspolicy för Strömstads kommun. 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslaget till ny Säkerhetspolicy för Strömstads kommun. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 92  Dnr: KS/2017-0209 

Säkerhetspolicy för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till ny Säkerhetspolicy för Strömstads kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Carin Oleryd, säkerhetssamordnare 
Förslag till ny säkerhetspolicy för Strömstads kommun. 

Protokollsanteckning 
Carin Oleryd, säkerhetssamordnaren föredrar ärendet 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslaget till ny Säkerhetspolicy för Strömstads kommun. 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen [Datum] Dnr: KS/2017-0209
KS - Utvecklingsavdelning
Carin Oleryd,  

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Klicka här för att ange text. Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Säkerhetspolicy för Strömstads kommun

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att anta förslaget till ny Säkerhetspolicy för Strömstads kommun.

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

Beslutsunderlag
Förslag till ny säkerhetspolicy för Strömstads kommun.

Carin Oleryd
Säkerhetssamordnare

carin.oleryd@stromstad.se

Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till
Förvaltningschefer
Verksamhetschefer

Kommunstyrelsens arbetsutskott



Säkerhetspolicy 
Antagen av Kommunfullmäktige XX Dnr
Ersätter Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 § 90 med 
Dnr 

Kommunledningsförvaltningen 
Säkerhetssamordnare Carin Oleryd 

2017-03-24 



BAKGRUND 

Strömstads kommuns Säkerhetspolicy skall ligga till grund för kommunens systematiska och 

förebyggande säkerhetsarbete, samt visa på Strömstads kommuns inriktning vad gäller 

säkerhetsfrågor såväl i fred som under höjd beredskap. 

Målet är att skapa ett tryggt och säkert samhälle för alla som vistas inom kommunen samt 

eliminera risker, förebygga förluster, störningar och skador, samt begränsa 

skadeverkningarna på människa, egendom och miljö. 

Verktyg för att uppnå målet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle 

Ett antal styrande dokument och riktlinjer skall ge vägledning för hur säkerhetsarbetet i 

kommunen skall bedrivas, samt ge policyn ett konkret innehåll för upprätthållande av 

säkerhet och trygghet i Strömstads kommun.  

 Det är ålagt Strömstads kommuns Säkerhetssamordnare att utforma dessa styrande

dokument och riktlinjer samt att vidareförmedla informationen till respektive

förvaltningschef.

 Det är förvaltningschefs ansvar att dessa är kända för alla kommunens anställda samt

att skapa förutsättningar för att de ska kunna efterlevas.

Metod för det systematiska samt förebyggande säkerhetsarbetet 

Det systematiska och förebyggande säkerhetsarbetet i Strömstads kommun skall 

genomföras enligt följande metod: 

 Identifiera – Genom ett aktivt säkerhetstänkande samt genom arbetet med

attityder och beteenden skall kommunens anställda kunna identifiera

säkerhetsbrister i sin egen verksamhet.

Utbildning och information i och om säkerhetsarbete skall erbjudas alla anställda av

Strömstads kommun genom Strömstads kommuns Säkerhetssamordnare.

Det är förvaltningschefernas ansvar att uppmana sina medarbetare att delta i

informationsträffar och utbildningstillfällen rörande säkerhet i kommunen.

Det är Säkerhetssamordnares ansvar att uppmärksamma förvaltningschefernas

rapporterade behov av utbildning och information, utforma dessa tillfällen samt själv

eller med hjälp av expertis genomföra informationsträffar och utbildningstillfällen.

 Rapportera – Alla anställda av Strömstads kommun har skyldighet att rapportera

händelser som kan innebära eller leda till konsekvenser som motverkar målet med

denna policy.



 Analysera – Säkerhetssamordnaren ska alltid, på ett tidigt stadium, delta med en

bedömning när kommunens verksamheter har ärenden där säkerhetsfrågor ingår.

Det är förvaltningarnas uppdrag att involvera Säkerhetssamordnaren i sådana

ärenden där säkerhet och trygghet är en faktor. Säkerhetssamordnarens deltagande

syftar till långsiktiga säkerhetslösningar, där brukarperspektivet särskilt ska beaktas.

 Säkerhetssamordnaren är ansvarig för att tillsammans med berörda genomföra den

inledande analysen av inrapporterade händelser och incidenter.

 Åtgärda – Säkerhetssamordnare skall involveras i organisationsförändringar,

lokalplanering och lokalanpassning, samt i alla frågor som kan innebära förhöjda

risker eller påverka kommunens verksamheter och/eller personal ur ett

säkerhetsperspektiv.

 Det åläggs den som genomför förändringarna i verksamheten att kontakta

Säkerhetssamordnaren i ett så tidigt skede i processen som möjligt.

 Utvärdera – Den verksamhet som är närmast berörd av händelsen, incidenten eller

förändringen ansvarar för att följa upp och utvärdera åtgärderna. Utvärderingen skall

dokumenteras och skickas till Säkerhetssamordnare.

 Nyanställda skall ges information om Strömstads kommuns säkerhetspolicy.

 Alla invånarna har rätt att få information om hur kommunens säkerhetsarbete

bedrivs genom att kontakta Strömstads kommuns säkerhetssamordnare.

Områden som denna säkerhetspolicy omfattar 

Dokument och riktlinjer som rör: 

 Person- och personalsäkerhet

 Ekonomisk säkerhet

 Försäkringsskydd

 Informationssäkerhet

 IT-säkerhet

 Fysisk säkerhet

 Administrativ säkerhet

 Elektronisk säkerhet

 Responderande skydd

Övergripande ansvar och organisation 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetets inriktning i den 

kommunala verksamheten. Här ingår säkerhetsarbetets ledning, styrning och 

genomförande. Kommunstyrelsen fastställer övergripande riktlinjer. 

 Kommunens säkerhetssamordnare ansvarar för att verksamheten följer uppsatta mål

kopplade till området säkerhet och trygghet.



 Till säkerhetssamordnaren utses en riskhanteringsgrupp med uppgift att bereda,

samordna och följa upp frågor som berör Strömstads kommuns säkerhet.

Förvaltningscheferna utser en representant som skall ingå i riskhanteringsgruppen.

 Säkerhetssamordnaren ansvarar för att hantera de frågor och förslag som

framkommer i riskhanteringsgruppen samt för det praktiska arbetet på övergripande

nivå.

 Inom respektive förvaltning ansvarar förvaltningschefen för genomförandet av

säkerhetsarbetet samt att Strömstads kommuns säkerhetspolicy och de riktlinjer

kopplade till säkerhetspolicyn efterlevs.

 Säkerhetssamordnare är tillika kommunens säkerhetsskyddschef och direkt

underställd Kommunchef i frågor som är kopplade till rikets säkerhet. Detta innebär

ansvar för vilka anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd med hänsyn till rikets

säkerhet eller skyddet mot terrorism, samt för att säkerhetsprövning görs på de

befattningar som så kräver.

Uppföljning 

 Kommunens säkerhetssamordnare ansvarar för att uppföljning av dem kommun

övergripande inriktningsmålen sker regelbundet.

 Försäkringssamordnaren ansvarar för kvartalsvis sammanställning av skaderapporter.

 Förvaltningscheferna ansvarar för att uppföljning av verksamheternas

handlingsplaner sker regelbundet.

Utvärdering 

En årlig utvärdering i form av en verksamhetsberättelse skall genomföras i syfte att 

dokumentera kommunens säkerhetsarbete. Verksamhetsberättelsen sammanställs av 

säkerhetssamordnaren. 

Säkerhetssamordnare 

Strömstads kommun 

Carin Oleryd 

2017-03-24 



2017-05-03 

Strömstads kommuns 
riktlinjer för 
Informationssäkerhet 

Riktlinjerna är underställda Strömstads kommuns Säkerhetspolicy 
antagen XX 

Kommunledningsförvaltningen 
Carin Oleryd  

Säkerhetssamordnare 



 Lagar, förordningar och föreskrifter

 Avtal

 Kommunens interna regelverk

MÅL FÖR KOMMUNENS INFORAMTIONSSÄKERHETSARBETE 

Informationssäkerhetsarbetet i kommunen skall:  

 Garantera hög kvalitet, effektivitet och tillförlitlighet i IT-stödet

 Hindra och/eller minska effekterna av oönskade händelser

 Höja säkerhetsmedvetenheten hos de anställda

 Skydda medborgarnas integritet samt bidra till att nyttjande av informationsteknik har deras

förtroende

INRIKTNING 

Informationssäkerheten omfattar kommunens informationstillgångar utan undantag. Med 

Informationssäkerhet avses att säkerställa informationens:  

Sekretess   
Information skall skyddas så den inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgänglig eller avslöjas för 

obehörig eller kan nyttjas på annat otillåtet sätt.  

Riktighet  
Information skall vara skyddad mot oavsiktlig och avsiktlig förvanskning. 

Tillgänglighet  
Information skall vara tillgänglig för behörig användare efter identifierat behov både för interna och 

externa intressenter.  

Spårbarhet 

Riktlinjer för Informationssäkerhet 
Riktlinjer för Informationssäkerhet beskriver kommunens mål och inriktning för 
informationssäkerhetsarbetet.  

Allmänt om informationssäkerhet 

Information är en av de viktigaste tillgångarna i Strömstads kommuns verksamhet. Med 

informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat 

och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. Kommunens informations-

säkerhetsarbete skall skydda vår information mot oönskade händelser som kan medföra negativa 

konsekvenser för verksamheten och kommunens invånare.   

Med informationssäkerhet menas den samlade effekten av de skyddsåtgärder som syftar till att 

förebygga, minimera eller eliminera oönskade konsekvenser av olika händelser som negativt 

påverkar kommunens informationstillgångar. Detta gäller de hot och risker som riktar sig mot IT-

stödets och informationsresursernas tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet.  

Utgångspunkter i kommunens arbete med informationssäkerhet skall alltid vara att följa gällande: 



Utförda bearbetningar eller andra operationer skall genom befintliga rutiner vara möjliga att härleda 

till användare och tidpunkt.  

OMFATTNING 

Riktlinjer för Informationssäkerhet omfattar samtliga anställda, konsulter och andra som ges rätt att 

använda kommunens IT-stöd och informationstillgångar. Strömstads kommun skall, för aktuella 

arbetsuppgifter, ge nödvändig kunskap om hur informationssäkerhet och IT på ett säkerhetsmässigt 

sätt skall användas.  

Den som använder Strömstads kommuns informationstillgångar på ett sätt som strider mot dessa 

Riktlinjer för Informationssäkerhet kan bli föremål för disciplinära åtgärder.  

POLICYNS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET 

Riktlinjer för Informationssäkerhet är underställd Strömstads kommuns Säkerhetspolicy. Riktlinjer för 

Informationssäkerhet redovisar ledningens viljeyttring och engagemang gällande 

informationssäkerhetsarbetet. Riktlinjer för Informationssäkerhet skall konkretiseras i 

informationssäkerhetsinstruktioner enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps krav 

gällande basnivå för informationssäkerhet.  

ROLLER OCH ANSVAR  
Alla som hanterar kommunens informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla en god 
informationssäkerhetsnivå.  

Kommunstyrelsen 
Har det yttersta ansvaret för kommunens informationssäkerhet. 

Kommunchefen 
Kommunchefen har ansvar för att informationssäkerhetsarbetet bedrivs i linje med de av 
kommunstyrelsen fastställda Riktlinjer för Informationssäkerhet. Kommunchefen fastställer 
kommunövergripande Informationssäkerhetsinstruktioner. 

Informationssäkerhetsansvarig = Säkerhetssamordnaren 
Är operativt ansvarig för att beslutade åtgärder gällande informationssäkerhet genomförs. 

Generellt ansvarar chefer på alla nivåer för att aktivt verka för en positiv inställning till 
informationssäkerhetsarbetet.  

Riktlinjer för Informationssäkerhet 

Informationssäkerhetsinstruktion 
Användare 

Informationssäkerhetsinstruktion 
Systemförvaltning 

Informationssäkerhetsinstruktion 
IT Drift 

Målgrupp: Samtliga medarbetare Målgrupp: Ledning och 
systemansvariga 

Målgrupp: IT-driftansvariga 

Säkerhetspolicy 



ALLMÄNT 

Kommunens informationssystem  
Samtliga informationssystem skall vara identifierade, förtecknade och klassade efter vilka som är 
verksamhetskritiska. Av förteckningen skall en roll- och ansvarsbeskrivning framgå för inventerade 
system.  

Utbildning/information  
All personal skall regelbundet få den utbildning eller information som behövs för att 
informationssäkerheten skall upprätthållas.  

Riskhantering  
Riskhantering är det kontinuerliga arbetet med att hantera hotbilden mot kommunens viktigaste 
informationstillgångar. Arbetet är en fortlöpande process där vi identifierar och bedömer olika risker 
inom verksamheten.  

Kontinuitetsplanering  
För att skydda kritiska verksamhetsprocesser och säkra återstart av system i kommunens 
verksamheter, skall det finnas en plan för kontinuitet. Denna kontinuitetsprocess skall bland annat 
identifiera max avbrottstid och relevanta reservrutiner.  

Efterlevnad  
Efterlevnad är en viktig del i informationssäkerhetsarbetet, därför skall det bevakas att Riktlinjer för 
Informationssäkerhet och säkerhetsinstruktioner följs samt att beslutade åtgärder genomförs. 
Riktlinjer för Informationssäkerhet och säkerhetsinstruktioner revideras vid behov.  



KALLELSE/ÄRENDELISTA 23 (27) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-06-20 

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

KF § 93   Dnr: KS/2017-0151 

Strategi för fossiloberoende 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att anta strategin för fossiloberoende. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §87 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §93 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-07 av miljöstrateg Maria Aronsson. 
Strategi för fossiloberoende 2017-05-02 
Västra götalandsregionens förslag till strategiska vägval 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (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 § 87 
KSAU § 93  Dnr: KS/2017-0151 

Strategi för fossiloberoende 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta strategin för fossiloberoende. 

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

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

Protokollsanteckning 
Maria Aronsson miljöstrateg föredrar ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta strategin för fossiloberoende. 

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

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

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

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (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 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 93  Dnr: KS/2017-0151 

Strategi för fossiloberoende 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta strategin för fossiloberoende. 

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

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

Protokollsanteckning 
Maria Aronsson, miljöstrateg föredrar ärendet via skype 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta strategin för fossiloberoende. 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2017-03-06 Dnr: KS/2017-0151
KS - Utvecklingsavdelning
Maria Aronsson,  

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Strategi för fossiloberoende

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Anta strategin för fossiloberoende.

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

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

Maria Aronsson

maria.aronsson@stromstad.se

Klicka här för att ange text.

Kommunstyrelsen



  

 

 

Strömstads kommun 

 

Förslag till strategi för fossilo-
beroende 2017-05-02 
 

Dokumenttyp Strategi 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen 

Antagen xxxx 

Ansvar Kommunstyrelsen 

Aktualitetsförklaras xxx   

 

 

 

 
SAMMANFATTNING 
 



 

 

 

1. FÖRORD 5 

 

FOSSILOBEROENDE 2030, STRATEGI 

Fördjupning av det övergripande målet om fossiloberoende i Vision 2030 Strömstad kommun.  

 

DEFINITIONER AV FOSSILOBEROENDE 

Ur den statliga utredningen Fossilfrihet på väg beskrivs fossiloberoende som att minska användningen av fossil 
drivmedelsenergi med 80 % mellan åren 2010 och 2030.  

Klimatpåverkan orsakas dock inte bara av fossila utsläpp. Regionalt så väljer man att sätta mål för  samtliga ut-
släpp av växthusgaser. Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen har sitt klimatmål 
formulerat som  80 procent lägre utsläpp av växthusgaser och menar då samtliga utsläpp (basår 1990 respek-
tive 2006). 

Miljömålsberedningen, som är en parlamentariskt sammansatt grupp, presenterade under 2016 en strategi för 
Sveriges klimatarbete. Denna strategi innebär noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och att inrikes trans-
porter till 2030 ska ned med 70 % sett till 2010 års nivå. 

Strömstad kommun kommer som indikator för målet om fossiloberoende att mäta den fossila drivmedelsan-
vändningen per capita. En minskning med 80% mellan åren 2016 och 2030 ska vara ett godkänt resultat, minsk-
ningen ska gärna vara jämn över åren.  Samma metod används i 2030-indikatorerna som tas fram av Gröna bi-
lister, Miljöbarometern och 2030- sekretariatet. Detta för att kunna separera trender som beror på omställning 
av transportsektorn från de som bara beror på ändrad folkmängd och besökare  

 

STRÖMSTADS KOMMUN SKA BLI FOSSILOBEROENDE 2030, TILLSAMMANS MED HELA 
VÄSTRA GÖTALAND 

Samhället behöver utvecklas bort från dagens beroende av olja och annan fossil energi. Detta innebär 
betydande utmaningar men även många möjligheter. Lösningar ska inte bara ge minskade utsläpp av 
växthusgaser utan även bidrar till lokal utveckling. Omställningen till  fossiloberoende ger många posi-
tiva effekter som ökad hälsa, nya arbetstillfällen och mer integration och delaktighet. 

Strömstads kommun ska därför vara en del av Strategiska vägval- för ett gott liv i en fossiloberoende 
region (bilaga 1) och vi har på uppmaning av länet och regionen tidigare prioriterat och valt bland 
framtagna fokusområden. 

Kommunen har prioriterat och i ett politiskt beslut (dnr KS/2016-0217) särskilt valt Hållbara transpor-
ter ur Strategiska vägval men även de resterande fokusområdena kommer att hanteras av kommunen.   

 

 



 

3 

 

ALLA SATSNINGAR SKA GÖRAS MED ARBETSSÄTTEN:  

•Vi är föregångare  

•Vi klimatplanerar  

•Vi utvecklar attraktiva samhällen 

TRANSPORTER, PRIORITERAT FOKUSOMRÅDE 

Fokusområde ”Hållbara transporter” medför följande satsningar: 

•Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande 

•Accelererad omställning till fossilfria fordon 

•Klimatsmarta möten och semestrar 

•Effektiva godstransporter 

Vägtrafik är enligt rapporten Fossiloberoende Västra Götaland (1:2015) den näst största posten när 
det gäller fördelning av växthusgasutsläpp i Västra Götaland och den ökar dessutom. Största posten är 
raffinaderier men det är en särställning då merparten av Sveriges raffinaderier ligger på västkusten. 
Även Miljömålsberedningen pekar ut transporter som det viktigaste området för att nå klimatmålet. 

Utvecklingen ska vara relativt jämt fördelad mellan effektivare fordon, drivmedelsbyte och reducerade 
transporter (Bilen, Bränslet och Beteendet). Utvecklingen ska också vara relativt jämn; det blir svårt 
att vara beroende av en mycket snabb utveckling i slutet av målperioden. 

I dagsläget faller fokus när det gäller transporter sällan på samtliga markburna transporter, som till 
exempel entreprenadmaskiner men dessa precis som sjöfart och flyg ska inte lämnas utanför omställ-
ningen.  

Fokusområdet Transporter betyder arbete för ökad cykelpendling, fler resor med kollektivtrafik,  prio-
ritering av gång och cykel i stadsmiljö och mellan orter, ökad tillgång till fler typer av fossilfria bränslen 
för transporter, premiering av fossilfria fordon, att besöksnäring och handel sker med minskat trans-
portbehov och att resfria möten utvecklas samt att bredbandsutbyggnad fortsätter. 

KLIMATSMART OCH HÄLSOSAM MAT 

Fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat betyder matkunskap, minskat svinn, matavfallsinsamling, 
medvetna offentliga måltider, noggrant val av kött som till exempel kött från djur som har verkat  för 
biologisk mångfald, offensiv upphandling. Det finns en större potential i klimatsmarta val än i att för-
ändra livsmedlens produktionsätt, det vill säga att vilken typ av mat vi äter är generellt mycket viktigare 
än var och hur den har producerats. 

SUNDA OCH KLIMATSMARTA BOSTÄDER OCH LOKALER 

Fokusområde Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler betyder grön el, gynna småskalig produkt-
ion av energi framförallt genom solceller. Underlätta utbyggnad av laddinfrastruktur och  produktion 
av plushus, använda parkeringsbestämmelser för fossilfrihet.  
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FÖRNYBARA OCH RESURSEFFEKTIVA VAROR OCH TJÄNSTER 

Fokusområde Förnybara och resurseffektiva bostäder och lokaler betyder effektiv upphandling, 
minska resurskrävande varor både gällande produktion och drift, varutransporter, skolskjutsar, upp-
muntra och använda delandeekonomi och reparationer, minska avfall, öka återanvändning och slutli-
gen placeringar av kapital  på ett sätt som inte stödjer fossilberoendet. 

DET GODA LIVET I EN FOSSILOBEROENDE KOMMUN 

Målet är maximalt två graders höjning av jordens medeltemperatur och det ger att  varje människa i 
världen behöver komma under två ton koldioxid per år. 

 Idag släpper den genomsnittlige invånaren i Göteborgsregionen ut ca 8 ton växthusgaser per år  vilket 
bör överensstämma med  en genomsnittlig invånare i Strömstads kommun. Utsläppen sker både lokalt 
och globalt, att kunna se på utsläppen ur konsumtionsperspektiv är viktigt för att inte få utsläppsminsk-
ningar enbart genom att flytta produktion över gränsen och sedan importera varorna. Det blir också 
ett mer hållbart och rättvist sätt att se på utsläppen.  

Hur går det med det goda livet, hur skulle ett liv vara med maximalt två ton? Det finns många olika 
föreställningar. Vissa tror att inget särskilt behöver göras, att tekniken fixar allt åt oss men så är det 
inte. Andra tror att en minskning skulle föra oss tillbaka till 1800-talet, så är det inte heller. Vi kan ha 
en livsstil som liknar dagens men modifierad, som till exempel halverad konsumtion av nöt- och 
griskött, flygresande som på 2000 års nivå och en dubblerad  tjänstekonsumtion på bekostnad av va-
rukonsumtion. Cafébesök, kurser, restaurangbesök, utbildning med mera innebär mindre klimatpåver-
kan än att köpa resor för pengarna. 

Studier i Västsverige visar att utsläppen skiljer mycket åt mellan personer, från 4 till 15 ton per person.  
Men vi tycks inte bli lyckligare av att äta mycket rött kött, flyga mycket eller åka mycket bil. Istället är 
det god hälsa, jobb, vänner och en partner som ger oss välbefinnande, hög klimatpåverkan har ingen 
payoff på välbefinnandet.  

 

Bilagor 

Bilaga1 Sammanfattning av strategiska vägval för ett gott liv i fossiloberoende region 



SAMMANFATTNING AV FÖRSLAG TILL 

STRATEGISKA 
VÄGVAL
FÖR ETT GOTT LIV I ETT FOSSILOBEROENDE 

VÄSTRA GÖTALAND 2030

I Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål – att vara en fossiloberoende region till år 2030. Vi måste utveckla vårt 

samhälle bort från dagens beroende av olja och annan fossil energi. Detta innebär betydande utmaningar, men även 

många möjligheter. Vi behöver satsa på lösningar som inte bara ger minskade utsläpp av växthusgaser utan även 

bidrar till regional utveckling och den övergripande regionala visionen om ”det goda livet”. Omställningen till fossil-

obroende kan ge många positiva effekter som ökad hälsa, nya arbetstillfällen och mer integration och delaktighet. 

Västra Götaland har goda förutsättningar att gå före och ta en ledande roll i omställningen till fossiloberoende. Vi 

bedriver redan ett omfattande klimatarbete, men för att vi ska nå vårt klimatmål krävs att vi höjer tempot och att ännu 

fler aktörer i Västra Götaland samverkar.

De strategiska vägvalen innebär förslag på regionala prioriteringar som ska underlätta ett intensifierat omställnings-
arbete i Västra Götaland och leda oss mot målet om en fossiloberoende region 2030. Förslaget är inriktat på områden 

där lokala och regionala aktörer har möjlighet att styra över planer och processer och möjlighet att agera. Stor beto-

ning ligger även på att skapa genomförandekraft genom ett tydligt och koordinerat lokalt och regionalt ledarskap. För-

slaget är resultatet av ett omfattande arbete. Regionala klimatutmaningar har kartlagts, dialogprocesser med bred upp-

slutning från näringsliv, universitet och högskolor samt offentliga aktörer har genomförts och slutligen har ett 

omfattande analysarbete gjorts. Allt detta utgör grunden för förslaget till strategiska vägval för ett gott liv i ett fossil-

oberoende Västra Götaland 2030.

Förslaget är uppdelat i två delar. Den första delen består av tolv satsningar inom fyra fokusområden. Dessa definierar 
tematiska prioriteringar där ett intensifierat arbete kan leda till avgörande minskningar av klimatutsläppen med regional 
utveckling och ökad sysselsättning som följd. Den andra delen består av arbetssätten. Här finns verktygslådan för att 
åstadkomma en förändrad färdriktning – för ett fossiloberoende Västra Götaland. När fokusområden och satsningar 

kombineras med arbetssätten kan vi få kraften att genomföra den tydliga samhällsförändringen som behövs. 

För att öka tempot i arbetet med att nå klimatmålet behöver alla aktörer i Västra Götaland agera – från offentlig sektor, 

universitet och högskolor samt näringsliv till organisationer och enskilda invånare. Omställningen sker i den egna 

organisationen men också i bred samverkan över organisationsgränserna. För att få kraft i arbetet med genomförandet 

av förslagen till strategiska vägval ska färdplaner formuleras där mål och åtgärder för arbetet beskrivs mer i detalj. 

Viktiga resurser i genomförandet är regionala och lokala utvecklingsmedel, samt statliga och europeiska utvecklings-

resurser. Ett led i det arbetet är att bilda ett regionalt miljö- och klimatråd med uppgiften att följa, driva på och lyfta 

goda exempel i Västra Götaland.

Detta förslag har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. 



4 arbetssätt som bidrar till 
samhällsförändring 

För att åstadkomma den breda samhällsomställning som är nöd-

vändig för att nå vårt klimatmål behöver vi i större utsträckning se 

till helheten och skapa synergier mellan olika samhällssektorer. 

Därför föreslås omställningsarbetet utgå från fyra arbetssätt som 

på olika sätt stimulerar samhällsförändring och där ett regionalt 

ledarskap kan göra en tydlig skillnad. 

Vi är föregångare för ett gott liv i en 
fossilfri framtid

Västsvenska aktörer som kommuner, myndigheter, företag och 

organisationer kan alla utföra kraftfulla åtgärder inom sitt verksam-

hetsområde för att visa ansvar och ligga i framkant i omställningen. 

Genom medvetna inköp, investeringar och satsningar skapas efter-

frågan på framtidens lösningar. Offentlig sektor har en extra viktig 

roll att spela och all offentlig verksamhet i Västra Götaland ska vara 

fossiloberoende före år 2030. 

Vi klimatplanerar för framtidens 
samhällsstruktur 

En fossiloberoende framtid förutsätter en planering som gör det  

möjligt. Med nytänkande samhälls- och klimatplanering kan vi 

minska utsläppen av växthusgaser, hantera effekterna av klimat-

förändringarna och samtidigt öka människors möjligheter till ett  

hälsosamt och gott liv. Regionala infrastruktursatsningar och kom-

munala byggprocesser ska genomsyras av omställningen till fossil-

oberoende och vi planerar för att förhindra skador av översväm-

ningar och andra klimateffekter. 

Vi investerar i testarenor och innovatio- 
ner som bidrar till utveckling och jobb 

Västra Götaland har förutsättningarna för att utmärka sig som växt-

plats för framtidens fossilfria lösningar. Nytänkande forskning, test-

bäddar för ny teknik, samverkan kring pilotprojekt, kreativa inkuba-

torer och riktat innovationsstöd är viktiga verktyg inom detta arbets-

sätt. Genom att våga testa nya angreppsätt kan vi utveckla  

produkter och samhällslösningar som underlättar omställningen 

både lokalt och globalt. 

Vi utvecklar attraktiva samhällen där det 
är lätt att göra rätt 

De lokala förutsättningarna för att leva ett klimatsmart liv kan 

stärkas samtidigt som våra samhällen och stadsdelar blir mer 

levande och attraktiva. Här kan kreativitet, samarbete och resurs-

effektivitet vara i fokus och kommuner, lokala företag, föreningar 

och invånare kan samverka för att ta fram smarta lösningar. Initiativ 

kring exempelvis delningsekonomi och fler lokala mötesplatser som 
distansarbetsplatser, verkstäder och odlingar kan underlätta en 

fossiloberoende livsstil. 

Fokusområden och satsningar 
som ger störst klimatnytta 

Omställningen till fossiloberoende omfattar alla delar av samhället. 

Samtidigt är det viktigt att fokusera på de områden där kraftfulla 

insatser kan få störst effekt. Därför prioriteras ett antal satsningar 

inom viktiga fokusområden. Detta är satsningar där det finns en 
tydlig regional rådighet och där god klimatnytta kan förväntas.

          FOKUSOMRÅDE 1 

Hållbara transporter 

• Klimatsmart vardagsresande där fler väljer
gång, cykling och kollektivt resande

• Accelererad omställning till fossilfria fordon

• Effektiva godstransporter

• Klimatsmarta möten och semestrar

  FOKUSOMRÅDE 2 

Klimatsmart och hälsosam mat 

• Främja hållbart lantbruk

• Mer vegetariskt på tallriken

• Minskat matsvinn

  FOKUSOMRÅDE 3 

Förnybara och resurseffektiva 
  produkter och tjänster  

• Större marknad för biobaserade material

och drivmedel

• Tjänster och cirkulära varor

• Design för en hållbar livsstil

  FOKUSOMRÅDE 4 

Sunda och klimatsmarta bostäder 
  och lokaler

• Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder

• Effektiv renovering av befintlig bebyggelse

Satsningarna genomsyras 
av alla arbetssätten 

Varje satsning behöver genomsyras av alla  

fyra arbetssätten för att vi på ett effektivt sätt 

ska lyckas nå klimatmålen och samtidigt bidra 

till regional utveckling och ett gott liv för  

invånarna.

Exempel på möjliga
åtgärder inom satsning: 

”Klimatsmart vardagsresande 

där fler väljer gång, cykling och 
kollektivt resande”





KALLELSE/ÄRENDELISTA 24 (27) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-06-20 

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

KF § 94   Dnr: KS/2017-0280 

Ändringar i Fyrbodals förbundsordning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att godkänna förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund 

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §88 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §94 
Tjänsteskrivelse Ralf Karlsson kommunsekreterare 2017-04-24 
Förslag till reviderad förbundsordning mars 2017 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 21



               

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

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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

Ändringar i Fyrbodals förbundsordning 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 94   Dnr: KS/2017-0280 

Ändringar i Fyrbodals förbundsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ralf Karlsson kommunsekreterare 2017-04-24 
Förslag till reviderad förbundsordning mars 2017 

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

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2017-04-24 Dnr: KS/2017-0280
KS - Administrativ avdelning
Ralf Karlsson, 194 01

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Ändringar i Fyrbodals förbundsordning

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att godkänna förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund 

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ralf Karlsson kommunsekreterare
Förslag till reviderad förbundsordning mars 2017

Ralf Karlsson

194 01
ralf.karlsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarium
kansli@fyrbodal.se

Kommunstyrelsen

mailto:kansli@fyrbodal.se






















 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 25 (27) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20  
   
    

 

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 

 

KF § 95                        Dnr: KS/2016-0617 

Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning och revisionsrapport 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att godkänna upprättad årsredovisning för 2016 

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §89 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §95 
Tjänsteskrivelse Ralf Karlsson kommunsekreterare 2017-04-24 
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 
samordningsförbundet väst 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 22



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (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 § 89 
KSAU § 95                        Dnr: KS/2016-0617 

Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning och 
revisionsrapport 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättad årsredovisning för 2016 

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

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

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

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

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

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (40) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-05-10 KS/2017-0202 

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

KSAU § 95  Dnr: KS/2016-0617 

Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning och 
revisionsrapport 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättad årsredovisning för 2016 

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning, verksamhetsberättelse 
och revisionsberättelse för 2016.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ralf Karlsson kommunsekreterare 2017-04-24 
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 
samordningsförbundet väst 2016 

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

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att godkänna upprättad årsredovisning för 2016

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

Sammanfattning av ärendet
Sammanfattning Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2016. 

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

Beslutsunderlag
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
samordningsförbundet väst 2016
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Insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst 2016 

Ledning och styrning: 
Förbundschefen leder arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar, ingår i och leder 
Beredningsgruppen samt är adjungerad i samtliga LLG i området. 
Förbundschefen kan kalla berörda representanter från Beredningsgruppen, i samband med beredning av 
ärenden. 

Beredningsgruppen ska utgöra ett stöd för förbundschefen, ska verka för att den finansiella samordningen 
utvecklas och bidra med kompetens. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll. 

Målgruppen för insatserna är personer i åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering.  
Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete 
poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och 
de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.      

Syftet ur ett individperspektiv är att erbjuda enskilda personer som är i behov av samordnad rehabilitering 
del av samhällets samlade kompetenser och insatser.  
Förväntat resultat är att enskilda personer skall kunna förbättra sin funktions- och arbetsförmåga och få 
ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet. Deltagarna ska öka sin självmedvetenhet, hitta 
nya vägar som leder dem framåt och känna att de har makt över sin livssituation. 
Gemensam planering så tidigt som möjligt, mellan berörda aktörer, förväntas leda till effektivare 
rehabilitering för individen.  
De samverkande parterna får ett underlag, en bedömning, för eventuell fortsatt rehabilitering av individen 
och/eller att deltagaren får ”rätt plats i välfärden". 

Syftet ur ett samhällsperspektiv är att optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i 
arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas 
rehabilitering. Det ska skapas samsyn mellan myndigheterna. Det blir en samhällsvinst. 

Synsätt: 
 Samordningsförbundet Västs (Sof) utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen

försörjning och bli en del av samhället.

 All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga.

 Individens aktiva medverkan eftersträvas.

 De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar.

Insatser via Samordningsförbundet är kvalificerade insatser under begränsad tid: 
 Avgränsning av målgrupper till samtliga insatser görs vid aktivt missbruk, allvarliga psykiatriska

tillstånd, pågående kriminalitet.

 Personal som arbetar för Sof tar inte över ordinarie verksamheters arbete.

 Deltagarens handläggare finns med och är informerade under tiden som deltagaren får insatser via Sof.

Personalen som arbetar för Sof: 
 All personal bibehåller sina anställningar men de får förändrat uppdrag under tiden de arbetar för

Sof.

 De arbetsgivare som ställer personal till förfogande för Sof ersätts för faktiska kostnader, efter
fakturering.

 Teammöte med samtlig personal, en gång per månad, ersätter APT hos ordinarie arbetsgivare.

 All personal som arbetar för Sof skall underteckna ett sekretessdokument då de påbörjar sitt
uppdrag.

 All personal är ansvarig för att sprida information och kunskap om förbundet.
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Utbildningspolicy: 
 Den personal som arbetar med uppdrag för Sof ska ha erforderlig kompetens för det arbete som de

ska utföra.

 Sof bekostar utbildningar som befrämjar samverkan mellan parterna och som förbundet planerar
och/eller anser att personalen som arbetar med uppdrag för förbundet, beredningsgruppen,
förbundschef och/eller styrelsen är i behov av.

 Vidareutbildning och/eller kompetenshöjning för enskilda som arbetar med uppdrag för förbundet
bekostas inte av Sof Väst, det får deras arbetsgivare eller de själva bekosta.

 Sof kan i undantagsfall bekosta någon utbildning för enskilda personer som arbetar med uppdrag
för förbundet om det tillför mervärde för hela verksamheten.

 Utbildningar samt deltagande i konferenser gällande styrelsen och förbundschef beslutas av
ordförande och/eller vice ordförande.

 Alla utbildningsfrågor ställs till förbundschefen.
Förbundschefen bereder alla utbildningsfrågor och kan besluta om utbildningsinsatser upp till två
basbelopp och enligt utbildningspolicyn om det ryms inom befintlig budget.

Dokumentationspolicy: (runt deltagare)

 Under arbetets gång förvarar personalen all dokumentation och sekretessbelagda handlingar i låst
utrymme på sina respektive arbetsplatser.

 Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter följer de regler som gäller om journalplikt.

 I samband med att slutrapport upprättas förstörs allt arbetsmaterial rörande deltagaren, förutom
nödvändig information för 6-månaders- och 2-årsuppföljning.

 Slutrapporten förvaras bland övriga sekretessbelagda handlingar hos aktuell myndighet.

Uppföljningar och utvärderingar:  
Verksamhetsuppföljningen görs i SUS, ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att 
följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning. 
Förbundet genomför uppföljning 6 månader efter avslut för deltagare i Steg1 och Motivations- och 
vägledningskurs (MVK). Uppföljning genomförs även 6 månader och 2 år efter avslut för de deltagare som 
har haft insats av rehabvägledare. Deltagare i samtliga insatser lämnar en anonym utvärdering vid avslut. 
Förbundet genomför även en enkätundersökning vid avslut för de deltagare som varit i Steg1, MVK och 
Utredningen. 
Ansvariga för respektive insats har som arbetsuppgift att:  

 Ansvara för att deltagarna skriver på samtycke för SUS.

 Ansvara för att all rapportering till uppföljningsansvarig/administratören gällande SUS-
rapporteringen sker inom en vecka från start respektive avslut.

 Ansvara för deltagarnas utvärderingar och enkäter.

Processamordnare: 
 Arbetsledare för personalen som arbetar med uppdrag finansierade av Sof, leder och fördelar

arbetet.

 Arbetsmiljöansvarig i samarbete med personalens ordinarie chef.

 Ansvarig för möte med personalen minst en gång i månaden, det inkluderar APT och
”ärendegenomgång”.

 Avgör i principiella tveksamma ärenden angående deltagare.

 Prioriterar bland aktuella deltagare till Utredningen.

 Har medarbetarsamtal med personalen som arbetar med uppdrag för Sof.

 Kontaktperson mot ordinarie arbetsgivare i lönefrågor.

 Kontaktperson mellan personalen inom Sof och Beredningsgruppen.

 Ansvarig för rapportering av insatserna till Beredningsgruppen, Styrelsen och förbundschef.
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 Medverkar vid utredningar/inventering/framtagning av förslag till samverkansaktiviteter i
samarbete med Beredningsgruppen och förbundschefen.

 Länken mellan personalen och parterna i praktiska frågor.

 Ansvarig för att de blanketter som används är aktuella och relevanta.

 Sammanställer deltagarnas utvärderingssvar och skattningar.

 Informerar tillsammans med övrig personal om Sof för handläggare i de ordinarie verksamheterna.

Insatser som Samordningsförbundet finansierar

Ansökan/Anvisning: 
Förutsättning är att individen är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av de samverkande 

myndigheterna: 

 Ansökan görs till respektive insats.

 Alla ansökningar till insatserna går via:

a. Direktremiss från två parter, där huvudremitenten inhämtar information från övriga

myndigheter

b. Avstämningsmöte mellan vården och Försäkringskassan

c. MMR-möte mellan primärvården och övriga berörda myndigheter

d. Efter gemensam kartläggning mellan FK och AF

e. I samband med SIP (samordnad individuell plan)

f. Personer som är aktuella hos två eller flera av parterna kan själva boka studiebesök hos

respektive insats.  Anser individen och personalen hos Sof att insatserna kan vara till gagn

för personen, kontatar individen sin handläggare för ansökan enligt punkt a

 Samtliga handläggare hos de samverkande myndigheterna har möjlighet att remittera till

insatserna.

 Innan anmälan inhämtas samtycke om sekretesslättnad från deltagaren.

 Ansökan måste vara ifylld och bilagd med aktuella och relevanta handlingar (tidigare insatser,

utredningar och bedömningar mm).

 Av ansökan ska det tydligt framgå vilken försörjning individen har och under hur lång tid framöver.

 Försörjande handläggare fattar beslut.

 Av ansökan ska det tydligt framgå, vad som är uppdraget till aktuell insats inom Sof.

 Föreligger behov av tolk, så bekostas det av inremittent.

 Ofullständiga anmälningar återgår till inremittent för komplettering.

 Alla blanketter finns på Sof Västs hemsida; www.samverkanvg.se/sofvast.

Rehabvägledare: 
 6 rehabvägledare (4,6 tjänster) som arbetar i samtliga av Sofs kommuner. 

 Deltar i handläggar-/samverkansgrupp.

 Är deltagarnas kontaktperson.

 Arbetar med motivering, vägledning och arbetsmarknadscoachning, samt hjälp till
arbetsprövning/träning eller praktik.

 Är länken mellan Utredningen och ordinarie handläggare.

 Kontaktpersoner gentemot AME/ALE samt Dingle Hundcentrum.

 Har huvudansvaret för kontakten med och uppföljningen av praktikplatserna, arbetsprövning-
/träning/praktik.

 Har vid behov motiverande arbetsinriktad gruppverksamhet för de deltagare som saknar
arbetsprövnings-/tränings-/praktikplats.

http://www.samverkanvg.se/sofvast
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 Ansvarar, tillsammans med deltagarna, för att handlingsplaner är aktuella och att ordinarie
handläggare informeras om ändringar.

 Är ytterst ansvariga för sammanställningen av deltagarnas slutrapport.

Målgrupper för rehabvägledare: 
 Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande

myndigheter.

 Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.

 Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna.

Syfte: 
 Är att öka möjligheterna till egen försörjning samt att deltagaren får ökad hälsa och livskvalitet.

Målet med insatsen: 
 Minst 125 nya deltagare/år.

 Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till
egen försörjning, dvs. få lön, gäller vid alla former av anställning inkl. lönebidragsanställning,
nystartsjobb mm eller studiestöd via CSN.

 Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle ha
arbete eller studier, gäller heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.

Frekvens/Flöde: 
 125 nya deltagare/år.

 Totala inskrivningstiden ska vara i genomsnitt 6 månader och max 1 år.

Avtal om arbetsprövnings/träningsplatser: 
 Avtal med AME/ALE om 0,5 prövnings-träningsplats/kommun i Strömstad, Tanum, Sotenäs,

Munkedal, Lysekil och Orust kommuner.

 Avtal med Dingle hundcentrum om 1,0 prövnings-träningsplats.

Anledningar till avslut: 
 Deltagaren börjar arbeta helt eller delvis.

 Deltagaren har fått anställning som påbörjas inom den närmaste tiden.

 Deltagaren har förutsättningar för att arbeta helt eller delvis, är anställningsbar, lotsas att bli
arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

 Deltagaren saknar förutsättningar för att tillgodogöra sig insatsen, återgår till anvisande myndighet
eller annan myndighet som deltagaren är i behov av insatser ifrån.

 Deltagaren medverkar inte eller tar inte ansvar för sin rehabilitering, är inte motiverad för insatsen,
återgår då till anvisande myndighet.

Arbetsprocess: 
 Kartläggande samtal med deltagaren.

 Remitterar vid behov till Utredningen eller MVK på Sof Väst.

 Följer vid behov med deltagarna till möte med vården, kan t.ex. gälla intyg inför vidare åtgärder
eller behov av fortsatt rehabilitering.

 Letar tillsammans med deltagaren upp lämplig arbetsprövnings/tränings-/praktikplats.

 Genomför studiebesök på arbetsplats tillsammans med deltagaren.

 Har uppföljande samtal med deltagaren och representant från arbetsplatsen.

 Kontinuerlig återrapportering till inremittenterna kring deltagarens process.

 Skriver slutrapport efter att deltagaren avslutats i insatsen.



Samordningsförbundet Väst 
Org.nr 222000 - 2030 

Slutrapport: 
 När deltagare slutar i sin insats hos rehabvägledare lämnas slutrapport till deltagaren, samt till

anvisande myndighet där rapporten också skall förvaras.

 I slutrapporten lämnas en objektiv beskrivning av tänkbara yrken och eller arbetsplatser,
arbetsinriktning, resurser samt aktivitets/funktionsbegränsningar.

 Slutrapporten och sammanfattningen efter utredningarna skrivs enligt speciell mall, som är
godkänd av alla myndigheterna efter deras kriterier.

Utredare: 
2 Utredare (2,0 tjänster) som arbetar mot samtliga av Sofs kommuner. 

 Finns på plats som instruktör och observatör.

 Gör funktionsbedömning i aktivitet, detta kan vid enstaka tillfällen även ske individuellt utanför
grupp.

 Är aktiva och behjälpliga i samband med praktikanskaffning eller arbetsprövning/träning i
anslutning till utredningarna.

 Dokumenterar runt utredningarna och gör en skriftlig sammanställning om varje deltagare när
utredning avslutas.

 Redovisar sammanställningen av utredningen, tillsammans med deltagaren, till rehabvägledare (för
de deltagare som har detta) eller inremittent, samt till ansvarig handläggare på den myndighet som
deltagaren får ersättning ifrån.

 Tillhandahåller föreläsningar, i alla kommuner, om motivation samt krav/rättigheter i förhållande
till försörjning för de personer som är aktuella hos inremittenterna.

 Behjälplig till kontakter med arbetsterapeuter i respektive kommun för att deltagare ska kunna få
hjälpmedel i hemmet.

Målgrupper för utredningsenheten: 
 Personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet.

 Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras.

 Bland aktuella deltagare, görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatsen.

Syfte: 
 Är att utreda en individs förutsättningar för arbete/studier.

Målet med insatsen: 
 Minst 90 deltagare/år.

 Minst 70 % av de som deltar skall anse att Utredningen varit viktig på deras väg till egen försörjning.

 Minst 90 % skall anse att de blivit respektfullt bemötta under Utredningen.

Frekvens/Flöde: 
 9 utredningsgrupper/år med 10 – 12 deltagare/grupp, blandat från alla åtta kommuner.

 Varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka.

Arbetsprocess: 
 Samhällsinformation.

 Egenskapstest/intressetest ex. Vägvisaren.

 Arbetsstationer (kök, textil, data, papp, sortering, montering och planering).

 Kartläggning samt objektiv funktionsbedömning i aktivitet.

 Deltagarna prövar sina förmågor i praktiska situationer, funktionsbedömning i aktivitet.

Slutrapport: 
 När deltagare avslutar Utredningen lämnas slutrapport till deltagaren, eventuell rehabvägledare

samt till anvisande myndighet där rapporten också skall förvaras.
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 Skall vara ett underlag för deltagaren och inremittenter om personens funktionsnivå i aktivitet och
inom vilka områden det kan vara aktuellt med fortsatt arbetsprövning/träning/praktik.

 Slutrapporten skrivs enligt speciell mall.

Motivations- och vägledningskurs: 
3 personer (1,10 tjänster) arbetar i kursverksamheten tillsammans med externa ”föreläsare”. 

 Arbetar med motivering, vägledning och arbetsmarknadscoachning, samt hjälp till
arbetsprövning/träning eller praktik.

 Är länken mellan MVK och ordinarie handläggare.

 Ansvarar, tillsammans med deltagarna, för att handlingsplaner är aktuella och att ordinarie
handläggare informeras om ändringar.

 Är ytterst ansvariga för sammanställningen av deltagarnas slutrapport.

 Kursen är arbetsförmågestärkande; såväl kunskapsmässigt som socialt och även hälsomässigt då
lättare fysisk träning ingår varje vecka.

Målgrupper för Motivations- och vägledningskursen: 
 Prioriterade är personer över 25 år som har viss erfarenhet av arbetslivet som behöver extra

motivation och vägledning för att återetablera sig på arbetsmarknaden.

Syfte: 
 Öka arbetsförmåga och förbättra hälsa.

 Öka förutsättningarna för att klara arbete och/eller studier.

 Att rusta personerna väl för att nå ökad egen försörjning.

Målet med insatsen: 
 Minst 40 deltagare/år.

 Minst 70 % av deltagarna skall anse att deras förväntningar på kursen infriats.

 Minst 70 % av deltagarna skall anse att kursen har rustat dem för att nå sitt mål.

 Minst 90 % skall anse att de blivit respektfullt bemötta under kursen.

Frekvens/Flöde: 
 4 utredningsgrupper/år med 12 deltagare/grupp, blandat från alla åtta kommuner.

 Varje grupp pågår i 6 veckor, dagligen på eftermiddagarna.

Arbetsprocess: 
 Personen har informerat sig om MVK.

 Besök för information, inremitterande handläggare bokar ett besök som görs tillsammans med
deltagaren eller av deltagaren enskilt.

Kursen är indelad i 3 block; I det första blocket ligger fokus på hälsa och att stärka den egna förmågan. I 
block två tillkommer föreläsningar inom ett flertal områden; t.ex. arbetslivets förutsättningar och 
samhällsinformation. I block tre övar man på att skriva CV och personligt brev samt på hur man hittar 
arbeten, söker dessa och genomför intervjuer.  

Slutrapport: 
 När deltagare avslutar MVK skall slutsamtal hållas med deltagaren och anvisande myndighet.

 I samband med slutsamtal upprättas en handlingsplan för hur deltagaren går vidare mot
arbete/studier.

Jobbsökargrupp: 
0,3 tjänst som arbetar främst med personer från Uddevalla och Färgelanda som har deltagit i 
Utredningen och/eller MVK och behöver fortsatt stöd. 

 Arbetar i grupp med motivering, vägledning och arbetsmarknadscoachning, samt hjälp till
arbetsprövning/träning eller praktik.



Samordningsförbundet Väst 
Org.nr 222000 - 2030 

 Är länken mellan deltagarna och ordinarie handläggare.

 Har huvudansvaret för kontakten med och uppföljningen av praktikplatserna, arbetsprövning-
/träning/praktik.

 Ansvarar, tillsammans med deltagarna, för att handlingsplaner är aktuella och att ordinarie
handläggare informeras om ändringar.

 Är ytterst ansvariga för sammanställningen av deltagarnas slutrapport.

Målgrupper för jobbsökargruppen: 
 Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande

myndigheter.

 Vid anvisningar ska personer från Uddevalla och Färgelanda som har deltagit i MVK eller
Utredningen prioriteras.

 Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatsen.

Syfte: 
 Öka förutsättningarna för deltagarna att klara arbete och/eller studier.

 Att rusta personerna väl för att nå ökad egen försörjning.

Målet med insatsen: 
 Minst 25 nya deltagare/år.

 Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle ha
arbete eller studier, gäller heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren.

 Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt
ha kommit till egen försörjning.

Frekvens/Flöde: 
 25 nya deltagare/år.

 Totala inskrivningstiden ska vara i genomsnitt 3 månader.

Arbetsprocess: 
 Kartläggande samtal med deltagaren.

 Lär deltagarna skriva CV och personligt brev samt hur man hittar arbeten, söker dessa och
genomför intervjuer.

 Letar tillsammans med deltagarna upp lämplig arbetsprövnings-/tränings-/praktikplats.

 Genomför studiebesök på arbetsplatser tillsammans med deltagarna.

 Har uppföljande samtal med deltagaren och representant från arbetsplatsen.

 Kontinuerlig återrapportering till inremittenterna kring deltagarens process.

 Skriver slutrapport efter att deltagaren avslutats i insatsen.

Fysioterapeut 
1 fysioterapeut (0,3 tjänst) finns tillgänglig för alla deltagare i Sof Västs insatser. 

 Göra fysisk funktionsbedömning på deltagare i insatser hos Sof Väst

 Föreläsa i Utredningen och MVK om hälsa, kost, motion och betydelsen av fysiska aktiviteter.

Målgrupper för fysioterapeuten: 
 Alla deltagare i insatser som Sof Väst finanserar, dock i första hand de som deltar i Utredningen och

MVK.

Syfte: 
 Att göra deltagarna medvetna om sina fysiska förutsättningar och eventuella begränsningar.

 Att kunna ge råd till deltagarna utifrån sin specialkompetens.

 Att vara en del i uppdraget att utreda deltagarens förutsättningar för yrkesarbete.
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Målet med insatsen: 

 Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, motion och betydelsen av fysisk aktivitet per
grupp inom Utredning och MVK.

 Att genomföra funktionsbedömning/TIPPA- och konditionstest på minst 90 deltagare/år

Arbetsprocess: 
 Använder sig av erforderliga bedömningsinstrument, gör TIPPA-test och konditionstest.

 Delger övrig personal och deltagarna sin funktionsbedömning, samt aktuell information om vilka
fysiska aktiviteter deltagaren har blivit rekommenderad.

 Fysioterapeutens bedömning kompletterar i aktuella fall övriga insatser och biläggs slutrapporten.

 Ansvarar för föreläsning om hälsa mm. under Utredningen och i MVK.

 Utför inga behandlingar.

Steg1: 
6 personer (2,0 tjänster finansierade av Sof Väst och 1,75 och from 15 augusti 1,8 tjänst finansierade av 
Uddevalla kommun) arbetar med deltagarna.  

 Arbetar med motivering, vägledning och arbetsmarknadscoachning, samt hjälp till
arbetsprövning/träning eller praktik.

 Är länken mellan Steg1 och ordinarie handläggare.

 Remitterar vid behov till Utredningen eller MVK på Sof Väst.

 Ansvarar, tillsammans med deltagarna, för att handlingsplaner är aktuella och att ordinarie
handläggare informeras om ändringar.

 Är ytterst ansvariga för sammanställningen av deltagarnas slutrapport.

Målgrupper för Steg1: 
 Unga vuxna 16-29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos, som står långt från

arbetsmarknaden.

 Unga vuxna som behöver/vill komplettera sina studier på olika nivåer för att kunna komma vidare.

 Unga vuxna som upplevs ha ett utanförskap eller känner sig socialt isolerade, som är i behov av
kontakt med två parter.

Syfte: 
 Tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg

att hoppa av skolan.

 Reducera utanförskap hos unga vuxna.

 Vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande.

Målet med insatsen: 
 Minst 50 deltagare/år.

 Minst 80 % skall vara mer nöjd med sin livssituation vid avslut än vid start. 

 Minst 80 % skall ha en tydligare bild av vad man skall göra inom ett år vid anslut än vid start.

Frekvens/flöde: 
 Steg1–personalen beslutar på sitt veckomöte om/när intag.

 Fasta grupper med 4 intag/år, 10-15 deltagare/grupp, totalt 40 – 60 nyinskrivna/år.

 3 timmar/dag, 4 dagar i veckan.

 Varje grupp pågår i 6 månader, enskilt upp till max ett år – med möjlighet till behovsstyrd
förlängning vid t.ex. uppehåll.
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Arbetsprocess: 
 Personen har informerat sig om Steg1.

 Besök för information, inremitterande handläggare bokar ett besök tillsammans med deltagaren,
får information, skriver en ansökan och samtycke.

Kursen innehåller ett flertal olika block eller teman. Dessa är: Hälsa (kost, motion, mat, stress och 
mindfulness), Mål (val i vardagen, livsstil och normer, studier och arbete), Självkänsla och självförtroende, 
Hushållet (ekonomi, handla, laga mat), Att påverka (samhållsinformation och samhällsengagemang).  

 Arbetar med deltagarna i grupp och individuellt.

 Samtal enligt MI-princip.

 Förhållningssätt enligt KBT-princip.

 Stor vikt lägges vid deltagarens eget ansvar (empowerment).

 Anpassad jul- och sommarverksamhet viktig för kontinuiteten.

Slutrapport: 
 När deltagare avslutar Steg1 skall slutsamtal hållas med deltagaren och anvisande myndighet.

 I samband med slutsamtal upprättas en handlingsplan för hur deltagaren går vidare mot
arbete/studier.

 Om Steg1-personalen och inremittent, i samråd med deltagaren, bedömer att ytterligare stöttning
behövs kan detta erbjudas på individuellt basis i upp till 6 månader.

 En slutrapport upprättas som lämnas till deltagaren samt till anvisande myndighet där rapporten
också skall förvaras.

Utvecklare av Arbetsintegrerade socialt företagande (ASF) och kompletterande 
arbetsmarknad:  
En (1) tjänst som utvecklare som arbetar först och främst på strukturell nivå, men även med deltagare som 
har som mål att starta ASF. 

 Bygga nätverk och samverka med berörda myndigheter.

 Kartlägger behov och förutsättningar samt är behjälplig vid uppstart av ASF inom Sof Västs område.

 Stöd och kontaktperson mellan befintliga ASF och myndigheterna.

 Sprida kunskap om ASF inom Sof Västs område.

 Kartlägger tänkbara arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser, där det inte krävs yrkesutbildning,
hos myndigheterna och i föreningslivet.

 Informera om och stödja utvecklingen av en kompletterande arbetsmarknad hos myndigheterna
och i föreningslivet.

Målgrupp på strukturellnivå: 
 Myndigheter; politiker, chefer, handläggare och andra tjänstemän 

Syfte på strukturellnivå: 
 Öka kunskapen om AFS och kompletterande arbetsmarknad inom förbundets område.

 Kommunvis förankringsprocess om ASF

Mål på strukturellnivå: 
 Minst 40 tjänstemän ska ha deltagit i någon form av samverkansmöten om ASF och

kompletterande arbetsmarknad.

 Minst 50 handläggare hos parterna inom Sof Västs område skall ha gått utbildning i vad ett ASF är.

 I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en handläggare som arbetar med ASF.

Målgrupp på individnivå: 
 Personer i arbetsför ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårigheter att

få/eller behålla ett arbete.

 Arbetssökande, sjukskrivna och deltagare inom sysselsättning LSS och psykiatrin.
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Syfte på individnivå: 
 Att öka målgruppens förutsättningar för arbete och egen försörjning.

 Öka utbudet av arbetstillfällen för personer som har svårt för att konkurrerar på den öppna
arbetsmarknaden

Mål på individnivå: 
 Minst 15 personer har genomgått utbildning i ASF.

 Minst ett nytt arbetsintegerande sociala företag har startat inom Sof Västs område.

ESF-utvecklare: 
Samordningsförbundet Väst finansierar en tjänst som i nära samarbete med parterna kartlägger befintliga 
insatser riktat till unga 15 – 25 år i utanförskap.  
Varje kommun har, ofta i samverkan med andra myndigheter, insatser riktade till målgruppen. 
Kommunvis lyssnar ESF-utvecklaren in och dokumenterar önskemål/behov av kompletteringar till dessa.  
Tanken är att ESF-projektet ska bygga på och utveckla befintliga insatser som Sof Väst erbjuder så att 
liknande verksamhet kan etableras lokalt i alla kommuner. Tanken är ett ”paraply”-projekt med insatser i 
varje kommun. 

Målgrupp:  
 Chefer och handläggare inom Sof Västs område som arbetar med den aktuella målgruppen;

Unga i utanförskap.

Syfte: 
 Fånga upp projektidéer och vara en ”Anten”.

 Ge stöd till kommunerna i arbetet med den aktuella målgruppen.

Mål: 
 Ta fram ansökan till ESF (Europeiska socialfonden).

 Ansökan beviljas.

Arbetsprocess: 
 Ha dialogträffar i varje kommun med chefer från myndigheterna för att diskutera projektidéer.

 Skriva ESF-ansökan inom programområde; Ökade övergång till arbete mål 2.2. Underlätta
etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för kvinnor och män (15-24 år).

TRIM 
ESF-ansökan inom programområde; Ökade övergång till arbete mål 2.2. Underlätta etableringen 
i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för kvinnor och män (15-24 år)  
Arbetsförmedlingen förbereder insatsen och ansökan som handlar om att förbereda skolungdomar 
inför arbetslivet samt att arbeta med de vuxna som finns runt ungdomarna. 

Arbetsprocess:  
Förstudier och pilotverksamhet i några kommuner. 

Mål: 
 Ta fram ansökan till ESF (Europeiska socialfonden).

 Ansökan beviljas.
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Finansiell samordning av rehabilitering mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och 

Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 

Bilaga med:  

Statistik tillhörande verksamhetsredovisning 2016 
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Statistik 

I Strukturövergripande insatser finansierade av Sof Väst (ASF-utveckling och kompletterande arbetsmarknad, ESF 

dialogträffar, TRIM, kunskapsutveckling och information i samverkan) har det under januari – augusti 2016 totalt 

deltagit 350 personer.  

Sof Väst individinriktade insatser har under 2016 haft 427 deltagare (varav 12 anonyma), 240 kvinnor och 187 män. 

Under 2016 har det varit 337 nya deltagare, varav 199 kvinnor och 138 män. 

Under 2016 har 280 deltagare avslutat sin insats, varav 156 kvinnor och 124 män. 

Den 31 december deltog 135 personer, varav 82 kvinnor och 53 män i någon av Sof Väst individinriktade insatser.  

Rehabvägledare: 4,6 tjänster som finns i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust.  

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. 

Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, 

Lysekil, Orust och på Dingle Hundcentrum (ASF). 

Lysekil har varit utan egen rehabvägledare i 4½ månad. 

I Uddevalla och Färgelanda har under en tid inte funnits några rehabvägledare som i de övriga kommunerna.  

Ytterligare 0,3 rehabvägledare har arbetat med jobbsökargrupp med personer, i första hand från Uddevalla och Färgelanda, 
som hade deltagit i Utredningen eller MVK och behövde fortsatt stöd. 

2016 års statistik för rehabvägledarna i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust 

119 (+12 anonyma) nya deltagare under 2016           95 avslutade deltagare under2016 
Därav 75 kvinnor och 56 män      Därav 47 kvinnor och 48 män 

Anonyma deltagare redovisas enbart i antal som börjar, men finns för övrigt inte med i statistiken. 
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång. 

Avslutningsorsak för de 95 deltagare som under 2016 avslutade sin insats hos rehabvägledare. 

 47 kvinnor      48 män 

Det har alltid anvisats fler kvinnor än män, det är ungefär lika många kvinnor och män i antal som har arbete, studerar eller 

är arbetssökande vid avslut.  

Ca hälften av deltagarna som anvisas avslutats pga. sjukdom, gäller både kvinnor och män 
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Sysselsättning vid start och avslut för de 95 som avslutades hos rehabvägledare under 2016. 

39 av de 95 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är 41 %.  

För kvinnorna är det 42 % och för männen är det 40 %. Det är första gången som flera kvinnor än män har fått arbete 

vid avslut. 

Att antalet som arbetar, studerar eller är arbetsökande är högre i diagrammet på föregående sida, beror på att där räknas 

även de in som är arbetssökande.  Att totalen här är högre här (arbete, studier och arbetssökande) än vad som redovisas på 

föregående sida, beror på att personer som arbetar eller studerar på deltid ofta även är arbetssökande och dessa finns 

därmed, i diagramen ovan, i mer än en stapel. 

Försörjning vid start och avslut för de 95 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2016. 

47 kvinnor    48 män 

Totalt 30 av 95 avslutade deltagare, vilket är 32 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 28 % och för männen 35 %. Trots att flera kvinnor än män har arbete vid avslut, så har färre kvinnor 

ingen offentlig försörjning vid avslut, det beror på att många av kvinnorna arbetar deltid. 

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras med något 

annat. Skillnaden i försörjning är störst vad gäller försörjningsstöd och A-kassa det hade 50 deltagare före insats och 23 

efter avslut. 26 % av dem som har haft försörjningsstöd är inte i behov av det efter avslut.  

Åldersfördelning för de 95 deltagarna (47 kvinnor och 48 män) som avslutades hos rehabvägledare under 2016. 

Genomsnittsåldern var 43 år, för kvinnor 43 år och för män 43 år. Unga upp till 29 år ska prioriteras. 
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Utbildningsbakgrund för de 95 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2016 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 95 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2016. 

Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 2,4 år, för kvinnorna 2,8 år och för männen 2,0 år. 

Huvudremittent och medremittent för 140 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare (inkl. de 21 deltagare 

från jobbsökargruppen) under 2016. 

AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 

AF är oftast huvudremittent för övrigt är myndigheterna ungefär lika delaktiga, undantaget är psykiatrin. 

Inom psykiatrin finns ofta personer som står längst ifrån arbetsmarknaden och psykiatrin är inte ansvariga för personernas 

försörjning, vilket kan vara förklaringen till varför de remitterar deltagare i minst utsträckning. 
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Inskrivningstiden för de 95 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2016. 

Inskrivningstiden har i genomsnitt varit 8,3 månader.  För kvinnorna 7,7 månader och för män, 9,1 månader. 

Kommunvis fördelning av de 22 personer (12 män och 10 kvinnor) som under 2016 hade arbetsprövning-/träning på 

någon av kommunernas Arbetsmarknads-/livsenheter  

Det finns inga avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AMA/AME i Uddevalla och Färgelanda, eftersom det inte har 

funnits rehabvägledare där på samma sätt som i de andra kommunerna.   

Kommunvis fördelning av de 4 personer (1 man och 3 kvinnor) som under 2016 hade arbetsprövning-/träning på Dingle 
Hundcentrum 
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Månadvis fördelning av de 119 som påbörjade och 95 som avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2016.
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare. 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2015-07-01 tom 2016-06-30. 
86 deltagare avslutades under perioden, alla utom 4 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem svarade 
61, dvs. 71 % av dem som avslutades under perioden. 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 61 deltagare som svarade 

Resultatet är bestående och det är till och med fler som arbetar och studerar 6 månader efter avslut, än vid avslut. 

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 61 deltagare som svarade 

Resultatet är bestående och det är till och med fler som har hel egen försörjning 6 månader efter avslut, än vid avslut. 

Fallbeskrivningar Rehabvägledare (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust) 

Rehabvägledare 

Claudia, dryga 35 år, remitteras till Rehabvägledare av Arbetsförmedlingen och IFO med uppdraget att hjälpa henne mot 

arbetsmarknaden. Claudia kommer från en familj med stora problem, lider själv av svår ångest och har en skev 

kroppsuppfattning. Rehabvägledaren hjälper till med besök hos studie- och yrkesvägledare, med ansökningar och liknande 

och arbetar med motiverande samtal under en längre period. Efter ca 7 månaders arbete flyttar kvinnan till ny kommun i 

vårt område för att börja studera heltid på omvårdnadsprogrammet utan ersättning från någon av våra parter, kontakten 

med Rehabvägledaren avslutas. Claudia upplever själv att hon startar ett nytt liv, med sambo och en utbildning som skall ge 

henne det arbete hon drömmer om.  

Christer är runt 50 år när han remitteras från Arbetsförmedlingen till 4-veckors arbetsförmågeutredning hos Sof Väst. 

Därefter får Rehabvägledare uppdraget att hitta lämpligt arbete som kan fungera med de hinder som finns såväl fysiskt som 

i sociala relationer. Christer arbetsprövar på ett par ställen och får efter ca 10 månader ett heltidsarbete med lönestöd.  

Charlotta är dryga 40 år remitterades från vården och Arbetsförmedlingen. Sjukpenning hade dragits in och Charlotta kom 

för andra gången till Rehabvägledare. Uppdraget var att hitta ett anpassat arbete som hon kunde klara trots stora 

medicinska besvär sen ca 10 år tillbaka. Praktik inleddes på en arbetsplats som fick avbrytas på grund av försämrat 

hälsotillstånd. Rehabvägledaren följde upp med motiverande samtal och ny praktik inleddes där det relativt snabbt 

framkom att hon skulle klara ett arbete med viss anpassning. Charlotta började på 10 timmar och tanken var att succesivt 
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öka tiden. Efter ca 4 månader med hög frånvaro konstaterades att Charlotta inte hade någon arbetsförmåga. 

Rehabvägledaren avslutar insatsen och remitterande handläggare tar åter vid.  

Cecilia är dryga 30 år när hon remitteras till Rehabvägledare från IFO och psykiatrin. Hon har social fobi, blir stressad i stora 

grupper och skulle inte klara av att åka kollektivt. Inremittent vill att Cecilia skall delta i 4-veckors arbetsförmågeutredning 

hos Sof Väst och få hjälp med vårdkontakter. Rehabvägledaren inleder med samtal och kontakt på psykiatrin etableras på 

ett bra sätt. Efter avstämning med inremittent bestäms att Cecilia inte skall delta i arbetsförmågeutredningen utan istället 

påbörja en arbetsträning.  Cecilia är motiverad till detta men skeptisk på grund av tidigare dåliga erfarenheter. 

Rehabvägledaren ordnar en arbetsträningsplats på ett stall och en tydlig plan görs upp med deltagare och 

arbetsträningsplats om rutiner för handledare på plats, vilka arbetsuppgifter som skall utföras och hur ofta 

rehabvägledaren skall stämma av. Arbetsträning påbörjas, efter ca 1 månad framkommer att handledningen inte fungerar, 

arbetsträningen får därför avbrytas under en period. Med hjälp av AF tas ny kontakt med arbetsplatsen, ny handledare 

utses och Cecilia kan åter påbörja arbetsträning, denna gång med betydligt tätare uppföljning och kontakt med 

rehabvägledaren.   

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

2 heltider utredare och 30 % fysioterapeut.  

Ena utredaren och fysioterapeuten medverkar även i MVK, se nedan. 

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Målet är att få underlag för deltagaren och inremittenter om personens funktionsnivå i aktivitet och inom vilka områden 

det kan vara aktuellt med fortsatt arbetsprövning-/träning-/praktik.  

2016 års statistik för utredningsenheten 

Kommunvis fördelning av de 98 (53 kvinnor och 45 män) som deltog i utredning under 2016. 

Tänker man på kommunernas procentandel av förbundet, så har Munkedal många deltagare jämfört med kommunens 

storlek, medan Strömstad inte utnyttjar sina platser vilket kan delvis bero på avståndet.  

Tidigare har gjorts försök med en mobil-utredare, men det utnyttjades i mycket begränsad omfattning.  

Försörjning vid start för de 98 deltagare som deltog i utredningen under 2016.  

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av Ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.

Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat, eftersom syftet är att bedöma 

arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 

1 
5 

10 
5 3 5 

24 

3 6 6 3 4 1 3 

19 

0

10

20

30

Kvinor

Män

19 

13 

8 

6 

5 

3 

2 

1 

0 5 10 15 20

Sjuk-/Rehabpenning

Försörjningsstöd

Aktivitetsstöd

Ingen off. förs

A-kassa

Sjukersättning

Aktivitetsersättning

Annan off. förs.

13 
11 

7 
5 

7 

2 
1 

0 5 10 15

Sjuk-/Rehabpenning
Försörjningsstöd

Aktivitetsstöd
Ingen off. förs

A-kassa
Sjukersättning

Aktivitetsersättning
Annan off. förs.

53 kvinnor 45 män 



Samordningsförbundet Väst 
222000 – 2030  

8 

Åldersfördelning för de 98 deltagarna (53 kvinnor och 45 män) som deltog i utredningen under 2016. 

Genomsnittsåldern var 42,4 år, för kvinnor 42,3 år och för män 42,6 år. Största ålderskategorin här är 45 – 59 år, 
35 deltagare = 37 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras. 

Utbildningsbakgrund för de 98 personer (53 kvinnor och 45 män) som deltog i utredningen under 2016. 

80 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning. 

77 % av kvinnorna och 84 % av männen. 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 98 personer som deltog i utredningen 2016. 

Huvudremittent och medremittent för de 98 personer som deltog i utredningen under 2016 

 53 kvinnor     45 män 

AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
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Utvärdering vid avslut på utredningen, svar från 74 av 98 som har deltagit i utredningen under 2016. 

Deltagarna svarar på frågor vid avslut när de har genomfört den aktivitetsbaserade utredningen.  

Syftet är att se hur de har uppfattat insatsen och vad vi kan förbättra. Frågorna besvaras anonymt.  

Deltagarna får skatta från ”0. Stämmer inte alls” – ”10. Stämmer helt” och i diagrammet syns medelvärdet av svaren från 
grupperna som har avslutats under 2016. 

Övriga synpunkter (tiden, upplägget, föreläsningarna, fysioterapeutens insats, lokalen, något du saknat eller tyckt varit 

onödigt, etc.) 

Utredarna är fantastiska 
Insatsen från deras (utredarnas) sida toppen, har själv fått kämpa/acceptera.  
Jag tror inte att mina problem har kommit fram här.  
Enskilda samtal skall vara under utredningens gång, inte efter 4 veckor.  
Bra upplägg varvat info och aktiviteter.  
Givande veckor.  
Sjukgymnasten lyssnade och var bra, hade önskat mer tid där.  
Dålig luft i lokalen och dåliga möbler/stolar.  
Jag hade velat att det började senare på dagen.  
Jag hade höga förväntningar, det var bättre än jag trodde! 
Mer praktiska arbetssationer hade varit bra.  
Fyra tuffa veckor både psykiskt, fysiskt och själsligt. Inte klarat av de om inte utredarna varit de personer de är! 

Motivations- och vägledningskurs (MVK): placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.  

Två (0,7 + 0,3) gruppansvariga, samt personal från psykiatrin. Det har även ingått föreläsningar och information av annan 

personal, främst från Utredningen och fysioterapeuten, men även från myndigheterna. 

Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Lättare 

fysisk träning ingår varje vecka. 

Pga. lågt antal anvisade, blev det totalt 4 grupper under 2016. Detta frigjorde 0,3 gruppansvarig som har arbetat som 

rehabvägledare i en jobbsökargrupp, för först och främst personer från Uddevalla och Färgelanda, som har gått 

Utredningen och/eller MVK och behöver fortsatt stöd under en kortare tid för att ytterligare närma sig 

arbetsmarknaden eller studier.  

2016 års statistik för MVK  

Kommunvis fördelning av de 39 (24 kvinnor och 15 män) som deltog i MVK under 2016. 

De kommuner som hade rehabvägledare anvisade förhållandevis få eller inga deltagare till MVK 
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Försörjning vid start för de 39 deltagare (24 kvinnor och 15 män) som deltog i MVK under 2016. Deltagare kan ha flera 

försörjningar med undantag av Ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra. 

25 av 39 deltagare hade Sjuk/rehabpenning eller försörjningsstöd eller 64 % och det stämmer överens med målgruppen 

Åldersfördelning för de 39 deltagarna (24 kvinnor och 15 män) som deltog i MVK under 2016

Genomsnittsåldern var 43,0 år, för kvinnor 44,5 år och för män 40,6 år. 

Genomsnittsåldern stämmer bra, eftersom målgruppen är personer över 25 år med viss yrkeserfarenhet 

Utbildningsbakgrund för de 39 personer (24 kvinnor och 15 män) som deltagit/deltar i MVK under 2016. 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 39 personer som deltagit/deltar i MVK under 2016 
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Inremittent för de 39 (24 kvinnor och 15 män) som deltagit/deltar i MVK under 2016. 

 24 Kvinnor  15 Män 

AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 

Utvärdering vid avslut på Motivations- och vägledningskursen (MVK) 

Deltagarna får själva formulera sitt mål med kursen och ange hur väl insatsen rustat dem för sitt mål.  

Deltagarna får skatta från ”0. Stämmer inte alls” – ”10. Stämmer helt” Genomsnitt blev 7,35. 

Ungefär hälften av deltagarna anger att deras mål med kursen är att komma ut i arbete/praktik/sysselsättning. 
Den andra halvan anger mål som är kopplade till personlighet och/eller mående, t.ex. Ökat självförtroende, Bättre hälsa, 
Bli tryggare i mig själv, Få verktyg att tackla livets olika situationer.  

Deltagarna svarar på frågor vid avslut.  

Syftet är att se hur de har uppfattat insatsen och vad vi kan förbättra. Frågorna besvaras anonymt. Deltagarna får skatta 

från ”0. Stämmer inte alls” – ”10. Stämmer helt” och i diagrammet syns medelvärdet av svaren från deltagarna. 

Fallbeskrivning MVK 

Cajsa är 45 år när hon remitteras från öppenpsykiatrin och Försäkringskassan. Cajsa är utbildad sjuksköterska med lång 

arbetserfarenhet. De senaste 4-5 åren har hon varit sjukskriven på grund av utmattningssyndrom, svår migrän och ångest. 

Hon har varit aktuell för många behandlingar inom vården. Det visar sig ganska snabbt att Cajsa inte klarar av att delta på 

MVK, hon har hög frånvaro och är borta ungefär hälften av tiden. Tillsammans med inremittent konstateras att Cajsa inte är 

redo att gå vidare i sin rehabilitering, hon klarar ingen press. Hon återvänder till inremittenterna.  

Caj har, med sina knappa 60 år, lång erfarenhet från flera olika områden. De senaste 16 åren har han arbetat på sågverk 

men fick på grund av diskbrock inte arbeta kvar. I samband med detta drabbades Caj av depression och tappade trop på att 

komma ut i arbete igen. Caj remitteras från Arbetsförmedlingen och sin vårdcentral. Caj deltar aktivt under kursen och två 

veckor efter avslutad kurs påbörjar han en arbetsträning som fastighetsskötare. Han trivs på jobbet, han har kommit ur sin 

depression, har stor framtidstro och det går mycket bra för honom.   

Jobbsökargrupp 0,3 rehabvägledare, som även arbetare som gruppledare i MVK. Deltagare som har deltagit i MVK 

och/eller Utredningen.  Arbetat motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till 

arbetsprövning/träning eller praktik. Gruppen pågår i upp till 3 månader. Samtliga deltagare är från Uddevalla. 

21 personer 15 kvinnor och 6 män har deltagit i jobbsökargruppen under 2016.  
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Avslutsanledning för de 14 av 21 som avslutades i Jobbsökargruppen under 2016, 9 kvinnor och 5 män. 

Sysselsättning vid start och avslut för de 14, som avslutades i Jobbsökargruppen under 2016, 9 kvinnor och 5 män. 

4 av 14 dvs. 29 % hade arbete eller studerade vid avslut, 22 % av kvinnorna och 40 % av männen. 

Försörjning vid avslut för de 14 av 21 som avslutades i Jobbsökargruppen under 2016, 9 kvinnor och 5 män. 

Steg1 insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla.  

Samordningsförbundet har under 2016 finansierat ca 2 tjänster. 1,0 arbetsterapeut, 0,5 – 0,75 handledare från No Limits 
och 0,1 personal från vuxen psykiatrin (sjuksköterska, kurator eller Arbetsterapeut).  
1,75 – 1,8 rehabvägledartjänster har finansierats av Uddevalla kommun. 
Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet är att motverka utanförskap, att vara aktivitets- och motivationshöjande samt att vara arbets- och/eller 

studieförberedande.  

Insatsen började formellt den 1 september 2015 och första gruppen började den 16 november 2015 och avslutades under 

2016 och de deltagarna är därför med i statistiken. Deltagarna kan sedan efter att grupperna avslutats ha individuellt stöd 

i upp till ett år. 

47 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 under 2016, där av 19 kvinnor och 28 män. 3 av dem har varit inskrivna två gånger. 

Börjat och avbrutit och sen kommit tillbaka igen i en annan grupp 

I den första gruppen ingick 13 deltagare, 4 kvinnor och 9 män. Gruppen har avslutats. 

I den andra gruppen ingick 9 deltagare, 5 kvinnor och 4 män. Gruppen har avslutats. 

I den tredje gruppen ingick 8 deltagare, 3 kvinnor och 5 män. Gruppen har avslutats. 

I den fjärde gruppen ingår 9 deltagare, 3 kvinnor och 6 män. Gruppen pågår. 
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Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet 

Åldersfördelning för de 47 deltagarna (19 kvinnor och 28 män) som deltagit/deltar i Steg1 under 2016 

Genomsnittsåldern var 23,5 år, för kvinnor 23,7 år och för män 23,3 år

Utbildningsbakgrund för de 47 deltagarna (19 kvinnor och 28 män) som deltagit/deltar i Steg1 under 2016 

Huvudremittent och medremittent för de 39 (15 kvinnor och 24 män) som påbörjade Steg1 under 2016. 

Det är grupp 2 – 5, grupp ett började 2015. 
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Samordningsförbundet Väst 
222000 – 2030  

I den femte gruppen ingår 10 deltagare, 3 kvinnor och 7 män. Gruppen pågår. 

21 ungdomar har avslutats i Steg1 under 2016, där av 11 kvinnor och 10 män.  

10 ungdomar där av 3 kvinnor och 7 män från de tre första grupperna har fortsatt individuell kontakt. 

Försörjning före insatsen för de 47 deltagarna (19 kvinnor och 28 män) som deltagit/deltar i Steg1 under 2016 
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Fallbeskrivning Steg1 

Calvin remitteras från IFO och Arbetsförmedlingen. Han är dryga 20 år och har ett samlat betygsdokument från gymnasiet. 

Uppdraget från inremittent är att stötta Calvin i att komma närmare arbetslivet. Calvin önskar själv något meningsfullt att 

göra på dagarna. Calvin har ADD och dyslexi som påverkar honom mycket. Han är inte intresserad av studier. Till en början 

har Calvin svårt att prioritera vad han skall lägga sitt fokus på, han behöver påminnas om tider och få stöttning i att få 

struktur i sin tillvaro och rutiner för att få vardagen att fungera. Under de 5 månader han deltar i gruppverksamheten växer 

Calvin, lär sig att strukturera och vid gruppsluta påbörjar han ett traineejobb. Han mål är nu att studera vidare. Calvin 

avslutas efter 6 månader i Steg1.  

Charlie är dryga 20 år när han remitteras från Arbetsförmedlingen till Steg1. Uppdraget är att höja hans motivation, 

konkretisera vilka mål han har och öppna en dörr mot arbetsmarknaden. Charlie har svårt för sociala sammanhang och har 

ofullständiga betyg från grundskolan. Han är en tystlåten kille som inte deltar aktivt i gruppens arbete. Charlie har tidigare 

provat att praktisera på Arbetsmarknadsavdelningen och på ett stall men tyckte inte att arbetsuppgifterna passade honom, 

han är inte intresserad av ett fysiskt arbete. Under tiden på Steg1 börjar han parallellt att studera. Det märks en tydlig 

förändring Charlies beteende, han är mer självsäker och deltar aktivt i gruppens arbete och delar med sig av sina 

erfarenheter från skolan. När gruppverksamheten avslutas ökar han sin studietakt och skall fortsätta öka mot heltid. Charlie 

avslutas i Steg1 efter 5 månader.  

Cassandra är dryga 25 år och uppdraget, när hon remitteras från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, är att hon 

skall komma ut i sysselsättning och få rutiner. Cassandra saknar fullständiga betyg. Hon har ADD, panikångest och social 

fobi. Det är en lugn och tillbakadragen tjej som börjar i Steg1, hon har svårt att ta till sig beröm och att arbeta under 

tidspress. Cassandra vet inte vad hon vill syssla med och mycket av tiden går åt till att arbeta för att hon skall känna 

trygghet i gruppen, klara av att delta i diskussioner. Hon får i uppdrag att fundera på vad hon vill göra och att, tillsammans 

med personalen, ta fram ett konkret mål. Efter gruppverksamheten avslutats får Cassandra individuell stöttning, 

studiebesök görs på olika arbetsplatser då hon har konstaterat att hon vill arbeta med djur eller städ. Arbetsträningsplats 

letas parallellt med att individuell stöttning fortgår.  

Kommunvis fördelning av 38 unga med Aktivitetsersättning (19 kvinnor och 19 män) som under 2016 deltog i någon av Sof 
Väst insatser. 20 av dessa, 11 kvinnor och 9 män deltog i Steg1.  

ASF utbildning i samarbete med Vuxenutbildningen i Uddevalla och förarbete för att starta ASF. 

21 personer(19 kvinnor och 2 män) har påbörjat utbildning under 2016, 9 kvinnor har avslutats. 

Utbildningsbakgrund för deltagarna i ASF-utbildningen Åldersfördelning för deltagarna i ASF-utbildning  

17 av 21 hade enbart grundskola 

eller saknade formell utbildning 
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Genomsnitts ålder var 36,0 år, för kvinnor 35,7 år 
och för män 38,5 år 
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Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 
4,6 år, för kvinnor 4,5 år och för män 5,5 år 

5 av 9 avslutade har arbete, studerar eller 
är arbetssökande, det är 56 % 
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse 

med Sof Väst insatser 2016 

Bilaga till årsredovisningen 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2016 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler kommer 

i arbete. Förväntat resultat är 

en större effektivitet och att 

resurser då frigörs så att fler 

kan erbjudas rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala och 

arbetsmässiga behov och de 

samordnade insatserna skall 

beakta jämställdhet och 

mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser. 

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. 

Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och 

bli komplettering till dessa. 

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

Sof ska stödja kompetensutveckling hos 

medarbetarna med utbildningsinsatser till 

styrelse, beredningsgrupp, chefer och tjänstemän 

som berörs av samverkan.   

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

Informationstillfällen har hållits i 
respektive kommun och med alla 
förbundets parter, totalt har 175 
representanter deltagit vid dessa. 

Handläggar-/Samverkansgrupper 
har funnits i alla kommuner under 
året.  

Avtal om arbetsträningsplats  på 
AME finns i de kommuner där Sof 
har rehabvägledare.  

Kompetensutveckling har hållits. 
89 personer har deltagit i 
utbildning om Arbetsintegrerande 
sociala företag.  
79 personer har deltagit i 
kunskapsutveckling i samverkan, 
vid Förbundets Dag i maj samt vid 
Samordningsförbundens Dag i 
oktober.  

Sof Väst uppvisar ett positivt 
resultat för räkenskapsåret.  
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2016 
Rehabvägledare  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Att öka möjligheterna till egen 

försörjning samt att deltagaren får 

ökad hälsa och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder som är i 

behov av samordnat stöd ifrån två 

eller fler av våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 125 nya deltagare. Rehabvägledarna har under året 

haft 131 nya deltagare.  

Vid anvisningar ska unga personer 

upp till 29 år prioriteras. 

Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via 

Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen 

försörjning. 

32 % av deltagarna har helt kommit 

i egen försörjning.  

Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra sig 

insatserna. 

Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via 

Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle ha arbete eller studier, gäller 

heltid eller deltid med eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

41 % av deltagarna har kommit i 

arbete eller till studier.  

Utredningen 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Att utreda en individs 

förutsättningar för arbete/studier. 

Personer i arbetsför ålder som är i 

behov av funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 90 deltagare. Utredningen har under året haft 98 
deltagare.  

Vid anvisningar ska unga personer 

upp till 29 år prioriteras. 

Minst 70 % av de som deltar skall anse att 

Utredningen varit viktig på deras väg till egen 

försörjning. 

80,5 % av deltagarna anser att 
Utredningen varit viktig på deras 
väg till egen försörjning.  

Bland aktuella deltagare, görs Minst 90 % skall anse att de blivit respektfullt 91,2 % anser att de blivit 
respektfullt bemötta under 
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prioritering utifrån hur de bedöms 

kunna tillgodogöra sig insatserna. 

bemötta under Utredningen. Utredningen. 

Motivations- och Vägledningskurs (MVK) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Ökad arbetsförmåga och bättre 

hälsa för deltagarna. 

Prioriterade är personer över 25 

år och som har viss erfarenhet av 

arbetslivet. 

Minst 70 deltagare. MVK har under året haft 39 

deltagare.  

Kommentar: Beslut fattades om 

färre grupper. Möjliggjorde ny 

insats,  Jobbsökargrupp, se nedan. 

Att öka deltagarnas förutsättningar 

för arbete och/eller studier och 

därmed möjlighet till egen 

försörjning. 

Minst 70 % av de som deltar skall anse att MVK 

varit viktig på deras väg till egen försörjning. 

73,5% av deltagarna anser att MVK 

varit viktig på deras väg till egen 

försörjning 

Minst 70 % av deltagarna skall anse att deras 

förväntningar på kursen infriats. 

70,9 % anser att deras 

förväntningar på kursen infriats. 

Minst 90 % skall anse att de blivit respektfullt 

bemötta under MVK. 

94,2% av deltagarna anser att de 

blivit respektfullt bemötta under 

MVK.  

Fysioterapeut 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Att göra deltagarna medvetna om 

sina fysiska förutsättningar och 

eventuella begränsningar. 

Alla deltagare i insatser som Sof 

Väst finanserar, dock i första 

hand de som deltar i 

Utredningen och Motiverande- 

och vägledningskurs 

Genomföra minst 1 föreläsning om hälsa, kost, 

motion per grupp inom Utredning och MVK. 

Genomfört en föreläsning om 

hälsa, kost, motion per grupp inom 

Utredning och MVK.  
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Att vara en del i uppdraget att 

utreda deltagarens 

förutsättningar för yrkesarbete. 

Alla deltagare i insatser som Sof 

Väst finanserar, dock i första 

hand de som deltar i Utredningen 

och Motiverande- och 

vägledningskurs 

Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester. Genomfört 90 Tippa- och 

konditionstester på deltagare i Sof 

Väst verksamheter.  

Att kunna ge råd till deltagarna 

utifrån sin specialkompetens. 

Har gett individuella råd till 20 

deltagare. 

Jobbsökargrupp 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Öka förutsättningarna för  

deltagarna att klara arbete och/ 

eller studier. 

Personer från Uddevalla och 

Färgelanda som har deltagit i 

Utredningen och/eller MVK och 

behöver fortsatt stöd. 

Minst 25 nya deltagare. Under året har 23 personer deltagit 

i jobbsökargruppen.  

Att rusta personerna väl för att nå 

ökad egen försörjning. 

Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd och 

har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle 

helt ha kommit till egen försörjning. 

14 % av deltagarna har egen 

försörjning.  

Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd och 

har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle ha 

arbete eller studier, gäller heltid eller deltid med 

eller utan subvention till arbetsgivaren. 

29 % av deltagarna har kommit i 

arbete eller till studier.  

Steg1 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Tidigt fånga upp och ge en 

meningsfull aktivitet till ungdomar 

som hoppat av skolan, eller är på 

Unga vuxna 16-29 år med diffus 

problematik, med eller utan 

diagnos som står långt från 

Minst 50 deltagare. Steg1 har under året haft 47 

deltagare.  

Kommentar: Insatsen har bedrivits 
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väg att hoppa av skolan. arbetsmarknaden. med 3,8 tjänster i stället för 5,5 

som var planerat från början. 

Insatsen har anpassats utifrån 

behov och erfarenhet. 

Reducera utanförskap hos Unga 

vuxna. 

Unga vuxna som behöver/vill 

komplettera sina studier på olika 

nivåer för att kunna komma 

vidare. 

Minst 80 % av deltagarna ska vid avslut ha 

tydligare framtidsbild än vad de hade vid start. 

Detta har inte mätts under året på 

grund av osäkerhet kring 

mätverktyget.  

Vara motivations- och 

aktivitetshöjande samt arbets- 

eller studieförberedande. 

Unga vuxna som upplevs ha ett 

utanförskap eller känner sig 

socialt isolerade, som är i behov 

av kontakt med två parter. 

Minst 80 % av deltagarna ska vid avslut vara mer 

nöjda med sin livssituation än de var vid start. 

Detta har inte mätts under året på 

grund av osäkerhet kring 

mätverktyget. 

Kommentar: ungdomarna har 

genomgående blivit mera 

medvetna om sin livssituation och 

att de har ansvar för att göra något 

åt denna.  

Utvecklare av ASF och kompletterande arbetsmarknad

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Öka kunskapen om AFS och 

kompletterande arbetsmarknad 

inom förbundets område. 

Chefer, handläggare och andra 

tjänstemän. 

Minst 40 tjänstemän ska ha deltagit i någon form 

av samverkansmöten om ASF och 

kompletterande arbetsmarknad. 

142 personer har medverkat i 

samverkansmöten och/eller 

diskussioner om ASF och 

kompletterande arbetsmarknad. 

Genomföra utbildning om ASF. Politiker och tjänstemän. Minst 50 politiker och tjänstemän hos parterna 

inom Sof Västs område skall ha gått utbildning i 

vad ett ASF är. 

89 politiker och tjänstemän har 

gått utbildning i ASF. 

Genomföra kommunvis I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en Det har utsatts minst en 
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förankringsprocess om ASF. handläggare som arbetar med ASF. handläggare i varje kommun, 

förutom i Strömstad.  

Kommentar: Sof Väst har skapat 

förutsättningar för detta, med att 

finansiera 30 % tjänst per kommun 

i 4 månader, men Strömstad hade 

ingen lämplig person till uppdraget 

och valde att avstå.  

Öka målgruppens förutsättningar 

för arbete och egen försörjning. 

Personer i arbetsför ålder som 

står långt ifrån arbetsmarknaden 

och har svårigheter att få/eller 

behålla ett arbete. 

Minst 15 personer har genomgått utbildning i 

ASF. 

18 deltagare har genomgått 

utbildning i ASF. 

Öka utbudet av arbetstillfällena för 

personer som har svårt för att 

konkurrerar på den öppna 

arbetsmarknaden. 

Arbetssökande, sjukskrivna och 

deltagare inom sysselsättning, 

LSS och psykiatrin. 

Minst ett nytt arbetsintegerande socialt företag 

har startat inom Sof Västs område. 

Något nytt ASF har inte startat. 

Kommentar: Arbete pågår i 

samtliga kommuner och planer 

finns för minst ett nytt ASF i 

Uddevalla.  

Finnas som extra stöd (”konsult”) 

för befintliga sociala företag inom 

Sof Väst område. 

Gruppen, anställda och personer 

som arbetstränar-/prövar på ASF i 

Sof Väst område. 

Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas 

ner eller gå i konkurs. 

Hjälpt Dingle Hundcentrum med 

avtalsskrivning, kontakter med 

Munkedals kommun om 

hyreskontrakt och att strukturera 

upp APT. 

ESF-utvecklare

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Ha dialogträffar i varje kommun 

med chefer från myndigheterna för 

Chefer och handläggare som 

arbetar med den aktuella 

50 chefer och handläggare som arbetar med den 

aktuella målgruppen; Unga i utanförskap. 

Dialogträffar genomfördes i 

samtliga 8 kommuner, totalt deltog 
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att diskutera projektidéer. målgruppen; Unga i utanförskap. 43 samverkansaktörer.  

Kommentar: Försäkringskassan 

deltog bara i en kommun av 8.  

Fånga upp projektidéer och via 

dialogträffarna, vara en ”Anten”. 

Ta fram ansökan till ESF (Europeiska 

socialfonden). 

Under sommaren beslöt styrelsen 

att Sof projektidé skulle bli en 

”modul” i större ansökan ”En skola 

för alla” via Kommunalförbunden.  

Ansökan beviljas. Ansökan beviljades den 9 

december.  

TRIM

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
ESF-ansökan om att förbereda 

skolungdomar inför arbetslivet. 

Skolungdomar, föräldrar, 

skolpersonal och politiker. 

Förstudier och pilotverksamhet i några 

kommuner, 50 skolpersonal och politiker. 

Förstudierna genomfördes, 33 

skolpersonal och politiker deltog 

(föräldrar och elever räknas inte). 

Ta fram ansökan till ESF (Europeiska 

socialfonden). 

Ansökan togs fram och lämnades 

in.  

Ansökan beviljas. Ansökan avslogs  

Kommentar: motiveringen var ”För 

enkelriktad informationsinsats och 

inte kompetensutvecklande” 

”Riktar sig till alla skolungdomar 

och inte enbart de som är i 

riskzon”.  
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+ TIDPLAN FÖR ÅRSREDOVISNING 2016– Samordningsförbunden i Västra Götaland* (2016-11-28)

Årsredovisning Datum Sändes till 

Försäkringskassan tar ut uppgifter ur SUS för återrapportering av 

hela verksamhetsåret 2016, inklusive det ekonomiska utfallet 

2017-01-11 
2017-01-25 

Verksamhet 
Ekonomi 

Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial) 

Särskilda uppgifter till Västra Götalandsregionen för 
årsredovisningen (se separat utskick) 

2016-01-25 
Enl. särskild 

tidplan 1) 

2017-02-03 

Processansvariga för respektive bidragsgivande HSN 
Respektive kommun 

Anita Wessman, Redovisningschef (anita.wessman@vgregion.se) 
 Totala intäkter,

 Resultat,

 Utgående eget kapital, Balansomslutning (summa
tillgångar enligt balansräkningen), Antal anställda,

 Västra Götalandsregionens bidrag 2016,

 Västra Götalandsregionens röstandel i procent

Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse 
och protokollsutdrag  

När beslut 
finns eller 

senast 
2017-04-04

Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna 2)  

Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, 

Västra Götalandsregionen, 462 80 Vänersborg, samt på mail till 

regionenshus.vanersborg@vgregion.se 

Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till 
koncernekonomi@forsakringskassan.se
Respektive Arbetsförmedling (MO)

1) Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations årsbokslut.
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om arbetsmaterial till årsredovisningen ska lämnas in tidigare.

2) Tidplanen för lämnande av beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag kan vara olika för resp. kommun.
Kontakta därför resp. kommun för besked. För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.

mailto:anita.wessman@vgregion.se


TIDPLAN FÖR DELÅRSREDOVISNING 2017– Samordningsförbunden i Västra Götaland (2016-11-28) 

Delår-/ekonomiska-/övriga rapporter Datum Sändes till 

Inrapportering av ekonomiskt utfall per mars och årsprognos 

Försäkringskassan tar under våren ut uppgifter ur SUS, för 
återrapportering till regeringen, datum kommer med 
regleringsbrevet 

Delårsrapport 

Inrapportering av ekonomiskt utfall per augusti och årsprognos 

Beslutad delårsrapport/ekonomiskt utfall per augusti med 
årsprognos, inklusive protokollsutdrag  

2017-04-13 

2017- 

2017-09-13 

2017-10-02 

Göteborgs kommun 

(verksamhet) 

Göteborgs kommun 

Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna  
Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, 
Västra Götalandsregionen, 462 80 Vänersborg, samt på mail till 
eva.m.ohlsson@vgregion.se 
Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till 
koncernekonomi@forsakringskassan.se
Respektive Arbetsförmedling (MO) 

Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations uppföljningsrapporter. 
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om de önskar att delårsrapporten ska lämnas in tidigare. 
För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.  

mailto:eva.m.ohlsson@vgregion.se
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KF § 96                        Dnr: KS/2016-0456 
Avrapportering från parlamentariska beredningens uppdrag avseende 
nämndsöversyn 

Parlamentariska gruppens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att notera rapporten till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-13 § 109 att tillsätta en beredning med uppgift att 
göra en översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.  

Beredningens uppdrag är att göra en översyn av den politiska organisationen och föreslå 
antal ledamöter i nämnder, styrelse och råd samt i kommunfullmäktige inför kommande 
mandatperiod. Avsikten är att försäkra oss om att vi är så effektiva som möjligt med 
kommunens resurser, med beaktande av den demokratiska processen och kraven på rätt- 
säker myndighetsutövning. Har vi rätt organisation i form av nämnder, styrelser, beredningar, 
råd och utskott? Hur många ledamöter ska de bestå av? Finns det anledning att ändra antalet 
ledamöter i fullmäktige? 

Beslutsunderlag 
Rapport 2017-06-09 
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      Kommunfullmäktige i 

      Strömstads kommun 

 

Avrapportering från parlamentariska beredningens uppdrag avseende nämndsöversyn 

Kommunfullmäktige beslutde 2016-10-13 § 109 att tillsätta en beredning med uppgift att göra en 
översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod. Avrapportering ska ske till 
fullmäktige senast juni 2017. 

Beredningens uppdrag 

Beredningens uppdrag är att göra en översyn av den politiska organisationen och föreslå antal ledamöter 
i nämnder, styrelse och råd samt i kommunfullmäktige inför kommande mandatperiod. Avsikten är att 
försäkra oss om att vi är så effektiva som möjligt med kommunens resurser, med beaktande av den 
deomkratiska processen och kraven på rättsäker myndighetsutövning. Har vi rätt organisation i form av 
nämnder, styrelser, beredningar, råd och utskott? Hur många ledamöter ska de bestå av? Finns det 
anledning attändra antalet ledamöter i fullmäktige? 

Ledamöter i bereddningen 

Mats Granberg (s) ordförande, Hans-Inge Sältenberg (C) vice ordförande, Siwert Hjalmarsson (M), Erling 
Karlsson (L), Bengt Bivrin (MP), Fredrik Eriksson (SD), Lars-Åke Karlgren (V) och Peter Nilsson (KD). 

Beredningen 

Beredningsgruppen har hållit 6 protokollförda sammanträden och diskussionen har förts utifrån av 
fullmäktige givet uppdrag. Ledamöterna har varit ansvariga för att hos respektive parti förankra de frågor 
som diskuterats.  

Berednings förslag/synpunkter 

Kommunfullmäktige 

1. Antal ledamöter: Beredningen är eniga om att antalet ledamöter ska vara oförändrat, dvs 39 
ledamöter. Som motivering anges dels ett demokratiskt pespektiv och dels att vi inte bör minska 
rekryteringsbasen till politiska uppdrag. Noteras att en småpartispärr införs från valet 2018, som 
innebär att man måste få minst två procent av rösterna för att få en ledamot i Kf. 

2. Beredningsgrupper i fullmäktige: Förslag att inga fasta beredningsgrupper ska finnas. Dessa får 



tillsättas vid behov. En arvodesberedning ska dock tillsättas året innan kommande val och förslag 
ska tillställas fullmäktige senast mars månad valåret. 

3. Fullmäktigemöten: Antal möten oförändrat 8 - 9/år. För långa uppehåll bör ej ske under sommar- 
och vinter/juluppehållet. 

4. Gruppledare: Gruppledarna bör få en tydligare roll och möten med Kf:s presidie ska hållas minst 
två gånger/år (dagordnings ska finnas). Vid dessa och andra tillfällen bör bl.a. diskuteras 
planering av fullmäktiges möten. Begäran om yttrande från partierna i olika frågor ska tillställas 
gruppledarna. Viktigt att presidiet eventuellt i samråd med gruppledarna på ett tidigt stadium 
aktualiserar övergripande och principiella frågor till debatt i fullmäktige. 

5. Information till partier utanför nämnderna: Noteras att prenumearation kan ske på alla 
nämnders kallelser, men dock ej handlingar. Förslaget här är att kallelse och handlingar till 
nämnders och styrelsens sammanträden ska vara tillgängliga på hemsidan, med undantag för 
nämnder med myndighetsutövning. För att kunna ta del av och påverka är det viktigt att 
ledamöter och allmänhet får ta del av handlingar innan beslut fattas. 

6. Utbildning: Kf:s presidie har ansvar för att tillgodose att ledamöterna i Kf får adekvat utbildning 
för sitt uppdrag. Motsvarande har presidierna i nämnderna. 

 

Nämnder/styrelse 

1. Ledamöter i nämnderna: Beredningen föreslår att Tekniska nämnden utökas till sju ledamöter. I 
övrigt oförändrat i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och 
Miljö- och byggnämnden.  

2. Presidier: I varje nämnd ska finnas ett presidie bestående av ordförande, 1:e vice- och 2:e vice 
ordförande. Presidierna har en beredande och samordnande funktion inför nämndsmöten. Om 
behov finns av arbetsutskott i BUN, ON, TN och MBN ska detta utgöras av presidiet. Utskotten 
ska besluta i ärenden som är delegerade, men ska normalt inte lägga förslag till beslut till sin 
nämnd. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott: I kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott som tillika är 
personalutskott. Utskottet ska besluta i ärenden som delegerats, men ska normalt inte lägga 
förslag till styrelsen. Flera ärenden ska föredras i Kommunstyrelsen, vilket möjliggör att alla 
ledamöter får tillgång till samma information inför beslut.  

4. Beredningen är inte eniga om antalet ledamöter i Ksau. C , Mp och L förordar att utskottet ska 
bestå av presidiet (dvs 3 ledamöter). S, M och V förordar att utskottet ska ha fyra ledamöter. Se 
särskilt yttrande från C, S och M. 

5. Kultur- och fritidsutskott: Frågan är aktuell för utredning inom Kommunstyrelsen, varför något 
förslag inte läggs från beredningen. 



6. Närvarorätt för ersättare i utskott: Ersättare i utskott och presidie finns för varje ledamot. 
Ersättarna har endast rätt att närvara om ordinarie ledamot är frånvarande. Fråga har väckts om 
ersättarna ska ha närvaro- och yttranderätt. Majoriteten av beredningen anser att ersättarna 
inte ska ha närvarorätt. De har möjlighet att ta del av handlingar mm och kan på så sätt vara 
förberedda om tjänstgöring blir aktuell. Se särskilt yttrande från M.  

Oppositionsråd 

Delade meningar råder om vi ska ha ett oppositionsråd på hel- eller deltid (50 %) och om tjänsten ska 
kunna delas av ex. två personer. C , MP och L förordar en tidsåtgång på 50 % och att tjänsten inte får 
delas på två personer. M föreslår ett oppositonsråd på 80 %.  

S föreslår ett oppositionsråd på 100 %, som är en resurs som oppositionen förvaltar. Som motiv anges att 
de flesta har svårt att kombinera ett ordinarie arbete med uppgiften som oppositionsråd på 50 %. För att 
kunna delta och vara aktiv i det dagliga politiska arbetet och för att kunna följa förvaltningens arbete 
krävs en tidsåtgång som vi uppskattar till 100 %. Se särskilt yttrande från C, S och M.  

Övrigt 

I övrigt har beredningen fört bra diskussioner om olika politiska alternativ och organisations-former, men 
i nuläget stannat för att redovisa de synpunkter som framförts ovan. Ett slutligt förslag från beredningen 
ska vara klart under hösten 2017.   

 

Mats Granberg (S)   Hans-Inge Sältenberg (C) 
ordförande    vice ordförande 
 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilt yttrande från Moderaterna 

Moderaterna förordar 

• att ersättarna ska få vara med vid KSAU utan rätt till ersättning 



• att KSAU ska bestå av 4 personer, 2 från vardera majoritet och opposition, samt 

• att oppositionsrådet ska ha en tjänstgöringsgrad på 80 % 

 

Siwert Hjalmarsson (M) 

 

Särski t yttrande från Centern ang. KS och dess arbetsformer 

Minska fokus på KSAU till förmån för mer information och hantering direkt i KS, genom att KSAU blir en 
presidieberedning, liksom övriga nämnders presidier/AU. Ta bort den fjärde ledamoten i KSAU, då det i 
ett ändrat arbetssätt inte finns motiv med fyra ledamöter. De frigjorda ekonomiska resurser som den 20 
%-iga arvodering som fjärde KSAU-ledamoten är i dag, används till ökade kostnader för KS-
sammanträden. Presidiet utgör personalutskott och budgetberedning. Samråd genomförs med KS i sin 
helhet. 

Varken utifrån uppgifts utgångspunkt eller utifrån rimlighet i att ytterligare bygga ut den politiska 
organisationen finns motiv att öka nivån på de uppdrag i KS som har fasta arvoden. Även framgent är 
den rimliga omfattninge, 100 % KSO, 50 % vice odförande och 50 % 2:e vice ordförande. Respektive 
tjänster kan ej delas mellan flera personer. 

 

Hans-Inge Sältenberg (C) 

 

Särskilt ytrande från S angående Kommunstyrelsen och dess arbetsformer 

Vi (s) har yrkat att oppositionsårdets tjänstgöring ska omfatta 100 %, vilket utgör en resurs för 
oppositionen. Detta bl.a. med hänsyn till att det är svårt att sköta uppdraget på 50 eller upp till 80% %. 
En stor del av en 50%- tid utgörs av att delta i olika möten inom kommunen, Fyrbodal, regionen m.fl. 
Mer tid måste ges för att kunna delta i det dagliga politiska arbetet. Många mindre och medelstora 
kommuner har utökat uppdraget till till att omfatta upp till heltid. En svårighet som nog de flesta partier 
stöter på är att det är svårt att rekrytera till uppdraget, då det är svårt att kombinera med ett 
heltidsarbete.  

Ett oppositionsråd bör ju också ges tid att verka och ta del av förvatlningens arbete, samt i övrigt ges bra 
förutsättningar att verka/samverka i det gemensamma  lokala politiska arbetet. I takt med att 
administrationen ökar är det av vikt att resurser avsätts så att den politiska styrningen och ledningen kan 
fungera på ett tillfredsställande sätt 

 Frågan om Ksau enbart ska bestå av presidiet, eller presidiet plus en ledamot har diskutertas. Vi 
förordar att Ksau fortsatt ska bestå av 4 ledmöter (2 från majoritet och 2 från opposition). Ksau har 



fortsatt en viktig roll, även om arbetssituationen förändras. Viktigt att oppositionen har tillgång och insyn 
i olika strategiska och principiella frågor, samt i personalärenden. 

Övrigt 

Vi är överens om att presidierna i nämnd och styrelse ska bestå av tre personer (ordf., 1:e och 2:e vice). I 
de nämnder som bör eller önskar ha arbetsutskott ska detta bestå av presidiet.  Vidare ska fokus på 
Ksau minska till förmån för mer information och hantering direkt i Ks. Detta bör ej bli kostnadsdrivande 
om sammanträdet är väl förberett och om partierna har gjort ett bra förberedelsearbete. 

 Kostnaderna för det politiska arbetet måste dock värderas och ställas i relation till övriga 
kostandsökningar i kommunen.  I en kommun med ökad befolkning och verksamhet, så kan eventuellt 
ökade kostnader för den politiska organisationen inte anses utgöra hinder för ett väl fungerande politisk 
arbete. 

 

Mats Granberg (S) 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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KF § 97                        Dnr: KS/2016-0328 

Tillsättande av en parlamentarisk arvodesberedning 
 
Parlamentariska gruppens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att tillsätta en parlamentarisk arvodesberedning med uppgift att göra en översyn av  
gällande arvodesreglemente med tillhörande bestämmelser och bilagor 

att beredningen ska vara klar med sitt uppdrag senast under våren 2018 då också 
fullmäktige ska ta beslut. Detta med hänsyn till att partierna och tänkta 
nominerade/intresserade i god tid ska ha kännedom vad som gäller för de politiska 
uppdragen, samt 
att någon från HR-avdelningen utses till beredningens expert och sekreterare 

Sammanfattning av ärendet 
Parlamentariska gruppen (pg-gruppen) för översyn av nämndsorganisationen kommer att 
lämna en avrapportering vid fullmäktiges möte i juni. 
Pg-gruppen noterar att det är brukligt att en arvodesberedning till sätts året innan valåret 
för att göra en översyn av arvodesreglementet med tillhörande bestämmelser och bilagor. 
Beslut ska då tas av fullmäktige innan aktuellt val. 
Pg-gruppen noterar vidare att en arvodesberedning bör vara klar med sitt förslag under 
våren på valåret då också fullmäktige bör ta beslut. 
Pg-gruppen föreslår fullmäktige besluta 
att vid sammanträdet i juni 2017 tillsätta en parlamentarisk arvodesberedning med uppgift 
att göra en översyn av gällande arvodesreglemente med tillhörande bestämmelser och 
bilagor 
att beredningen ska vara klar med sitt uppdrag senast under våren 2018 då också 
fullmäktige ska ta beslut. Detta med hänsyn till att partierna och tänkta 
nominerade/intresserade i god tid ska ha kännedom vad som gäller för de politiska 
uppdragen, samt 
att någon från HR-avdelningen utses till beredningens expert och sekreterare 

Beslutsunderlag 
Parlamentariska gruppen 2017-05-09 
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