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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

KS/2017-0341

Plats och
sammanträdestid

Kommunstyrelsens sessionssal

Beslutare

Peter Dafteryd (C), Ordförande
Hans-Inge Sältenberg (C)
Anna-Lena Carlsson (C)
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordf.
Anette Andersson (L)
Bengt Bivrin (MP)
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Lena Martinsson (S), 2:e vice ordf. ej §81-82
Kent Hansson (S)
Siwert Hjalmarsson (M)
Mattias Gustafsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Leif Andersson (S) §81-82

Närvarande ersättare

Morgan Gutke (C), Elisabeth Johansson (C), Mette H Johansson (L),
Ingemar Nordström (L), Rolf Pettersson (S) Marie Edvindsson Kristiansen
(M).
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Övriga närvarande

Maria Reinholdsson kommunchef, Maria Aronsson miljöstrateg.

Justeringens tid och plats

Kommunledningskontoret 2017-06-07

Sekreterare
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Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättning
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Dnr: KS/2017-0095

Information/samråd
Kommunstyrelsens beslut
att notera informationen

Samråd Canning/Riksbyggen

Övriga närvarande; Åsa Torstensson ordförande i TN, Roland Kindslätt
förvaltningschef TN, Michael Olsson förvaltningschef MBN, Unni Liljegren
stadsarkitekt, Jimmy Magnusson planarkitekt, Anders Johansson byggnadschef,
Marcus Larsson projektledare, Martin Linsten marknadsområdeschef Riksbyggen,
Rasmus Edlund projektchef Riksbyggen, Kajsa Crona Sweco, samt Filip Siewertz
Sweco.
En genomgång görs av organisation och tidplan för Canningprojektet.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

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
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 73
KSAU § 81

Diarienummer

KS/2017-0341

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 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 kostnadsberäkning
med förslag till finansiering.
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 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

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
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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

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
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 74
KSAU § 82

Diarienummer

KS/2017-0341

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% .

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
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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

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
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KS § 75
KSAU § 83

Diarienummer

KS/2017-0341

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

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
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KSAU § 84

Diarienummer

KS/2017-0341

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.

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
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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

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
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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

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
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KS § 78
KSAU § 86

Diarienummer

KS/2017-0341

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 VAlösningar.
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
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Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

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
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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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-05-31

14 (38)
Diarienummer

KS/2017-0341

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 80
KSAU § 97

Diarienummer

KS/2017-0341

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/20160264 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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-05-31
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Diarienummer

KS/2017-0341

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

17 (38)

Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 81
KSAU § 104

Diarienummer

KS/2017-0341

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 barnoch 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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 82
KSAU § 105

Diarienummer

KS/2017-0341

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 barnoch 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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-05-31

19 (38)
Diarienummer

KS/2017-0341

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 83
KSAU § 87

Diarienummer

KS/2017-0341

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.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-05-31
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Diarienummer

KS/2017-0341

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 84
KSAU § 90

Diarienummer

KS/2017-0341

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

Diarienummer

KS/2017-0341

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

Diarienummer

KS/2017-0341

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 87
KSAU § 93

Diarienummer

KS/2017-0341

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.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-05-31

Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Peter Dafteryd
2 Hans-Inge Sältenberg
3 Anna-Lena Carlsson
4 Margareta Fredriksson
5 Anette Andersson
6 Bengt Bivrin
7 Ronnie Brorsson
8 Lena Martinsson
9 Kent Hansson
10 Siwert Hjalmarsson
11 Mattias Gustafsson
Summa

26 (38)
Diarienummer

KS/2017-0341

Omröstningsprotokoll §
2017-05-31
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
S
M
SD

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

Diarienummer

KS/2017-0341

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 89
KSAU § 95

Diarienummer

KS/2017-0341

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

Diarienummer

KS/2017-0341

KS § 90
KSAU § 88

Dnr: KS/2017-0284

Delårsrapport mars 2017 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
att delårsrapporten för mars 2017 godkänns
att uppdra åt förvaltningen att vidta de åtgärder som är möjliga i syfte att nå en
budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten för januari-mars visar periodutfallet på en budgetavvikelse om 1,3
mnkr. Helårsprognosen visar dock på en budgetavvikelse på -1,3 mnkr. Främst
orsakas detta av aktivitetshallen med -0,7 mnkr och It-enheten med -0,6.
En översyn aktivitetshallen budget pågår inför 2018. Sparbetinget inom IT-enheten
är kopplat till administrationen av datorer i Nordea Techfleet system. Införandet
sker under tre år och hemtagning av effekterna kan ske när införandet är klart.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10
Delårsrapport mars 2017 kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att delårsrapporten för mars 2017 godkänns
att uppdra åt förvaltningen att vidta de åtgärder som är möjliga i syfte att nå en
budget i balans.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Dennis Arvidsson, ekonom

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 91
KSAU § 99

Diarienummer

KS/2017-0341

Dnr: KS/2017-0141

Omdisponering av investeringsmedel
Kommunstyrelsens beslut
att de för 2017 beviljade investeringsmedlen för projekt 80717 Trossbrygga med
12 000 000 kr får användas till hamninfrastrukturuppgraderingar på färjeläget.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska förvaltningen begär att det för 2017 beviljade investeringsmedlet för en
ny trossbrygga (12 000 000) får användas till projektering av hamninfrastrukturuppgraderingar på färjeläget.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10
Protokoll tekniska nämnden 2017-02-21
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef
Tjänsteskrivelse 2017-02-16, Hamnchef Niclas Samuelsson och förvaltningschef
Roland Kindslätt

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att de för 2017 beviljade investeringsmedlen för projekt 80717 Trossbrygga med
12 000 000 kr får användas till hamninfrastrukturuppgraderingar på färjeläget.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden
Controller Charlotta Björkman

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 92
KSAU § 101

Diarienummer

KS/2017-0341

Dnr: KS/2017-0044

Sammanslagning av Tanums och Strömstads grupper för
Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM)
Kommunstyrelsens beslut
att ställa sig bakom sammanslagningen av Strömstads kommuns och Tanums
kommuns grupper för Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM).

Sammanfattning av ärendet

Alla kommuner i Sverige ska ha tillgång till en grupp för Psykisk och Social omsorg,
en så kallad POSOM-grupp. Alla som ingår i POSOM-gruppen gör detta på frivillig
basis och möjligheten att delta i en skarp händelse är beroende av många olika
personliga och praktiska faktorer.
Flera av de POSOM-deltagare som ingår i Strömstads POSOM-grupp ingår även i
Tanums kommuns POSOM-grupp. Under hösten 2016 påbörjades därför ett arbete
med förslaget att slå samman Tanums och Strömstads POSOM-grupper. Dels för att
minska sårbarheten hos de båda relativt små grupperna, dels för att på ett bättre
sätt kunna samordna resurser med olika spetskompetens.
Enligt förslaget ska Strömstad och Tanum efter sammanslagning även
fortsättningsvis ha varsin sammankallande POSOM-samordnare. Kommunerna ska
även fortsättningsvis ha separata budgetar för POSOM-verksamheten, men
solidariskt dela på kostnader som uppstår i samband med aktivering av gruppen
samt utbildningar för deltagare.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10
Tjänsteskrivelse Carin Oleryd, säkerhetssamordnare tillika POSOM-samordnare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att ställa sig bakom sammanslagningen av Strömstads kommuns och Tanums
kommuns grupper för Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM).

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 93
KSAU § 102

Diarienummer

KS/2017-0341

Dnr: KS/2015-0435

Förslag på placering av nytt särskilt boende
Kommunstyrelsens beslut
att avsluta uppdraget rörande särskilt boende i sjukhusets lokaler
att ta med Mellbygård som ett alternativ till placering av särskilt boende
att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna till placering av särskilt
boende i sluttningen från Karlsgatan vid Mariedal genom att söka
strandskyddsdispens innan detaljplanearbetet påbörjas

Reservationer och särskilda uttalanden

Ronnie Brorsson (S) Lena Martinsson (S) samt Kent Hansson (S) deltar inte i beslut
gällande första att-satsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige lämnade 2015 i uppdrag till Omsorgsnämnden att utreda
möjliga placeringar av särskilt boende. Inom ramen för detta ärende (KS/20150435) har sju alternativa placeringar utretts.
Ytterligare två placeringar har studerats: Ett medborgarförslag om placering vid
Kärleksudden (KS/2016-0161) och en motion om placering i Kv. Magistern
(KS/2017-0041). Dessa två ärenden behandlas separat.
Behovet har bedömts till mellan 40-50 platser med placering centralt i Strömstad.
Ur ett ekonomiskt och driftsperspektiv bör man tänka att varje enhet bör ha minst
2 avdelningar och 16-18 rum per våningsplan.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2017-05-10
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-03-24
Tjänsteskrivelse Jennie Persson, verksamhetschef vård och omsorg 2017-04-05
Protokoll omsorgsnämnden 2016‐04‐20
Tjänsteskrivelse, Maria Reinholdsson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen
2016-04-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att avsluta uppdraget rörande särskilt boende i sjukhusets lokaler
att ta med Mellbygård som ett alternativ till placering av särskilt boende
att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna till placering av särskilt
boende i sluttningen från Karlsgatan vid Mariedal genom att söka
strandskyddsdispens innan detaljplanearbetet påbörjas

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-05-31
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Diarienummer

KS/2017-0341

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Maria Reinholdsson, kommunchef
Björn Richardsson, översiktsplanerare
Socialnämndens diarium
Jennie Persson, verksamhetschef Vård och Omsorg

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 94
KSAU § 103

Diarienummer

KS/2017-0341

Dnr: KS/2017-0036

Renoveringsbehov av Västra Bryggan, Nordkoster
Kommunstyrelsens beslut
att avslå Nordkosters Fiskehamnsförenings förfrågan om kommunal borgen för
1 000 000 kronor som ska nyttjas för renovering av Västra Bryggan på Nordkoster
under 2017.

Beslutsmotivering

Kommunens tidigare hantering av borgensåtagande har varit begränsad. Undantaget
är borgensåtaganden för två föreningar, i samband med Länsstyrelsens
regeländringar kring statliga bidrag. Vid dessa två tillfällen har ett borgensåtagande
varit avgörande för att föreningarna ska klara likviditeten och genomföra projekten.
Aktuell årsredovisning för Nordkosters Hamnförening uppvisar ett kapitalöverskott i
föreningens kassa som motsvarar den lånekostnad som föreningen söker borgen för.

Sammanfattning av ärendet

Nordkoster Fiskehamnförening inkom under januari månad med ett brev till Strömstads
kommun med begäran om dialog kring finansiering av behövliga reparationer på
kajdäck vid hållplatsen Västra Bryggan på Nordkoster. En utförd besiktning, beställd
och bekostad av Nordkosters Fiskehamnsförening, visar på ett totalt ombyggnadsbehov
som kostnadsberäknas till ca 5 000 000 kr. Fiskehamnsföreningen gör bedömningen
att ombyggnaden är akut då hållfastheten inte kan säkerhetsställas.
Det finns sedan tidigare ett tecknat avtal mellan Västtrafik och Nordkosters
Fiskehamnsförening som stadgar att Västtrafik ansvarar för sådana drift- och
underhållskostnader som är hänförliga till den trafik som bedrivs av
trafikoperatören. Det betyder att Västtrafik betalar sin del av Västra Bryggan (45%)
och står för avskrivningskostnaderna och Hamnföreningen får stå för investeringen.
En prioritering av renoveringsbehoven ger dock Nordkosters Fiskehamnsförening
ett akut behov av finansiering av två miljoner kronor. Under våren uppmanade
Trafikverket och Västtrafik Strömstads kommun att ansöka om statlig
medfinansiering för tillgänglighetsanpassning av Västra Bryggan på Nordkoster.
Tekniska förvaltningen lämnade den 30 mars in en ansökan på 2 000 000 till
Trafikverket, utifrån föreningens underlag.
Den 14 april meddelade Trafikverket att man bedömer att genomförande av Västra
Bryggan kommer att bidra till funktionsmålet då åtgärderna innebär
tillgänglighetanpassning av bryggan samt att förutsättningarna för att välja
kollektivtrafik förbättras. Trafikverket har därför avsatt 1 000 000 kronor för
renoveringen. Resterande belopp på 1 000 000 ska medfinansieras av Nordkosters
Hamnförening.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-05-31
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Diarienummer

KS/2017-0341

Den 12 april inkom Nordkosters Hamnförening med en förfrågan till Strömstads
kommun angående möjligheten för Strömstads kommun att gå in med kommunal
borgen för den kvarvarande miljonen som Trafikverket kräver av föreningen som
medfinansiering.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10
Tjänsteskrivelse Helene Evensen, utvecklingschef 2017-04-27
Avtal Fiskehamnsföreningen och Västtrafik 20150429.pdf
C18 Nordkosters Hamnförening upa 150101-151231 kopia.pdf (årsredovisning 2015)
C18 Nordkosters Hamnförening upa 160101-161231 kopia.pdf (årsredovisning 2016)
Beslut 1-931-16-1.pdf (Ansökan och beslut från Trafikverket)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att avslå Nordkosters Fiskehamnsförenings förfrågan om kommunal borgen för
1 000 000 kronor som ska nyttjas för renovering av Västra Bryggan på Nordkoster
under 2017 med motivering att kommunens tidigare hantering av borgensåtagande
har varit begränsad. Undantaget är borgensåtaganden för två föreningar, i samband
med Länsstyrelsens regeländringar kring statliga bidrag. Vid dessa två tillfällen har
ett borgensåtagande varit avgörande för att föreningarna ska klara likviditeten och
genomföra projekten. Aktuell årsredovisning för Nordkosters Hamnförening
uppvisar ett kapitalöverskott i föreningens kassa som motsvarar den lånekostnad
som föreningen söker borgen för.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämndens diarium
Nordkosters Hamnförening, nkhamn@telia.com

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 95
KSAU § 106

Diarienummer

KS/2017-0341

Dnr: KS/2017-0023

Fortsatt förstärkning inom fritid och kultur under hösten 2017
Kommunstyrelsens beslut
att bibehålla 75 % tjänster för kommunens fritidsansvarige respektive
kulturansvarige året ut (dvs september till december 2017).

Beslutsmotivering

Detta skulle betyda en fortsatt utökning av ordinarie halvtidstjänster. I budgetförslag från förvaltningen för 2018 äskas heltidstjänster för dessa verksamheter.
Detta för att befintliga resurser ska matcha såväl kultur- och föreningslivets behov
av stöd och genomförande av gemensamma aktiviteter såväl som för att arbetet
att uppnå politiskt uppsatta mål.

Sammanfattning av ärendet

I februari tog kommunstyrelsen beslut att under en 6 månaders period utöka
tjänsten för dels kommunens fritidsansvarige samt för kommunens kulturansvarige,
från 50 % tjänst till 75 %. I beslutet står det att man efter denna period ska göra en
utvärdering kring eventuellt framtida resursbehov inom verksamhetsområdena.
De utökade timmarna under vår och sommar har skapat möjligheter till att utveckla
och färdigställa en rad uppdrag t.ex. Lokstallets program för 2017, framtagande av
kultur- respektive fritidsstrategi samt badhusutredning. Men det kvarstår ett ökat
resursbehov även under hösten 2017 för att utveckla det som har påbörjats;
pågående driftutredning, uppbyggnad av organisation och innehåll i ett nytt
kulturhus, ökad samverkan med föreningslivet med gemensamma aktiviteter, ökad
dialog med kultur- och föreningslivet, framtagande av ett nytt bidragsreglemente
m.m. Kultur- och fritidsutskottet ställer sig bakom förslaget om fortsatt utökning av
tjänsterna, enligt ovan (kultur- och fritidsutskottet 2017-04-27).

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10
Tjänsteskrivelse Helene Evensen, utvecklingschef 2017-04-28
Protokoll KS 2017-02-08
Tjänsteskrivelse 2017-04-28
Protokoll KUF 2017-04-27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att bibehålla 75 % tjänster för kommunens fritidsansvarige respektive
kulturansvarige året ut (dvs september till december 2017) med motivering Detta
skulle betyda en fortsatt utökning av ordinarie halvtidstjänster. I budgetförslag från
förvaltningen för 2018 äskas heltidstjänster för dessa verksamheter. Detta för att
befintliga resurser ska matcha såväl kultur- och föreningslivets behov av stöd och
genomförande av gemensamma aktiviteter såväl som för att arbetet att uppnå
politiskt uppsatta mål.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-05-31
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Diarienummer

KS/2017-0341

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Helene Evensen, utvecklingschef
Carl Forsberg, utvecklingsavdelningen
Kurt Dahlberg, utvecklingsavdelningen

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
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Sammanträdesdatum
2017-05-31

KS § 96

Diarienummer

KS/2017-0341

Dnr: KS/2017-0021

Anmälningsärende
Kommunstyrelsens beslut
att notera anmälningsärenden till protokollet

Sammanfattning av ärende

Överföring av projektmedel från 2016 beträffande Fiskekommunernas projekt
Ordförandebeslut 2017-03-27 - godkänner MBN:s yttrande som sitt eget
Fyrbodals direktionsmötet i korthet.
Delegationsbeslut - firmatecknare

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

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

