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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter Kent Hansson (S), ordförande 
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Rose-Marie Fagerberg (KD) 
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Övriga närvarande 
Ersättare Lena Martinsson (S) 

Anders Ekström (KD) 
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Peter Sövig, ordförande i Miljö- och byggnämnden 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare  



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 3 (8) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-08-09 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

 

Innehåll 

KS § 114 Ändring av föredragningslistan 4 

KS § 115 Redogörelse för process och beslut avseende avslut av tjänst för räddningschef. 5 

KS § 116 Information om upphandling av lokalstrateg 7 

KS § 117 Information avseende BioTech 8 
 



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 4 (8) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2022-08-09 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

 

KS § 114 Ändring av föredragningslistan 
Ärende: KS/2022-0124 

Kommunstyrelsens beslut 
att lägga till två ärenden avseende information om upphandling av 
lokalsamordnare och information gällande BioTech. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till två ärenden avseende information om 
upphandling av lokalsamordnare samt information gällande BioTech. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hans förslag och finner 
att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 115 Redogörelse för process och beslut avseende 
avslut av tjänst för räddningschef. 

Ärende: KS/2022-0442 

Kommunstyrelsens beslut 
att tillsätta en extern revision för att att klargöra processen i sin helhet avseende 
avslut av tjänst som räddningschef. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslutet om upphörande av anställning är fattat av kommundirektören och 
avtalet innefattar en betydande ekonomisk kompensation som politiken varit helt 
ovetande om fram till dagarna före midsommar. 
Avtalet med räddningschefen fattades utan stöd i delegationsordningen, där det 
tydligt framgår att sådana beslut ska fattas av kommunstyrelsens personalutskott. 

Att det under 2021 varit problem med arbetsmiljön på räddningstjänsten har varit 
känt för personalutskottet. Flera åtgärder och insatser hade satts in för att 
förbättra arbetsmiljön och för att stärka förtroendet mellan chef och övriga 
anställda.  

Mot slutet av året försämrades relationerna ytterligare och personalens 
förtroende för chefen var lågt. Läget blev så akut att flera av de anställda 
riskerade att sluta. Kommundirektörens bedömning var att åtgärder var tvungna 
att vidtas och att räddningschefen inte kunde vara kvar på sin tjänst. 

Runt årsskiftet 21/22 blev kommunstyrelsens ordförande informerad av 
kommundirektören om det avslutande samtalet med räddningschefen. Den 
information som gavs var att räddningschefen insett det omöjliga i situationen 
och att räddningschefen valde att avsluta sin anställning. Ingen information om 
någon ekonomisk uppgörelse gavs. 

Någon dag före midsommar i år blev kommunstyrelsens ordförande kontaktad av 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande där han ställde frågan om 
kommunstyrelsens ordförande kände till att f.d räddningschefen som slutat sin 
tjänst vid årsskiftet fortfarande fick full lön och belastade miljö- och 
byggförvaltningens budget. Det hade uppdagats i samband med nämndens 
delårsbokslut. 

Det var helt nya uppgifter för kommunstyrelsens ordförande som han ställde sig 
frågande till eftersom tidigare besked var att räddningschefen slutat sin tjänst på 
egen begäran. 

Vid närmare kontroll visade det sig att kommundirektören ingått ett avtal med f.d 
räddningschefen om upphörande av anställning. Avtalet innebar bibehållen lön i 
18 månader samt arbetsbefrielse från och med 3/1 2022. Enligt 
delegationsordningen ska denna typ av beslut fattas av personalutskottet. 

Totalsumman för kommunen uppgår till cirka 1,3 Mnkr. 

På tisdagen efter midsommar kallade kommunstyrelsens ordförande ihop 
personalutskottet utan tjänstepersoner och informerade om situationen. Miljö- 
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och byggnämndens ordförande adjungerades in till mötet för att delge 
ledamöterna den information som han fått några dagar tidigare. 
Ett personalutskottsmöte bestämdes till den 5 juli där kommundirektör och HR-
chef medverkade samt Miljö- och byggnämndens ordförande som adjungerats in 
till mötet.  

Mötet ajournerades och återupptogs den 8 juli. Personalutskottet kom vid mötet 
fram till att ställa sig bakom sakfrågan och av den anledningen fatta ett beslut 
som stödjer avslutet av anställningen av tidigare räddningschef. 
Avtalet som togs fram och skrevs under utan stöd i delegationsordningen är att se 
som ett arbetsrättsligt avtal som sannolikt undertecknats i god tro av den tidigare 
räddningschefen. Det faktum att det dessutom tog över ett halvår innan avtalet 
kom politiken till kännedom innebar att personalutskottet inte såg någon 
möjlighet att i efterhand ifrågasätta uppgörelsen. Personalutskottet har som 
arbetsgivare ett ansvar för den anställde och kan inte kräva att vederbörande har 
kännedom om hur delegationsordningen ser ut. Beslutet i personalutskottet 
innebar att överenskommelsen med f.d räddningschefen legaliserades. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-09 § 170 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2022-07-05 § 12-13 
Avgångsavtal december 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att tillsätta en extern revision för att att klargöra processen i sin helhet avseende 
avslut av tjänst som räddningschef. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 116 Information om upphandling av lokalstrateg 
Ärende: KS/2022-0299 

Kommunstyrelsens beslut 
att en extern revision tillsätts för att granska detta ärende för att säkerställa att 
upphandlingar gått till på rätt sätt, att det finns dokumentation som styrker 
tilldelningen, att fakturorna från konsulten är tillräckligt specificerade, hur 
delegationsbeslut rapporterats vidare med mera. 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen har fått frågor angående 
upphandlingsförfarandet av lokalstrategen. Fakturor har granskats där det påstås 
att det saknas underlag och specifikationer till fakturorna.  

En tjänst som lokalstrateg anslogs i budget 2021. Lokalstrategen skulle bistå 
nämnder/förvaltningar i lokalfrågorna i syfte att på ett så effektivt sätt som 
möjligt utnyttja kommunens befintliga lokaler och även vara behjälplig vid om-, 
till- och nybyggnad av lokaler. 

Personen som fick tjänsten som lokalstrateg råkade dessvärre ut för en allvarlig 
olycka, vilket ledde till sjukskrivning på obestämd tid. Detta skedde precis i början 
av 2021 varför vederbörande aldrig hann påbörja sitt uppdrag. Av den 
anledningen valde kommundirektören att upphandla en konsult med relevant 
kompetens/erfarenhet.  

När det gäller upphandlingsförfarandet har detta skett inom ramen för 
kommundirektörens delegation och upphandlingsbeloppet har rymts inom 
kommunstyrelsens budget. Utrymmet fanns i budget eftersom det inte utgick 
någon personalkostnad för den person konsulten ersatte. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att en extern revision tillsätts för att granska detta ärende 
för att säkerställa att upphandlingar gått till på rätt sätt, att det finns 
dokumentation som styrker tilldelningen, att fakturorna från konsulten är 
tillräckligt specificerade, hur delegationsbeslut rapporterats vidare med mera. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hans förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 117 Information avseende BioTech 
Ärende: KS/2022-0084 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden redogör för hanteringen av uppgifterna om BioTechs besked om 
varsel, företagsrekonstruktion och likviditetsproblem. 

Strömstads kommun fick den 20 juni in en underrättelse enligt 2 kap 13 § lagen 
om företagsrekonstruktion från Ackordscentralen i egenskap av fordringsägare. 
Handlingen diariefördes och skickades till ekonomiavdelningen för hantering. 
Ingen underrättade kommunstyrelsens ordförande om denna. Bohus Biotech har 
inte heller meddelat kommunen om beskedet om varsel, företagsrekonstruktion 
och likviditetsproblem.  

Beslutet skickas till 
Diariet 


	Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll
	Närvarolista
	Beslutande
	Övriga närvarande

	Innehåll
	KS § 114 Ändring av föredragningslistan
	Kommunstyrelsens beslut
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	KS § 115 Redogörelse för process och beslut avseende avslut av tjänst för räddningschef.
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	KS § 116 Information om upphandling av lokalstrateg
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut under sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	KS § 117 Information avseende BioTech
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutet skickas till


