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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
 
Datum: Onsdag 2018-11-28 
Tid: 13.00–16.00 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 

Program 
13:00-13:30 Samordningsförbundet 
14:00-14:30 Tilläggsavtal Canning 
14:30-14:45 Integrationsplattform  
15:10-15:30 Varumärke –bilden av Strömstad  

Ärenden 

Nr Ärenderubrik Diarienummer  

1 Canning tillägg till markanvisningsavtal KS/2016-0639  

2 Svar på Medborgarförslag omen Friskare vård i 
Strömstad 

KS/2017-0120  

3 svar på Motion om Friskare vård i Strömstad 
från Nya Moderaterna 

KS/2017-0154  

4 Redovisning av motioner 2018 KS/2018-0245  

5 Redovisning av medborgarförslagen 2018 KS/2018-0244  

6 Revidering av Arvodesreglemente för 
förtroendevalda 

KS/2018-0515  

7 Kommuninvest - Bekräftelse av 
borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat samt 
fullmakt att kommunicera borgensförbindelse 

KS/2018-0030  

8 Investeringsramar och borgen för bolagen 2019 KS/2018-0521  

9 Integrationsplattform Strömstad KS/2018-0520  

10 Varumärke –bilden av Strömstad KS/2016-0537  

11 Svar på -Medborgarförslag om att avsätta 
pengar för bevarande av kulturbyggnaderna på 
Nord-Långö (Alaska) 

KS/2018-0092  

12 Av- och nedskrivningar av kundfordringar 2018 KS/2018-0489  

13 Anmälningsärende    
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Peter Dafteryd 
ordförande 

Ralf Karlsson 
kommunsekreterare 

 
Ledamöter Ersättare 
Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice 
ordförande 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordförande 
(delat uppdrag) 
Lena Martinsson (S), 2:e vice ordförande 
(delat uppdrag) 
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

Morgan Gutke (C) 
Elisabeth Johansson (C) 
Ingemar Nordström (L) 
Mette H Johansson (L) 
Karla Valdivieso (MP) 
Stefan Jensen (KD) 
Leif Andersson (S) 
Rolf Pettersson (S) 
Peter Sövig (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Fredrik Eriksson (SD) 
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KS § 126 
KSAU § 180                                            Dnr: KS/2016-0639 

Canning – tillägg till markanvisningsavtal 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

Under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så under 
förmiddagen 2018-11-28 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat förslag om tillägg till markanvisningsavtal avseende 
markanvisning för bostäder och verksamheter på Canning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-25, KF §14, att förlänga 
markanvisningsavtalet med Riksbyggen ekonomisk förening med ytterligare  
24 månader från och med 2018-11-09, samt att ge t.f. kommundirektör i uppdrag att 
ta fram ett förslag på tillägg till markanvisningsavtal. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på tillägg till 
markanvisningsavtal utifrån den inriktning som förvaltningen uppfattat att det finns 
en politisk majoritet för. Detta innebär i huvudsak att Skeppsbroplatsen inte längre 
ska detaljplaneläggas för bostäder utan ska i sin helhet istället detaljplaneläggas så 
att den blir allmänt tillgänglig samt att andelen hyresrätter ska vara oförändrad och 
även fortsättningsvis utgöra minst 20 % av det totala antalet bostäder.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-28 
Tjänsteskrivelse Per-Olof Hermansson TF kommunchef 
Förslag om tillägg till markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtal 
Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-25 
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KS § 127 
KSAU § 171                                            Dnr: KS/2017-0120 

Svar på - Medborgarförslag om en Friskare vård i Strömstad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsmotivering 
Socialförvaltningen anser att det i dagsläget inte finns förutsättningar för någon 
djupare utredning av Strömstads möjlighet att använda sig av Norrtäljemodellen och 
anser därmed att medborgarförslaget bör avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Sven Moosberg mfl har inkommit med ett medborgarförslag med begäran att 
politikerna i Strömstad, i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige, arbetar för att 
tillsammans med dem och med VG-regionen/landstinget, i enlighet med 
Norrtäljemodellen, kunna ge vård dygnet runt i Strömstad till kommunens 
invånare och besökare. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 
Protokoll socialnämnden 2018-02-22 
Tjänsteskrivelse förvaltningschef Monica Birgersson 2018-01-29 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-23 
Medborgarförslag 2017-02-20 
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KS § 128 
KSAU § 172                                           Dnr: KS/2017-0120 

Svar på -  Motion om en Friskare vård i Strömstad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Beslutsmotivering 
Socialförvaltningen anser att det i dagsläget inte finns förutsättningar för någon 
djupare utredning av Strömstads möjlighet att använda sig av Norrtäljemodellen och 
anser därmed att medborgarförslaget bör avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya Moderaterna i Strömstad har inkommit med en motion med begäran att 
politikerna i Strömstad, i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige, arbetar för att 
tillsammans med dem och med VG-regionen/landstinget, i enlighet med 
Norrtäljemodellen, kunna ge vård dygnet runt i Strömstad till kommunens 
invånare och besökare. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 
Protokoll socialnämnden 2018-02-22 
Tjänsteskrivelse förvaltningschef Monica Birgersson 2018-01-29 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-23 
Motion 2017-02-28 
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KS § 129 
KSAU § 173                                            Dnr: KS/2018-0245 

Redovisning av motioner 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera redovisningen till protokollet. 

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. 

Motioner – ej besvarade 
KS/2016-0173 Fastighetsköp. Återremitterat till AB Strömstadsbyggen 2018-03-02 ej 
besvarade med en handläggningstid på över ett år. 

KS/2017-0122 Ett öppet och tryggt Strömstad. Återremitterat till Kommunstyrelsen 
2017-11-23 ej besvarade med en handläggningstid på över ett år. 

KS/2017-0597 Utbyggnad av gång- och cykelväg till Seläter. Remitterat till Tekniska 
nämnden ej besvarade med en handläggningstid på över ett år. 
KS/2017-0154 Friskare vård i Strömstad. ej besvarade med en handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2018-0203 6 timmars arbetsdag att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
KS/2018-0153 Ny högstadieskola att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
KS/2018-0322 För ett tryggare Strömstad om korsningen Karlsgatan – Ringvägen att 
remittera motionen till tekniska nämnden. 

Besvarade motioner 2018 
KS/2017-0564 Borttagande av busshållplats vid nedre bron.  
KF beslut att bifalla motionen 
KS/2017-0389 Solskydd på förskolor. KF beslut att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 
Tjänsteskrivelse 
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KS § 130 
KSAU §  174                                     Dnr: KS/2018-0244 

Redovisning av medborgarförslag 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera redovisningen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista möte 
före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-förslag som ej 
beretts färdigt.  

Medborgarförslag – ej besvarade 
KS/2017-0086 Säkrare skolväg från Tången till Bojarskolan. Översänt till Tekniska 
nämnden för beslut. ej besvarade med en handläggningstid på över ett år. 
KS/2017-0403 Friskare vård i Strömstad. ej besvarade med en handläggningstid på 
över ett år. 

 KS/2018-0092 Avsätta pengar för bevarande av kulturbyggnader på Nord-Långö    
 Alaska. Svar på KS 2018-11-28 

KS/2018-0241  Särskilt boende överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för 
beslut. 
KS/2018-0221 Utvidgat fibernät. Översänt till AB StrömstaNet för beslut. 
KS/2018-0407 Medborgarförslag angående uppförandet av en bekvämlighetsinrättning, 
toalett, på Kärleksudden. 
KS/2018-0413 Medborgarförslag - FÖR ETT LEVANDE CENTRUM 
 
Besvarade medborgarförslag under 2018 

KS/2014-0358 Träffpunkt för teknik och motorintresserade. KF beslut att i den 
utökade fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av de 
verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten 
KS/2017-0616 Omplacering av byst av Emelie Flygare-Carlén. Tekniska nämndens 
beslut att bifalla medborgarförslaget och flytta bysten till Kulturhuset Skagerack. 
KS/2017-0674 Schackbräde på strandpromenaden. Svar på KF 2018-11-22  
Tekniska nämnden; att lyfta in förslaget med ett schackbräde på Plagen i det framtida 
utvecklingsarbetet med Plagen. 

KS/2017-0684 Frisbeegolfbana. KF beslut att kultur- och fritidsutskottet tittar på 
förslaget i samarbete med förslagsställaren.  

KS/2018-0200 Caféet i kulturhuset Skagerack. KF beslut att kultursamordnaren 
kommer tillsammans med kulturhusrådet att arbeta vidare för ett gemensamt 
kulturhus, öppet och tillgängligt för alla. 
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KS/2018-0216 Mätning av halten av kväveoxid i luften i Strömstads centrum.  
MBN beslut att avslå medborgarförslaget med motivering att Kväveoxid 
(kvävemonoxid, NO) är en gas som inte anses vara särskilt hälsoskadlig. 

KS/2018-0317 Medborgarförslag om närtrafiken KF beslut att avslå 
medborgarförslaget, att Strömstads kommun ska arbeta för att det är gångvägen till 
närmsta hållplats som mäts och inte avståndet fågelvägen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 
Tjänsteskrivelse 
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KS § 131 
KSAU § 175                                      Dnr: KS/2018-0515 

Revidering av Arvodesreglemente för förtroendevalda 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat Styrdokument, Arvodesreglemente för förtroendevalda dat. 2018-
11-06. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid antagande av budget i Kommunstyrelsen upptäcktes uppenbara fel i 
arvodesbilagan. Budget beslutades med korrigering av dessa fel.  

Ett fel bygger på att det i sist antagna Arvodesreglemente för förtroendevalda står att 
ordförande i valberedningen inte tillkommer arvode. Kommunstyrelsen tog bort 
punkten i budgets arvodesbilaga och ersatta det med det samma som för övriga 
tillsatta beredningar; ”Sammanträdesarvode + dubbelt tjänstgöringsarvode”. 

Därför föreslås det att Styrdokumentet ändras motsvarande, genom att 
särskriften/stycket för Valberedning borttas och omfattas av Tillsatta beredningar. 

Förslaget föreslås gällande från 2018-10-15. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef 
Styrdokument, Arvodesreglemente för förtroendevalda dat. 2018-11-06. 
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KS § 132 
KSAU § 176                                      Dnr: KS/2018-0030 

Kommuninvest - Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal 
och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 
kommunicera borgensförbindelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Strömstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 
16 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Strömstads kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Strömstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

att Strömstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Strömstads 
kommun den 7 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

att Strömstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Strömstads 
kommun den 7 oktober 2011, vari Strömstads kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse kommunens firmatecknare, kommunstyrelsens ordförande och 
Kommundirektör, att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen 
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser.  

Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Strömstads kommun 
utfärdade sin borgensförbindelse den 16 november 1999 och har bekräftat 
densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 29 oktober 2009. 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
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Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av 
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Strömstads kommuns borgensåtagande 
kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör 
ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse 
borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt 
att Strömstads kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt 
fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar 
att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat 
sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
(”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i 
Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Strömstads kommun 
undertecknade Regressavtalet den 7 oktober 2011 och Garantiavtalet den 7 oktober 
2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom 
denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 
 Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef 
Skrivelse från Kommuninvest daterad 2018-07-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


               
 KALLELSE/ÄRENDELISTA 11 (17) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-11-28 KS/2018-0433 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KS § 133 
KSAU § 177                                      Dnr: KS/2018-0521 

Investeringsramar och borgen för bolagen 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadbyggen till 50.000 tkr plus 
överföring av ram från 2018 på 20.600 tkr till totalt 70.600 tkr.  

att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadlokaler till 50.000 tkr plus 
överföring av ram från 2018 på 50.500 tkr till totalt 100.500 tkr. 

att fastställa investeringsram 2019 för AB StrömstaNet till 4.500 tkr plus överföring 
av ram från 2018 på 8.000 tkr till totalt 12.500 tkr. 

att reducera ram för borgensåtagande för AB Strömstadbyggen med 70.000 tkr till 
totalt 745.700 tkr.  

att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB Strömstadlokaler med 50.000 tkr till 
totalt 464.000 tkr.  

att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB StrömstaNet med 20.000 tkr till totalt 
100.000 tkr .  

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstadlokaler och AB StrömstaNet har aviserat med ett behov för utökad 
borgensram. Behovet av utökad borgensram är föranledd av de investeringsplaner 
som finns för 2019.  

Investeringarna är i det väsentliga nödvändiga för att varsamheterna ska nå sina mål 
och vi ska lösa efterfrågan efter bostäder. 

Kommunkonsernen (Strömstad Kommun) har samtidigt ett behov att inte utöka sina 
skulder och borgensåtagande räknas som en skuld i när kreditorer bedömer våra 
limiter. Därför föreslås att 70 mnkr av AB Strömstadbyggens oanvända borgensram 
tas bort och i stället används till att ge AB Strömstadlokaler och AB StrömstaNet 
nödvändigt handlingsutrymme till att genomföra investeringsplanerna. 

Genom detta vill inte kommunkonsernen (Strömstad Kommun) utöka sin skuldbörda. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef 2018-11-07 
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KS § 134 
KSAU § 178                                      Dnr: KS/2018-0520 

Integrationsplattform Strömstad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att notera informationen om integrationsplattform Strömstad 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommuns arbete med mottagande och integration av nyanlända 
flyktingar har utgått från en kommunövergripande gemensam plattform som antogs i 
december 2016. En samordnare rekryterades för att hålla ihop arbetet.  
Ett viktigt fokus i uppdraget har varit den röda tråden från mottagande- boende- 
myndighetskontakter- etableringsprogram- förskola- samhällsorientering- SFI- 
praktik- utbildning-  vuxenutbildning- jobb- extra tjänst- självförsörjning - andra 
integrationsinsatser.  
Allt fler nyanlända är på väg att lämna etablering, även extra tjänst och instegsjobb 
har en bortre tidsgräns. Det är vara av stor vikt för individen och samhället att vi 
lyckas med insatser och aktiviteter som leder till självförsörjning.  
Genom samverkan och bra metodik i vårt sätt att arbeta kan vi öka möjligheterna att 
lyckas med en situation som kommer att bestå många år framöver.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-05 
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KS § 135 
KSAU § 181                                            Dnr: KS/2016-0537 

Varumärke bilden av Strömstad 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

Under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så under 
förmiddagen 2018-11-28 

att anta varumärkesstrategin  

att ge kommundirektören i uppdrag att aktivera varumärkesstrategin inom 
organisationen. 

Sammanfattning av ärendet 
En varumärkesstrategi för Strömstad och ett etablerat platsvarumärke har varit 
efterfrågat från näringslivet. Arbetet är politiskt beslutat och bygger på samverkan 
med näringslivet och invånarna.  

Till grund för varumärkesplattformen ligger projektarbete som genomförts i 
arbetsgrupper för vårt varumärkeslöfte. Varumärkeslöftet bygger på en 
sammanställning av en lång rad undersökningar och fakta, genomförda intervjuer, 
enkäter och workshops. Anställda från alla förvaltningar, invånare och politiker har 
deltagit i arbetet. 

Varumärkesarbetet är påbörjat 2017 och tar avstamp från aktuella utmaningar: 

Strömstad som boplats är inte tillräckligt känd. 

Strömstad som plats i sammanhanget Bohuslän är otydlig, där Strömstad som stad 
bör blir tydligare.  

Stora utmaningar med att rekrytera och behålla rätt kompetens.  

Det finns behov av ett kännetecken som kan användas för att stärka och profilera 
kommunen som plats, organisation och arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen Jenny Åslund kommunikatör 
Varumärkesstrategi Hållbart värdskap- Strömstads kommun  
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KS § 136 
KSAU § 179                                      Dnr: KS/2018-0489 

Av- och nedskrivningar av kundfordringar 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 
682 731,99 kronor inkl moms enligt bilagorna 1 och 2, och avskrivningar av 
kundfordringar till ett belopp av 17 957 kronor inkl moms enligt bilagorna 
3 och 4.  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun gör årligen bokföringsmässiga av- och nedskrivningar på sina 
kundfordringar då man trots påminnelser och överlåtelse till inkassobolag för 
indrivning inte erhållit betalning. 

Kundfordringar som ska nedskrivas har överlämnats till inkassobolaget Arvato 
Finance där åtgärder vidtagits, men där det visat sig att det i dagsläget inte finns 
någon betalningsförmåga hos gäldenären. Arvato Finance kontrollerar regelbundet 
gäldenärernas betalningsförmåga och vidtar åtgärder när det förefaller meningsfullt. 

Kundfordringar som ska avskrivas har kunder som försatts i konkurs, avlidit eller 
där förlikning har nåtts och vi inte kan räkna med utdelning. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 
Bilaga 1-4 avseende bokföringsmässiga av- och nedskrivningar. 
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KS § 137 
KSAU § 170                                            Dnr: KS/2018-0092 

Svar på - Medborgarförslag om att avsätta pengar för bevarande 
av kulturbyggnaderna på Nord-Långö (Alaska) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att medborgarförslaget anses besvarad. 

Beslutsmotivering 
Att avvakta Naturvårdsverkets försäljning av området och marken kring ”Alaska” på 
Nord-Långö. När länsstyrelsen säljer den aktuella marken får kommunen vid detta 
tillfälle ta beslut om man vill bli en potentiell köpare och då beräkna aktuellt pris på 
markköp, skötselkostnader och restaurationsbehov. Kommunen inte har rådighet 
över varken fastigheten eller byggnaderna då Naturvårdsverket står som ägare. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingela Wunsch inkom 2018-02-05 med ett medborgarförslag där hon vill att 
”kommunen ska satsa pengar för att kunna bevara kulturbyggnaderna på Nord 
Långö, så vi fortfarande stolt kan visa upp Sagoön Alaska för turister från både 
Sverige, Norge och övriga världen”.  
Med anledning av ovanstående uppdrog Kommunstyrelsen 2018-03-02 åt 
kommunchefen att tillskriva naturvårdsverket som fastighetsägare att redogöra över 
vilka åtgärder som de planerar genomföra i och på området.  
Då naturvårdsverket står som fastighetsägare till kulturbyggnaderna på ”Alaska” 
(fastighet Nord-Långö 1:20) skickade Strömstads kommun 2018-04-04 en förfrågan 
till myndigheten över åtgärder myndigheten planerar för området och byggnaderna.  
Naturvårdsverkets svar inkom till till Strömstads kommun 2018-09-04. I nuläget äger 
Naturvårdsverket området inom ramen för naturreservatet Nord-Långö. 
Naturvårdsverket anser att myndigheten inte har behov av anläggningen eller 
byggnaderna kring ”Alaska”, de fyller ingen funktion för reservatsförvaltningen och 
de ingår inte i reservatets skötselplan. Naturvårdsverket har för avsikt att stycka och 
sälja det område med byggnader som kallas ”Alaska”. Försäljning ske så fort som 
möjligt.  
Strömstads kommun arrenderade tidigare fastigheten via Länsstyrelsen som 
förvaltade denna åt Naturvårdsverket. Länsstyrelsen sade upp arrendet till 
avflyttning 31 december 2011. Anledningen till att avtalet sades upp var att området 
istället skulle arrenderas ut direkt till den intressent som ville driva 
turistverksamheten på fastigheten istället för via kommunen. Kommunen inte har 
rådighet över varken fastigheten eller byggnaderna längre. 
När länsstyrelsen säljer den aktuella marken får kommunen vid detta tillfälle ta beslut 
om man vill bli en potentiell köpare och då beräkna aktuellt pris på markköp, 
skötselkostnader och restaurationsbehov. Det kan dessutom finnas andra privata 
aktörer som med kommersiella aktiviteter kan nyttja fastigheten och vara 
intresserade av att köpa området.  
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 
Tjänsteskrivelse Helene Evensen utvecklingschef 2018-09-27  
Naturvårdsverkets svar på Strömstads kommuns förfrågan 
Förfrågan från Strömstads kommun till Naturvårdsverket, KS/2018-0092 
Protokoll KF 2018-02-15   
Medborgarförslag 2018-02-05 
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KS § 138    Dnr: KS/2018-0014 

Anmälningsärende 

Förslag till Kommunstyrelsens beslut  

att notera anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförandebeslut av justering avseende taxebilaga för parkeringsbeslut 
Folkhälsorådets protokoll 2018-09-27 
Delegationsbeslut Strömstad 3:13 (Pilen 4) – försäljning av del av fastighet 
Delegationsbeslut Strömstad 3:13 (Pilen 9) – köp av del av fastighet 
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