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KS/2022-0102

KS § 14

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

att lägga till två ärenden avseende redovisning av lokalt partistöd 2020 och
utbetalning av partistöd 2022
att lägga till ett initiativärende om solceller på bostadshus
att lägga till tre frågor avseende status ärendet om strategisk mark, IT-säkerhet
och flagga för Ukraina
att lägga till ett initiativärende om skyddsrum i Strömstads kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att lägga till två ärenden avseende redovisning av lokalt
partistöd 2020 och utbetalning av partistöd 2022.
Lars Tysklind (L) yrkar på att få lägga till ett initiativärende om solceller på
bostadshus.
Andreas Hansson (C) önskar ställa tre frågor avseende status ärendet om
strategisk mark, IT-säkerhet och flagga för Ukraina.
Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar på att få lägga till ett initiativärende om
skyddsrum i Strömstads kommun.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt hans förslag samt lägga
till initiativärendet från Lars Tysklind, frågorna från Andreas Hansson och
initiativärendet från Rose-Marie Fagerberg och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0064

KS § 15

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse
2021

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Strömstads kommuns principer för verksamhets- och ekonomistyrning ska
styrelse och nämnder vid årsbokslut rapportera verksamhetsresultat och
ekonomiskt resultat.
Resultatet för kommunledningsförvaltningen för år 2021 visar en positiv avvikelse
mot budget på 0,4 mnkr. Avdelningarna har uppvisat stor följsamhet i att
omfördela medel inom tilldelad ekonomiska ramar i syfte att hantera den
speciella situation som råder i och med pandemin.
Verksamhetsåret 2021 präglades återigen utav pandemins förlopp och
konsekvenser. De nationella besluten i Norge och Sverige har inte varit fullt
synkroniserade varvid det uppstått en hel del effekter för Strömstad i sin helhet.
Insatserna
I arbetet med det totala kommunala uppdraget och i arbetet med det interna
verksamhets- och strategiska stödet har förvaltningen klarat av att leverera fullt
ut. Trots sjukdomsbortfall till följd av pandemin och trots många nya pålagda
arbetsuppgifter kopplat till pandemin i sin helhet har personalen förtjänstfullt
utfört sitt uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-08
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 26

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2021.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0523

KS § 16

BODAL 1:37 - Ansökan om planbesked

Kommunstyrelsens beslut

att lämna ett negativt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked:
18 880:-

Sammanfattning av ärendet

I ansökan om planbesked önskar exploatören pröva en exploatering av ca 25
fritidshus uppe på en bergsplatå i norra delarna av kommunen. Förvaltningen gör
bedömningen att detta inte är en lämplig exploatering eftersom den ligger högt
och svårtillgängligt samt kommer att kräva stora ingrepp i terrängen för att kunna
genomföras. Detta är inte förenligt med 2 kap PBL.

Beslutsunderlag

Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2021-10-25
Start-PM, daterat 2022-01-17
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-02 § 12

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att lämna ett negativt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked:
18 880:-

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt Bivrin (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Patrick Engen Mikarlsen
Victor Horgen
Diariet
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KS/2021-0618

KS § 17

Remiss från Halden kommun Områdesreglering av stationsområdet

Kommunstyrelsens beslut

att ställa sig bakom Miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har blivit varslade om uppstart av planarbetet för
stationsområdet i Halden och har nu i ett tidigt skede möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget.
Syftet med planen är att skapa en helt ny stadsdel i Halden med ytor för
näringsliv, boende och en utveckling av knutpunkten för olika kommunikationer.
Förslaget ser mycket spännande ut och Strömstads kommun kommer följa
utvecklingen med stort intresse.
I programmet är beskrivet att man till reguleringsplanen kommer att ta fram en
konsekvensutredning för att titta närmare på de eventuella miljökonsekvenser
som förslaget kan medföra. Detta ser Strömstads kommun positivt på och i detta
arbete är av intresse att belysa frågor som t ex hantering av dagvatten som också
kan påverka vattenkvaliteten i Idefjorden. Strömstads kommun väntar på den
färdiga konsekvensutredningen för att lämna mer konkreta synpunkter på denna
del i förslaget.
Planprogrammet beskriver hur man kan utveckla de ytor som inte behövs för
järnvägens behov. Befintlig järnvägsdragning mot Ed håller idag låg standard.
Strömstads kommun är medveten om att det i dagsläget inte finns färdiga
korridoralternativ för förbättrad järnväg från Halden och vidare mot Sverige. Det
är dock viktigt att hålla öppet för de alternativ som kan bli aktuella i framtiden,
oavsett om det blir via Ed eller med annan dragning. I det fortsatta planarbetet
bör beskrivas hur planområdet ansluter till möjliga järnvägskorridorer mot
Sverige.

Beslutsunderlag

Brev om varsel om oppstart 2021-12-14
Planprogram 2021-12-09
Yttrande 2022-01-17 av Miljö- och byggförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-02 § 13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att ställa sig bakom Miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande.

Beslutet skickas till

postmottak@halden.kommune.no
Diariet
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KS/2018-0203

KS § 18

Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag
från Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag.

Beslutsmotivering

Att införa 6 timmars arbetsdag skulle innebära en ytterligare ökning av
rekryteringsbehovet. Strömstad har under en längre tid haft stora utmaningar
med att rekrytera för att täcka dagens personalbehov. De utmaningarna förväntas
inte att avta under de närmsta åren därav är det inte realistiskt att genomföra en
arbetstidsförkortning i enlighet med motionen. Förslaget förväntas dessutom
innebära en betydande ökning av kostnaderna. Detta sammantaget gör att
motionen föreslås avslås.

Reservationer och särskilda uttalanden

Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

I de försök som gjort med 6 timmars arbetsdag så har det kunnat utläsas vissa
hälsofrämjande effekter men att kostnaderna trots viss sänkning av sjukfrånvaron
har varit stora. Merkostnaden för 6 timmars arbetsdag på Svartedalens
äldrecenter var 10 miljoner på årsbasis. Sjukfrånvaron minskade 6,4 % till 5,9 %
under projektet första 12 månader och ökade sedan till 6,3 %.
Flera kommuner har inom omsorgsverksamhet infört projektperioder med 6
timmars arbetsdag och utvärderingarna visar att vinster är svåra att räkna hem då
kostnaden för utökad personalstyrka är stora. Vanligt är goda resultat på
medarbetarnas upplevda hälsa liksom att jobben blir attraktivare. När det gäller
sjukfrånvaron så är resultaten olika vilket tyder på att enbart minskningen av
arbetstiden inte är det enda som påverkar utfallet av sjukfrånvaro. Få kommuner
har valt att göra permanenta lösningar med 6 timmars arbetsdag då kostnaden
blir alltför stor.
En del kommuner har valt att genomföra testprojekt när det gäller socialarbetare
där arbetstiden har förkortats till 6 alternativt 7 timmar. Idén har varit att
förkortad arbetsdag inte ska minska produktiviteten utan att man ska genomföra
samma arbetsuppgifter men på kortare mer effektiv tid.
Fördelar som projektet har visat är tilltagande effektivitet under arbetstid samt
mer tid för fritid och återhämtning. Nackdelar har varit att det har varit svårt att
hitta tid för möten, ökad stress för att klara arbetsbördan och en ökad andel
övertidsarbete
Inom Strömstads kommun har vi sedan hösten 2019 arbetat med så kallade
Hållbara scheman (bemanningsplanering) där vi har fått positiva effekter på bland
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annat sjukfrånvaron. Inom hemtjänsten, som var pilotprojekt 2017, sänktes
sjukfrånvaron från 12,45 % till 7,74 %, kostnaderna minskade samt
personalkontinuiteten ökade. Tyvärr har vi inte kunnat följa sjukfrånvaron under
2020 med anledning av rådande pandemi.
Bemanningsplanering och rekrytering är avgörande för att vi ska kunna
genomföra en verksamhet med bra kvalitet samt ha en god arbetsmiljö. I
dagsläget har vi stora rekryteringsbehov både på kort och lång sikt. Att införa 6
timmars arbetsdag skulle innebära ytterligare ökning av rekryteringsbehovet för
att täcka de timmar som inte längre täcks utifrån minskningen av arbetstid.
Kostnaden för denna ersättningsrekrytering är stor. Nedanstående
sammanställning är en uppskattning av kostnaden utifrån att utförda timmar
minskar med 25 % och är beräknad på att man måste ersättningsrekrytera för alla
timmar. Det innebär att beräkningen kan vara högre än vad som skulle blir aktuellt
men ska också jämföras med resultatet från Svartedalens äldrecenter där
merkostnaden hamnade på 10 miljoner per år.

Std kommun
KLF
MBF
BUF
SF
TF

Överenkommen
Heltidsarbetare
arbetstid
tillsvidareanställda tillsvidareanställda 2020
2020
(timmar)

1 120,0
65,0
45,0
494,0
450,0
66,0

1 975 819
110 701
79 139
873 944
763 643
121 188

Kostnad för
överenskommen
arbetstid 2020

374 001 000 kr
25 174 500 kr
17 565 200 kr
170 873 600 kr
136 134 800 kr
24 252 870 kr

Kr per timme i snitt

189 kr
227 kr
222 kr
196 kr
178 kr
200 kr

Timmar som ska
ersättas vid
minskat Kostnad för utökat
behov
heltidsmått

493954,75 93 500 250 kr
27675,25 6 293 625 kr
19784,75 4 391 300 kr
218486 42 718 400 kr
190910,75 34 033 700 kr
30297 6 063 218 kr

Utifrån de resultat som visats i andra försök med 6 timmars arbetsdag och utifrån
den ökade kostnaden så är förvaltningens förslag att motionen avslås.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2022-02-02 § 1
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 av HR-chefen
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Marielle
Alvdals förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2018-0584

KS § 19

Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag
från Feministiskt initiativ

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag.

Beslutsmotivering

Att införa 6 timmars arbetsdag skulle innebära en ytterligare ökning av
rekryteringsbehovet. Strömstad har under en längre tid haft stora utmaningar
med att rekrytera för att täcka dagens personalbehov. De utmaningarna förväntas
inte att avta under de närmsta åren därav är det inte realistiskt att genomföra en
arbetstidsförkortning i enlighet med motionen. Förslaget förväntas dessutom
innebära en betydande ökning av kostnaderna. Detta sammantaget gör att
motionen föreslås avslås.

Reservationer och särskilda uttalanden

Marielle Alvdal (FI) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Motionen föreslår ett införande av 6 timmars arbetsdag utifrån ett
hälsoperspektiv. Motionen innehåller ett förslag om pilotprojekt på Solbogården
med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.
I de försök som hänvisas till i motionen så har det kunnat utläsas vissa
hälsofrämjande effekter men att kostnaderna trots viss sänkning av sjukfrånvaron
har varit stora. Merkostnaden för 6 timmars arbetsdag på Svartedalens
äldrecenter var 10 miljoner på årsbasis. Sjukfrånvaron minskade 6,4 % till 5,9 %
under projektet första 12 månader och ökade sedan till 6,3 %.
Flera kommuner har inom omsorgsverksamhet infört projektperioder med 6
timmars arbetsdag och utvärderingarna visar att vinster är svåra att räkna hem då
kostnaden för utökad personalstyrka är stora. Vanligt är goda resultat på
medarbetarnas upplevda hälsa liksom att jobben blir attraktivare. När det gäller
sjukfrånvaron så är resultaten olika vilket tyder på att enbart minskningen av
arbetstiden inte är det enda som påverkar utfallet av sjukfrånvaro. Få kommuner
har valt att göra permanenta lösningar med 6 timmars arbetsdag då kostnaden
blir alltför stor.
En del kommuner har valt att genomföra testprojekt när det gäller socialarbetare
där arbetstiden har förkortats till 6 alternativt 7 timmar. Idén har varit att
förkortad arbetsdag inte ska minska produktiviteten utan att man ska genomföra
samma arbetsuppgifter men på kortare mer effektiv tid.
Fördelar som projektet har visat är tilltagande effektivitet under arbetstid samt
mer tid för fritid och återhämtning. Nackdelar har varit att det har varit svårt att
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hitta tid för möten, ökad stress för att klara arbetsbördan och en ökad andel
övertidsarbete
Inom Strömstads kommun har vi sedan hösten 2019 arbetat med så kallade
Hållbara scheman (bemanningsplanering) där vi har fått positiva effekter på bland
annat sjukfrånvaron. Inom hemtjänsten, som var pilotprojekt 2017, sänktes
sjukfrånvaron från 12,45 % till 7,74 %, kostnaderna minskade samt
personalkontinuiteten ökade. Tyvärr har vi inte kunnat följa sjukfrånvaron under
2020 med anledning av rådande pandemi.
Bemanningsplanering och rekrytering är avgörande för att vi ska kunna
genomföra en verksamhet med bra kvalitet samt ha en god arbetsmiljö. I
dagsläget har vi stora rekryteringsbehov både på kort och lång sikt. Att införa 6
timmars arbetsdag skulle innebära ytterligare ökning av rekryteringsbehovet för
att täcka de timmar som inte längre täcks utifrån minskningen av arbetstid.
Kostnaden för denna ersättningsrekrytering är stor. Nedanstående
sammanställning är en uppskattning av kostnaden utifrån att utförda timmar
minskar med 25 % och är beräknad på att man måste ersättningsrekrytera för alla
timmar. Det innebär att beräkningen kan vara högre än vad som skulle blir aktuellt
men ska också jämföras med resultatet från Svartedalens äldrecenter där
merkostnaden hamnade på 10 miljoner per år.

Std kommun
KLF
MBF
BUF
SF
TF

Överenkommen
Heltidsarbetare
arbetstid
tillsvidareanställda tillsvidareanställda 2020
2020
(timmar)

1 120,0
65,0
45,0
494,0
450,0
66,0

1 975 819
110 701
79 139
873 944
763 643
121 188

Kostnad för
överenskommen
arbetstid 2020

374 001 000 kr
25 174 500 kr
17 565 200 kr
170 873 600 kr
136 134 800 kr
24 252 870 kr

Kr per timme i snitt

189 kr
227 kr
222 kr
196 kr
178 kr
200 kr

Timmar som ska
ersättas vid
minskat Kostnad för utökat
behov
heltidsmått

493954,75 93 500 250 kr
27675,25 6 293 625 kr
19784,75 4 391 300 kr
218486 42 718 400 kr
190910,75 34 033 700 kr
30297 6 063 218 kr

Utifrån de resultat som visats i andra försök med 6 timmars arbetsdag och utifrån
den ökade kostnaden så är förvaltningens förslag att motionen avslås.

Beslutsunderlag

Motion från Feministiskt Initiativ
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 av HR-chef
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2022-02-02 § 2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå förslaget om pilotprojekt 6 timmars arbetsdag.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Marielle
Alvdals förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13 (40)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

Beslutet skickas till
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KS/2022-0138

KS § 20

Revidering socialnämndens taxa 2022

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att godkänna revidering av socialnämndens taxa enligt följande två punkter
1. att minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp
för var och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en
tolftedel av 1,3546 för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 för var
och en av sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per
månad för ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och
sambor.
2. att det tidigare uppgivna procenttalet 135,5 % ändras till 140,44 % och
114,5 % ändras till 116,94 %

Sammanfattning av ärendet

Socialstyrelsen skickade den 15 december ut information till samtliga kommuner
gällande att minibeloppet höjs på grund av att konsumtionsdelen i
bostadstillägget höjts med 200 kronor per månad för ensamstående och 100
kronor per månad för sammanlevande makar och sambor. Minibeloppet är den
summa som den enskilde enligt lag ha rätt att ha kvar för personliga behov.
Eftersom bostadstillägget höjts skulle i vissa fall kommunen kunna ta ut högre
avgift från den enskilde och för att motverka detta så höjs minimibeloppet med
motsvarande nivå. Syftet är alltså att den enskilde skall kunna tillgodogöra sig
höjningen av bostadstillägget för ökad konsumtion. Regeringen föreslog därför att
minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044 prisbasbelopp för
ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp för var och en av
sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar höjningen av
konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per månad för
ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och sambor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 22
Socialnämndens beslut 2022-01-27 § 12
Tjänsteskrivelse 2021-12-22 av enhetschef Blagica Strojmanov
Förslag till Taxor och avgifter 2022 Socialnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna revidering av socialnämndens taxa enligt följande två punkter
1. att minimibeloppet per månad höjs till en tolftedel av 1,4044
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 1,1694 prisbasbelopp
för var och en av sammanlevande makar och sambor. Mot tidigare en
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Sammanträdesdatum
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tolftedel av 1,3546 för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 för var
och en av sammanlevande makar och sambor. Höjningen motsvarar
höjningen av konsumtionsstödet i bostadstillägget, dvs. 200 kronor per
månad för ensamstående och 100 kronor för sammanlevande makar och
sambor.
2. att det tidigare uppgivna procenttalet 135,5 % ändras till 140,44 % och
114,5 % ändras till 116,94 %

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0425

KS § 21

Svar på initiativärende - Skapa kommunal
beredskap för flyktingar och utsatta från
kriget i Afghanistan.

Kommunstyrelsens beslut

att avslå ärendet då bedömningen är att kommunen har en god krisberedskap i
att snabbt kunna hantera en akut flyktingsituation. Bedömningen från
Migrationsverket är att situationen inte är alarmerande vad gäller flyktingar från
Afghanistan.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) har inkommit med ett initiativärende om att skapa kommunal
beredskap för flyktingar och utsatt från kriget i Afghanistan. Hon yrkar:
att lämplig instans i Strömstads kommun ges i uppdrag att se över kommunens
beredskap vid en eventuell flyktingström från Afghanistan
att komma med förslag på lämpliga beredskapsåtgärder
att resultatet av denna utredning presenteras vid kommande
kommunstyrelsemöte
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-25 § 117 att översända ärendet för
beredning till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare diskussion hur ärendet
ska behandlas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-09-21 § 151 att remittera
initiativärendet till Socialnämnden för beredning och yttrande.
Socialnämnden beslutade 2021-12-16 § 189 att i yttrande ange att de menar att
Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret i denna fråga, då den berör flera
förvaltningars och bolags beredskap och förmåga att hantera en ökad
flyktingström. Socialnämnden föreslår också att denna typ av beredskap bör
finnas med i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Beslutsunderlag

Initiativärende
Kommunstyrelsen beslut 2021-08-25 § 117
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021-09-21 § 151
Socialnämnden beslut 2021-12-16 § 189
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-02 § 16

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att avslå ärendet då bedömningen är att kommunen har en god krisberedskap i
att snabbt kunna hantera en akut flyktingsituation. Bedömningen från
Migrationsverket är att situationen inte är alarmerande vad gäller flyktingar från
Afghanistan.
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Beslutet skickas till
Marielle Alvdal
Socialnämnden
Diariet
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KS/2021-0272

KS § 22

Svar på - Motion om tillsättande av en
demokratigrupp för kvalitetssäkring av
demokratin från Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att bifalla motionen och utreda lämplig form för dialogmöten med lokala
företrädare i kommundelarna.

Sammanfattning av ärendet

Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att kommunen tillsätter en
demokratigrupp för kvalitetssäkring av demokratin. Syftet är att fånga upp
frågeställningar och behov i kommundelarna via platsbesök.
Kommunen har genom åren haft olika inriktning på sitt samarbete med föreningar
och intressegrupper i kommundelarna, från formaliserade samråd till samråd
utifrån förfrågan. Motionen föreslås bifallas för att främja den lokala demokratin.
Formen för dialog föreslås utredas med syftet att en ny struktur ska finnas på
plats 2023.

Beslutsunderlag

Motion från Västerpartiet
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-22 § 49
Tjänsteskrivelse daterat 2022-01-05
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen och utreda lämplig form för dialogmöten med lokala
företrädare i kommundelarna.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0620

KS § 23

Plan för slutarkivering – vägledning från
arkivmyndigheten

Kommunstyrelsens beslut

1. att uppdra åt övriga nämnder och bolagen att under våren 2022 inventera
och rapportera volym på avslutade handlingar (i hyllmeter) samt tillse att
avslutade ärenden är gallrade och klara för slutarkivering senast 2024-1231.
2. att i budgetarbetet inför 2023 prioritera ökade kostnader för drift och
investering.
3. att besluta om att de handlingar som ersättningsscannats till
verksamhetssystem som kopplats till E-arkiv, får gallras.
4. att från 2027 inte ta emot pappershandlingar för arkivering, utan tillse att
alla nämnder/verksamheter senast vid denna tidpunkt arbetar med
verksamhetssystem som kan överföra handlingar till e-arkiv. Detta
undantaget handlingstyper som enligt arkivlagen ska bevaras som analoga
handlingar.

Sammanfattning av ärendet

Internkontroll och platsbesök i olika nämnders närarkiv visar att insatserna för att
säkra Strömstads kommuns arkivvård behöver prioriteras. Kommunen har en
”arkivskuld” att hantera då de flesta nämnder inte ställt av handlingar till slutarkiv
på många år. Delvis i avvaktan på e-arkiv, men också på grund av resursbrist.
Avslutade ärenden och handlingar förvaras i många fall i strid med arkivlagens
bestämmelser, i ej godkända, egna närarkiv.
De senaste årens arbete för att möjliggöra e-arkivering börjar ge resultat, föreslag
till beslut i detta ärende syftar därför till att dels styra mot övergång till e-arkiv,
dels att säkerställa att historiska kommunala handlingar på papper (analoga
handlingar) inte förstörs eller försvinner.
Föreslagen budgetering i fråga om stöd för scanning av äldre handlingar liksom
inriktningsbeslut från arkivmyndigheten om datum för övergång, kan bidra till ett
så effektivt arbete som möjligt. För bästa genomförande krävs att nämnderna
inkommer med skattning av volymen handlingar, samt att dessa ger uppgiften att
gallra och färdigställa materialet så att det kan slutarkiveras, prioritet. Vägledning
för arbetet ges av kommunledningsförvaltningens arkivredogörare.
Kostnader för att inleda arbetet med att fullgöra kommunstyrelsens ansvar som
Arkivmyndighet fördelas enligt följande: hyra ytterligare lokal av AB
Strömstadslokaler på 83 kvm i kvarteret Skepparen, a´ 52 000 kr/år, inköp av
arkivskanner för 45 000 kr samt inköp av erforderligt hyllsystem, cirka 75 000 kr
till slutarkivet. Tillkommer gör kostnad för inköp av arkivkompetens då
kommunen saknar egen arkivarie, undersökning pågår om sådan kompetens kan
delas med annan kommun.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20 (40)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-14 av kommunikationschef Maria Kvarnbäck
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. att uppdra åt övriga nämnder och bolagen att under våren 2022 inventera
och rapportera volym på avslutade handlingar (i hyllmeter) samt tillse att
avslutade ärenden är gallrade och klara för slutarkivering senast 2024-1231.
2. att i budgetarbetet inför 2023 prioritera ökade kostnader för drift och
investering.
3. att besluta om att de handlingar som ersättningsscannats till
verksamhetssystem som kopplats till E-arkiv, får gallras.
4. att från 2027 inte ta emot pappershandlingar för arkivering, utan tillse att
alla nämnder/verksamheter senast vid denna tidpunkt arbetar med
verksamhetssystem som kan överföra handlingar till e-arkiv. Detta
undantaget handlingstyper som enligt arkivlagen ska bevaras som analoga
handlingar.

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningschefer
Nämndernas diarier
Diariet
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KS/2022-0051

KS § 24

Överföring investeringsbudget 2021-2022

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att överföra tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt
44207 tkr, varav 2 464 tkr avser flytt av investeringsmedel från taxefinansierade
verksamhet till skattefinansierad verksamhet. Fördelningen enligt nedan föreslås
överföras till 2022, att läggas som tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 44207
tkr med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2022, att läggas som
tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget.
Nämnd

Belopp tkr

Kommunstyrelsen

1231

Socialnämnden

76

Miljö- och byggnämnden

4900

Barn- och utbildningsnämnden

1900

Tekniska nämnden, taxekollektiven

4600

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh

31500

Summa

44207

Beslutsunderlag

Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2022 samt
nämndernas och Kommunstyrelsens beslut i frågan.
Tjänsteskrivelse 2022-01-27
Investeringsbudget från 2021 till 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 25

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att överföra tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt
44207 tkr, varav 2 464 tkr avser flytt av investeringsmedel från taxefinansierade
verksamhet till skattefinansierad verksamhet. Fördelningen enligt nedan föreslås
överföras till 2022, att läggas som tilläggsbudget till 2022 års investeringsbudget.

Beslutet skickas till

Lenita Tengström - ekonomiavdelningen
Diariet
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KS/2020-0480

KS § 25

Svar på - Motion om cykelplan utanför tätort
från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.

Beslutsmotivering

I den cykelplan som idag tas fram, del 2, beskrivs behovet av cykelvägar utanför
tätorten.
Trafikverket är väghållare utanför tätorterna, och när cykelplanen antas finns ett
diskussionsunderlag för planering av framtida cykelvägar i Strömstads kommun
vid möten med Trafikverket.
Att kommunen själv skall bygga ut cykelvägar utanför tätort utan statsbidrag är
inte rimligt.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om att ta fram en cykelplan även
för sträckor utanför tätorten. Han yrkar
att en cykelplan för hela Strömstads kommun, utanför tätort, tas fram,
att ett särskilt fokus ägnas åt skolvägar, i syfte att göra dem säkrare.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 113 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-21 § 261 att remittera
motionen till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 113
Tekniska nämndens remissvar, TN 2021-12-14 § 140
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-12 § 7

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt Bivrin (MP) yrkar, med instämmande från Andreas Hansson (C), på att
motionen ska bifallas.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Bengt Bivrins
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0403

KS § 26

Svar på - Medborgarförslag om ändring av
taxan för trygghetslarm

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att avslå medborgarförslaget då nuvarande avgift anses skälig med hänsyn till
kostnaderna.

Sammanfattning av ärendet

Barbro Nilsson har lämnat medborgarförslag om att kommunen ser över avgiften
för trygghetslarm med anledning av att avgiften upplevs som hög.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-09 att remittera medborgarförslaget till
Socialnämnden för beredning. Socialförvaltningen har med anledning av detta sett
över avgiften och vad som ingår i den och bedömer att nuvarande avgift är skälig
med hänsyn till kostnaderna.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Barbro Nilsson
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-09 § 83
Socialnämndens remissvar, SN 2021-12-16 § 188
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-12 § 8

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget då nuvarande avgift anses skälig med hänsyn till
kostnaderna.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar, med instämmande från Rose-Marie Fagerberg (KD),
bifall till medborgarförslaget.
Lars Tysklind (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Marielle
Alvdals förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0563

KS § 27

Svar på - Medborgarförslag om att
kommunen ska behålla Crusellska och bygga
om det till äldre-/mellanboende

Kommunstyrelsens beslut

att avslå medborgarförslaget.

Beslutsmotivering

En av anledningarna till förvärvet av Pilen 5 var att möjliggöra för ett centralt
beläget särskilt boende. Den planeringen är prioriterad och fortgår varför det inte
är aktuellt med ett ytterligare boende på Crusellska.och prioriterar att bygga
äldreboende där.

Sammanfattning av ärendet

Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att
kommunen behåller Crusellska, bygger om och till huset på fastigheten till äldre-/
mellanboende istället för att sälja den.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-16 § 130 att översända
medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning och beslut. Delegation
gav till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-16 § 130
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-12 § 9

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att avslå medborgarförslaget.

Beslutet skickas till
Barbro Nilsson
Diariet
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2020-0361

KS § 28

Svar på - Motion om ny väg till
Beatebergsgården från Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas i kommande
investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige
att ge tekniska nämnden i uppdrag att bygga en ny väg mellan gamla E6 och
Beatebergsgården.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att remittera motionen till
Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 28
Tekniska nämndens beslut 2022-01-25 § 6
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut daterad 2020-08-26 § 198
Kommunfullmäktiges beslut daterad 2020-06-16 § 68
Motion från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen och att utföra projektet när medel beviljas i kommande
investeringsbudget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Andreas Hansson (C), Lars Tysklind (L), Marielle Alvdal (FI), Mattias Gustavsson
(SD), Kent Hansson (S) och Mats Granberg (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2022-0047

KS § 29

Uppföljning folkhälsoavtal 2021

Kommunstyrelsens beslut

att ställa sig bakom uppföljning av folkhälsoavtal 2021 och ekonomisk uppföljning
2021.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via avtal mellan norra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Strömstads kommun. Uppföljning ska ske årligen.
Insatserna ska sammanställas senast den 25 januari och den ekonomiska
uppföljningen senast den 15 februari.
Redovisningarna ska tillhandahållas norra HSN och kommunstyrelsen i Strömstads
kommun ska ställa sig bakom uppföljningen.

Beslutsunderlag

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021
Ekonomisk uppföljning 2021
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstad kommun 2020-2023
Folkhälsorådets beslut 2022-01-31 § 2
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 34

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att ställa sig bakom uppföljning av folkhälsoavtal 2021 och ekonomisk uppföljning
2021.

Beslutet skickas till
SN diarie
KS diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2021-0297

KS § 30

Val av ledamöter till funkisrådet från SRF
Strömstad-Tanum

Kommunstyrelsens beslut

att utse Jonas Andersson som ordinarie representant för SRF Tanum Strömstad i
Funkisrådet
att utse Ulf Gustavsson som ersättande representant för SRF Tanum Strömstad i
Funkisrådet

Sammanfattning av ärendet

Synskadades Riksförbund Tanum Strömstad har ansökan om att få ha med en
representant i Funkisrådet. De förslår att Jonas Andersson utses som ordinarie
representant för Synskadades Riksförbund Tanum Strömstad i Funkisrådet och att
Ulf Gustavsson utses som ersättare.
Funkisrådet har inte haft några synpunkter på detta.

Beslutsunderlag

SRF Tanum Strömstads protokoll 2021-04-28 § 20
Kommunala pensionärs- och funkisrådets protokoll 2021-12-17 § 5
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 31

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att utse Jonas Andersson som ordinarie representant för SRF Tanum Strömstad i
Funkisrådet
att utse Ulf Gustavsson som ersättande representant för SRF Tanum Strömstad i
Funkisrådet

Beslutet skickas till
Jonas Andersson
Ulf Gustafsson
SN diarie
KS diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2022-0105

KS § 31

Information om BID-projektet Gemensam
samarbetsorganisation mellan näringsliv och
kommunen

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Styrgruppen för samverkan för ett attraktivt Strömstad BID Projekt "Uppstart
Strömstad & Co" som består av kommundirektör Mats Brocker, VD för
Strömstadslokaler Tobias Kristiansson, Pelle Olausson från Företagarna och
Annika Rasmusson från Orvelin Group och Leon Eriksson redogör för status i
projektet samt hur Bid-processen i Strömstad ser ut. En aktivitetsplan ska tas fram
och vara klar i april. Sedan ska samverkansformen säkerställas genom att enas om
en organisationsform. Förslaget ska vara klart i juni.
Näringslivsansvarige Richard Holm, projektledare Anja Sonerud och
kommunikatör Linda Smith informerar om utvecklingsarena Strömstad. De
redogör för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka myndigheter och aktörer de samarbetar med
Ett axplock aktiviteter år 2021
Resultat och statistik 2021
Goda exempel
Stort intresse från media
Att rusta för framtiden
Etableringar
Utvecklingsnoder Fyrbodal
Kraftsamling mot framtidens utvecklingsnod
Planerade aktiviteter Q1 och Q2 2022

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2022-0105

KS § 32

Information om det säkerhetspolitiska läget

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Krisberedskapssamordnare Peter Dafteryd informerar om det säkerhetspolitiska
läget.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2017-0316

KS § 33

Information - Detaljplaner för
handelsområdena vid Nordby, Svinesund och
Kålvik

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Översiktsplanerare Björn Richardsson redogör för status i planarbetet för Nordby,
Svinesund och Kålvik. Det planeras för en gemensam VA-anläggning. Han redogör
även för vägplanerna och uppger vilka utredningar som behöver göras.
Planprogrammet är planerat vara klart i mars och tänkt komma upp för beslut i
kommunstyrelsen i april.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2021-0112

KS § 34

Strömstads museum 2021

Kommunstyrelsens beslut

1. att bevilja Strömstads museum ett tillfälligt utökat bidrag på 250 000 kr
för år 2022 med hänvisning till den utvecklingsstrategi som museet
presenterat
2. att frågan gällande sammanläggning av museum och bibliotek är en fråga
som behöver beaktas på längre sikt
3. att bidraget ska inrymmas inom kommunledningsförvaltningens
budgetram 2022.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads museum har inkommit med en skrivelse där de har framfört önskemål
om ökat driftsbidrag. Skrivelsen består av två delar.
Den första delen är ett förslag till höjning av det kommunala verksamhetsbidraget
från 550 000 till 800 000 kr.
Den andra delen är en begäran om planering för sammanläggning av museet med
bibliotek, att detta beaktas inom ramen för kulturstrategin.
Strömstads museum bjöds in till Kultur- och fritidsutskottet 2021-12-10 för att
presentera sin verksamhet.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2021-12-10 att ge uppdrag till förvaltningen
att bereda museets förfrågan.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsutskottets beslut 2021-12-10 § 68
Skrivelse från Strömstads museum 2021-09-09

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut

1. att bevilja Strömstads museum ett utökat bidrag på 250 000/år med
hänvisning till den utvecklingsstrategi som museet presenterar
2. att frågan gällande sammanläggning av museum och bibliotek är en fråga
som behöver beaktas på längre sikt
3. att bidraget ska inrymmas inom kommunledningsförvaltningens årliga
budgetram.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) yrkar på en ändring av första attsatsen till: att bevilja
Strömstads museum ett tillfälligt utökat bidrag på 250 000 kr för år 2022 med
hänvisning till den utvecklingsstrategi som museet presenterat samt att tredje
attsatsen ändras till att bidraget ska inrymmas inom
kommunledningsförvaltningens budgetram 2022.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

Bengt Bivrin (MP) yrkar att bidraget på 250 000 kr tas från finansen istället för att
rymmas inom kommunledningsförvaltningens budgetram.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Mats
Granbergs förslag vad gäller första att-satsen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Mats Granbergs förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag vad gäller andra att-satsen och finner att så sker.
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag, Mats Granbergs
förslag och Bengt Bivrins förslag vad avser tredje att-satsen och finner att
kommunstyrelsens beslutar enligt Mats Granbergs förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2022-0109

KS § 35

Fråga om öppna
kommunstyrelsesammanträden under
pandemin

Kommunstyrelsens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2022 § 13 att ha fortsatt stängda
möten så länge pandemin pågår.
Kommunstyrelsen beslutade även att undersöka om det finns juridiska
möjligheter att tillåta media att närvara digitalt för att bevaka kommunstyrelsens
möten utan att styrelsens möten då skulle betraktas som öppna för allmänheten.
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med Helena Linde,
förbundsjurist på SKR, och diskuterat frågan. Enligt hennes bedömning, vilken
förvaltningen även instämmer med, så ska mötet betraktas som öppet om media
tillåts att närvara för rapportering.
Den närvarorätt som kan ges enskilda enligt § 44 i kommunstyrelsens reglemente
syftar endast till att kommunstyrelsen ska ha möjlighet att bjuda in enskilda för
att lämna upplysningar till styrelsen. Styrelsen ska då även ha möjlighet att ställa
frågor till vederbörande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-01-25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-16 § 30

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2022-0104

KS § 36

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Ordförandebeslut - Remissvar till Infrastrukturdepartementet, KS/20210623
2. Ordförandebeslut - Remissvar till Regionstyrelsen, KS/2021-0515
3. Delegationsbeslut - arrangörsbidrag - Pay & Jump 2021 - Strömstad
ridklubb, KS/2021-0590
4. Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag - Rossö Bouleklubb,
KS/2022-0080
5. Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag - Strömstads
historieförening, KS/2022-0081
6. Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag - Björneröds Ridklubb
Strömstad, KS/2022-0090
7. Delegationsbeslut - arrangörsbidrag - Konstnärernas Kollektivverkstad i
Bohuslän, KS/2022-0110
8. Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag - Naturskyddsföreningen i
Strömstad, KS/2022-0173
9. Delegationsbeslut - Attestanter kommunstyrelsen 2022, KS/2022-0136

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2020-0641

KS § 37

Redovisning av lokalt partistöd 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna rapporten.

Sammanfattning av ärendet

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket KL.
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen med
granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året
efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och granskningsrapport
enligt 2 kap 11 § andra stycket KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Utbetalt

Redovisat

Granskat

Moderaterna

X

X

X

Liberalerna

X

X

X

Centerpartiet

X

X

X

Socialdemokraterna

X

X

X

Vänsterpartiet

X

X

X

Miljöpartiet

X

X

X

Sverigedemokraterna

X

X

X

Kristdemokraterna

X

X

X

Feministiskt initiativ

X

X

X

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2022-02-25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-02 § 39

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten.

Beslutet skickas till
KS-diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2022-0151

KS § 38

Utbetalning partistöd 2022

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler.

Sammanfattning av ärendet

Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF 2014-11-27
§20. Partistödet 2022 grundas på prisbasbeloppet 2021 47 600kr. Stödet betalas
enligt följande:
• Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp
• Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp
• Utbildningsstöd med 900 kr/mandat
Beräkning av partistöd 2022

Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Summa

Grund
Partistöd Utbildning
9 520
31 226
3 600
9 520
7 806
900
9 520
23 419
2 700
9 520
31 226
3 600
9 520
15 613
1 800
9 520
46 838
5 400
9 520
85 870
9 900
9 520
46 838
5 400
9 520
15 613
1 800
85 680
304 450
35 100

Totalt
44 346
18 226
35 639
44 346
26 933
61 758
105 290
61 758
26 933
425 230

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2022-02-25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-02 § 40

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2022-0186

KS § 39

Initiativärende om solceller på bostadshus

Kommunstyrelsens beslut

att initiativärendet ska behandlas inom ramen för pågående ärende.

Sammanfattning av ärendet

Lars Tysklind (L) har lämnat in ett initiativärende där de yrkar att
kommunstyrelsen ger planavdelningen i uppdrag att finna en lösning för att
underlätta för fastighetsägare att montera solceller på bostadshus.
Ordföranden upplyser att kommunstyrelsens ordförande redan gett
kommundirektören detta uppdrag.

Beslutsunderlag
Initiativärendet

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) föreslår att initiativärendet ska behandlas inom ramen för
pågående ärende.
Lars Tysklind (L) och Andreas Hansson (C) bifaller Mats Granbergs förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta enligt Mats Granbergs
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Lars Tysklind
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2022-0105

KS § 40

Frågor från Andreas Hansson (C)

Kommunstyrelsens beslut

att notera frågorna till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Andreas Hansson (C) ställer tre frågor:
1. Hur går det med ärendet om utredning av vad som är strategisk mark?
Ordföranden uppger att arbetsutskottet gett kommundirektören i uppdrag att
bereda ärendet. Kommundirektören uppger att han kommer att komma med en
tjänsteskrivelse inom en snar framtid, men att hans arbetsbelastning är hög för
tillfället.
2. Hur är IT-säkerhet i Strömstads kommun?
Ordföranden och krisledningssamordnare Peter Dafteryd uppger att kommunen
hela tiden ser över och förbättrar IT-säkerheten.
3. Kommer Strömstads kommun att flagga för Ukraina?
Ordföranden uppger att Strömstads kommun har beställt en Ukrainsk flagga och
kommer att flagga så snart den anländer.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-03-02

KS/2022-0187

KS § 41

Initiativärende Skyddsrum i Strömstads
kommun

Kommunstyrelsens beslut

att remitteras initiativärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Rose-Marie Fagerberg (KD) lämnar in ett initiativärende där hon förslår att
Strömstads kommun bör informera kommunens invånare om var det finns
skyddsrum och förklara vad som gäller när man befinner sig där. Vidare att ta
kontakt med MSB för genomgång och uppgradering av befintliga skyddsrum.

Beslutsunderlag
Initiativärendet

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att initiativärendet remitteras till kommunstyrelsens
arbetsutskott för beredning.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Rose-Marie Fagerberg
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

