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 KS/2020-0499 

KS § 119  Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - 
information 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har 2021-02-03 § 9 lämnat ett positivt planbesked för att 
möjliggöra en utbyggnad av SPA-hotellet. Under arbetet med samrådshandlingar 
har förslaget justerats något så att en större byggnadsvolym hamnar i det nya 
läget i norra delen av planområdet. Då detta är en skillnad mot planbeskedet görs 
därför en avstämning i kommunstyrelsen innan planförslaget sänds ut på samråd. 
Thor Halvorsen, ägare av Strömstad SPA, presenterar och informerar om sina 
planer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-22 § 166 
Presentation av Strömstad SPA 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-01 
Förslag till planbeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att tacka för informationen. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden; mbn@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2021-0169 

KS § 120 Omvärldsbevakning - Socialnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens förvaltningschef Helena Lilliebjelke redogör för: 

• Socialnämndens uppdrag 
• Portalparagraf Socialtjänstlagen 
• Stöd, omsorg och hemsjukvård av hög kvalitet 
• Funderingar att ha med under resan 
• Trender i vår omvärld 
• Ökat behov av livslångt lärande 
• Användare driver teknisk utveckling 
• Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 
• Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 
• Demografi - lokalt 
• Den röda tråden 
• LSS & Socialpsykiatri - nuläge utmaningar 
• LSS & Socialpsykiatri - Vad är i ropet framöver och vad diskuteras och 

behöver tas hänsyn till? 
• LSS - Hur möter vi behoven? 
• Äldreomsorg - nuläge utmaningar 
• Äldreomsorg - Vad är i ropet framöver och vad diskuteras och behöver tas 

hänsyn till? 
• Äldreomsorg - Hur möter vi behoven? Fokus & möjligheten 
• Hälso- och sjukvård/rehab - Nära vård  
• Individ och familjeomsorgen - nuläge utmaningar 
• Individ och familjeomsorgen - Vad är i ropet framöver och vad diskuteras 

och behöver tas hänsyn till? 
• Individ och familjeomsorgen - Hur möter vi behoven? 

Beslutsunderlag 
Presentation från Socialförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0169 

KS § 121 Dialog med Göran Lundgren 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Lundgren, driftchef för företaget Grensemat, delar med sig av de 
erfarenheter och lärdomar som han har fått med sig under den perioden när 
Norge i princip stängde riksgränsen mot Sverige i mitten av mars 2020 och 
situationen förändrades radikalt för många företag och arbetstagare.  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0291 

KS § 122 Finanspolicy 

Kommunstyrelsens beslut 
att återremittera ärendet för beslut i våra kommunala bolag samt  

att ge ekonomichefen i uppdrag att ta fram ett förslag till en separat 
pensionspolicy. 

Protokollsanteckning 
Marielle Alvdal (FI) begär och beviljas protokollsanteckning: Feministiskt initiativ 
anser att kommunens pengar ska bidra till målet om ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Vi anser därför att ingen del av kommunens resurser ska 
stötta vapenindustrin, tobaksindustrin, företag som utvinner fossila bränslen eller 
verksamhet som är hänförlig till exempelvis pornografi, cannabis och alkohol. Vi 
vill att Strömstad ska ha vara drivande i att skapa högre mål för etik och 
hållbarhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad kommun har sedan många år tillbaka haft en finanspolicy anpassat de 
omständigheter kommunen befann sig i några år tillbaka. 

Strömstad kommun har sedan tidigare haft en låg extern skuldportfölj, medan 
mesta av skuld har funnits i bolagen. I takt med att kommunens investeringstakt 
har ökat så har även kommunens skulder ökat, vilket kräver att kommunens 
styrning för de externa skulderna revideras. Revideringen av finanspolicy med 
tillhörande bilagor stärker samordningen kring de finansiella frågorna i 
kommunkoncernen och anger specifika riskmandat för att skapa en sund skuld- 
och likviditetshantering.  

Förändringar på de finansiella marknaderna kan vara snabba och det är därför 
viktigt att de interna styrdokumenten i kommunen är anpassade så att effektivitet 
kan uppnås i arbetet med de finansiella frågorna samtidigt som riskerna hålls på 
en lämplig nivå. En av de föreslagna förändringarna är att finanspolicyn anger 
huvudprinciperna för hur kommunkoncernens finansiella risker ska hanteras och 
där kommunfullmäktige årligen beslutar om specifika nivåer för mandaten efter 
marknaden och kommunkoncernens förutsättningar. 

Finanspolicy är ett centralt dokument för kommunens riskhantering och en 
uppdaterad policy möjliggör en finansverksamhet som säkerställer 
kommunkoncernens betalningsförmåga och kapitalförsörjning. Strömstad 
kommun har sedan tidigare en finanspolicy och de förändringar som föreslås för 
att anpassas till kommunkoncernens nuvarande situation är i huvudsak 
nedanstående punkter och utöver det så är det smärre redaktionella justeringar i 
texten. 
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• Finanspolicyn har delats in i två delar. Där huvudprinciperna för 
kommunkoncernens finansverksamhet bestäms i finanspolicyn som 
beslutas av kommunfullmäktige. 

• Årligen fastställer man ramar och limiter genom godkännandet av en 
Bilaga A. (Läggs fram till beslut efter budgetgodkännandet.) 

• Kommunens bolag inkluderas i finanspolicyn och skall i den egna 
finanspolicyn följa de risknivåer som fastställs. 

• Tydligare samordning mellan ekonomienheten och kommunens bolag 
genom införandet av en finansberedning där ekonomiavdelningen är 
sammankallande.  

• Att i bilaga besluta om styrdokument för borgensavgift. Fastställs av 
kommunfullmäktige. 

• Förtydligande av hanteringen av kommunkoncernens skulder gällande 
tillåtna finansieringskällor, mandatkrav för räntebindning, andel 
ränteförfall inom ett år, kapitalbindning samt andel kapitalförfall inom ett 
år. 

• Krav om likviditetsreserv för att säkerställa tillgång till likviditet. 
• Avgiftsmodell för koncernkonto där utnyttjandet hanteras inom de villkor 

som upphandlats av kontoförande bank samt en administrativ avgift.  
• Kommunen skall sträva efter att klassificera investeringar så att de 

uppfyller kraven för grön upplåning i den mån det är möjligt. 
• Lite högre risktagande vid placeringar genom att öka maxgränsen för 

aktier från 50 till 60%. 
• Krav för säkringsredovisning för derivatinstrument för att säkra att 

derivaten endast görs i säkringssyfte.  
• Nytt avsnitt kring principer för kommunens borgensåtaganden för helägda 

bolag, föreningar och organisationer. 

Beslutsunderlag 
Finanspolicy – Beslutas av Kommunfullmäktige och gäller tillsvidare 
Finanspolicyns Bilaga A – Beslutas av Kommunfullmäktige varje år 
Finanspolicyns Bilaga B – Beslutad av Kommunfullmäktige 2020 och gäller 
tillsvidare 
Finanspolicyns Bilaga C – Beslutas av Kommunfullmäktige och gäller tillsvidare 
Tjänsteskrivelse 2021-08-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-08 § 152 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att förslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad finanspolicy att gälla for kommunkoncernen 

att godkänna förvaltningens förslag till Bilaga C. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Jörgen Molin (M) och Anders Ekström (KD) yrkar på att återremittera ärendet för 
beslut i våra kommunala bolag samt att ge ekonomichefen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till en separat pensionspolicy. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0273 

KS § 123 Årsplan 2022 för sammanträden  och 
ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna framlagd Årsplan för sammanträden och ekonomiska processer. 

Kommunstyrelsens beslut 
att revidera den föreslagna årsplanen genom att datum för Kommunfullmäktige 
9 februari ändras till 10 februari, att datum för kommunfullmäktiges presidie 
7 februari och 18 april ändras till 28 januari och 14 april, att Tekniska nämnden 
och Miljö- och byggnämnden byter dag och tid vad gäller bokslut- och 
budgetsamråden eftersom Tekniska nämnden har sina sammanträden på 
tisdagar. 

att årsplanen kompletteras med en rad om att det ska fattas beslut om de 
preliminära budgetramarna på kommunfullmäktige den 21 juni. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har att ta fram ett förslag till årsplan för 
sammanträden och ekonomiprocesser för år 2022 

I jämförelse med årsplanen för 2021 har inga väsentliga förändringar gjorts i 
processerna för budget och uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-08 § 156 
Tjänsteskrivelsen 
Förslag till årsplan 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna framlagd Årsplan för sammanträden och ekonomiska processer. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att revidera den föreslagna årsplanen genom att datum för 
Kommunfullmäktige 9 februari ändras till 10 februari, att datum för 
kommunfullmäktiges presidie 7 februari och 18 april ändras till 28 januari och 14 
april. Han förslår även att Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden byter 
dag och tid vad gäller bokslut- och budgetsamråden eftersom Tekniska nämnden 
har sina sammanträden på tisdagar. 

Åsa Torstensson (C) yrkar att årsplanen kompletteras med en rad om att det ska 
fattas beslut om de preliminära budgetramarna på kommunfullmäktige den 21 
juni. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta en hans förslag och finner 
att så sker. 

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

Omröstningsresultat 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
med hans och Åsa Torstenssons ändringar och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
KS-diariet  
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 KS/2021-0451 

KS § 124 Begäran om avsteg från hamntaxan från 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna det reglerade avsteget från hamntaxan i hamnavtalet mellan 
Tekniska nämnden och Västtrafik. 

Sammanfattning av ärendet 
Västtrafik och Tekniska Förvaltningen har under våren och sommaren enats om 
ett avtalsförslag. Avtalet bygger på Västtrafiks standardmall för kollektiv 
persontrafik med båt. Avtalsförslaget inklusive bilagor bifogas. Avtalet innebär ett 
avsteg från den ordinarie hamntaxan. I stället för att betala hamnavgift enligt 
hamntaxan ersätts kommunen med självkostnad för drifts-, underhålls-, 
avskrivnings- och kapitalkostnad som är hänförlig till den kollektivtrafik som 
bedrivs på Ångbåtskajen och Styrsöbryggan. Principen är i linje med det avtal om 
ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län som tecknades år 
2011 mellan Västra Götalands län och dess kommuner, inklusive Strömstad. 
Hamnområdet förvaltas av Tekniska nämnden som också tecknar avtalet med 
Västtrafik. Avsteg från hamntaxan ska godkännas av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2021-08-31 § 87 
Tjänsteskrivelse 2021-08-12 
Avtalsförslag med bilagor och budget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslår kommunfullmäktige besluta 

att teckna nytt avtal med Västtrafik om nyttjande av Ångbåtskajen och 
Styrsöbryggan för kollektiv persontrafik med båt 

att efter undertecknande begära få det i hamnavtalet reglerade avsteget från 
hamntaxan godkänt av Kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att förslaget ändras till att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna det reglerade avsteget från hamntaxan i hamnavtalet mellan Tekniska 
nämnden och Västtrafik. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0648 

KS § 125 Inspel och synpunkter på Leader Bohusläns 
utvecklingsstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 
att underteckna avsiktsförklaring för ny lokal strategi 2023-2027 och fortsätta 
arbetet för att möjliggöra ansökan och finansiering av lokala projekt enligt 
strategins intentioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun fick under försommaren utkast till strategi för Leader 
Bohuslän med möjlighet att lämna synpunkter. Strategins insatsområden är 
styrande för vilka typer av lokala projekt som kan finansieras med Leader-medel 
2023-2027. Strategin har skickats på en snabb remiss till berörda aktörer internt 
samt till föreningslivet. Möjligheten att lämna synpunkter har också annonserats 
på stromstad.se samt i lokal media. Föreningslivet har haft möjlighet att lämna 
synpunkter direkt till Leaderområdets kansli. Inga synpunkter har inkommit till 
kommunen. Den samlade bedömningen är att Strömstads kommun kan ställa sig 
bakom denna strategi som i allt väsentligt kan användas för att främja projekt och 
stödja utvecklingen mot kommunens övergripande mål om en attraktiv och 
hållbar kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-08 § 154 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-30 
Leader strategi 2023-2027 
Avsiktsförklaring  
Information från Leaderkansliet (20210901) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att underteckna avsiktsförklaring för ny lokal strategi 2023-2027 och fortsätta 
arbetet för att möjliggöra ansökan och finansiering av lokala projekt enligt 
strategins intentioner. 

Beslutet skickas till 
Fritids-/föreningsansvarig Kurt Dahlberg 
Näringslivsansvarig Richard Holm 
Ks diarie  
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 KS/2021-0434 

KS § 126 Remiss av SOU 2021:68 Skärpta straff för 
brott i kriminella nätverk 

Kommunstyrelsens beslut 
att Strömstads kommun har tagit del av remissen och har inget att erinra. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslagen i korthet: 

• Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning 
respektive grov utpressning skärps. 

• Kvalifikationsgrunder införs för grov allmänfarlig ödeläggelse. 
• Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska det särskilt beaktas om ett 

numerärt överläge utnyttjats. 
• Det ska vid bedömningen av straffvärdet anses synnerligen försvårande 

om ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person 
har innefattat användning av skjutvapen eller sprängämnen och begåtts 
på allmän eller liknande plats. Detsamma ska gälla om angreppet haft 
bakgrund i en konflikt mellan grupper i vilken skjutvapen eller 
sprängämnen använts, eller varit ägnat att framkalla en konflikt av sådant 
slag. 

• Straffbestämmelsen avseende människoexploatering utvidgas till att 
omfatta utnyttjade av någon i brottslig verksamhet. 

• En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer 
under 18 år i brottslig verksamhet. 

• Straffet skärps för försäljning av narkotika och för befattning med 
narkotika som är avsedd att säljas. 

• Beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott. 
• En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett 

minimistraff om fängelse i ett år och sex månader i stället för som i dag 
två års fängelse. 

• Återfall i brott ska i ökad utsträckning leda till strängare straff. 

Strömstads kommun har tagit del av remissen och har inget att erinra.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-30 
SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk - Regeringen.se 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-22 § 170  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att Strömstads kommun har tagit del av remissen och har inget att erinra. 
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Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 
Diariet  
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 KS/2021-0307 

KS § 127 Revisionens granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta HR-chefens förslag till svar till kommunrevisorerna som sitt eget. 

att ge HR-chef i uppdrag att arbeta fram nya rutiner för uppföljning av 
arbetsmiljöarbetet till nämnd samt revidera delegationsordningen för arbetsmiljö 
som framgår av svaret till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen och barn – och utbildningsnämnden har fått in en rapport efter 
granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ärendet avser förslag till svar 
till kommunrevisionen.  

Beslutsunderlag 
Granskning av systematisk arbetsmiljöarbete Strömstads kommun 
Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-15 § 159 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna HR-chefens förslag till svar till kommunrevisorerna.  

att ge HR-chef i uppdrag att arbeta fram nya rutiner för uppföljning av 
arbetsmiljöarbetet till nämnd samt revidera delegationsordningen för arbetsmiljö 
som framgår av svaret till revisionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att första att-satsen ändras till att anta HR-chefens förslag till 
svar till kommunrevisorerna som sitt eget. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen genom Ingemar Nordström 
HR chef 
Förvaltningschef BUF 
Diariet  
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 KS/2021-0472 

KS § 128 Riktlinjer för distansarbete 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta riktlinjer för distansarbete. 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Karin Mellberg Jansson har tagit fram ett förslag till riktlinjer för 
distansarbete. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för distansarbete 
Tjänsteskrivelse av HR-chefen 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2021-09-22 § 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta riktlinjer för distansarbete. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2021-0422 

KS § 129 STRÖMSTAD 3:16 m.fl  - begäran om 
planbesked 

Kommunstyrelsens beslut 
att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kapitlet 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-09-10 

att påbörja planarbetet omgående 

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked:  13 644:- 

Sammanfattning av ärendet 
I ansökan om planbesked önskar sökande ändra planen så att nybyggnation av 
polishus kan medges på fastigheten. Förvaltningen gör bedömningen att detta är 
en lämplig planändring. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2021-08-23 
Start-PM, daterat 2021-09-10 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-22 § 169 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kapitlet 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-09-10 

att påbörja planarbetet omgående 

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked:  13 644:- 
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Beslutet skickas till 
Intea Fastigheter AB, Sergelstorg 12, 111 57 Stockholm 
AB Strömstadslokaler 
Tekniska nämnden 
mbn@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2020-0418 

KS § 130 MEDBY 1:22 m fl (Kålvik) - detaljplan 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna en utökning av programområdet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen lämnade 2020-09-30 § 149 ett positivt planbesked för området 
kring Kålviks hamn i syfte att kunna utveckla verksamhet knuten till hamnen samt 
fiskodling i området. Stora delar av de ytor man önskar utveckla ligger idag inom 
strandskydd. I fall det under processen visar sig svårt att komma åt dessa ytor 
önskar exploatören att programområdet omfattar ett större område österut för 
att säkerställa tillräckliga ytor. Stora delar av dessa ytor är i den fördjupade 
översiktsplanen avsatta som R8, d v s område där viss bebyggelse kan tillåtas.  

Förvaltningen bedömer att det är rimligt att titta på ett större område i 
programmet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-22 § 172 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16 
Programskiss, daterad 2021-09-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna en utökning av programområdet.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar avslag på förslaget. 

Lars Tysklind (L), Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Åsa Torstensson (C) yrkar 
bifall till förslaget. 

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

Beslutet skickas till 
mbn@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2021-0064 

KS § 131 Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 
2021 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 
ska nämndernas och styrelsens resultat följas upp och rapporteras till 
kommunfullmäktige avseende perioden januari till augusti. Denna delårsrapport 
utgör sådan uppföljning och omfattar även en prognos för styrelsens helårsutfall.  

Utfallet för kommunstyrelsen per augusti 2021 är +2,1 mnkr jämfört med budget 
före förändring av semesterlöneskuld och +2,9 mnkr jämfört med budget efter 
förändring av semesterlöneskuld. Det positiva resultatet i jämförelse med budget 
kommer att förbrukas under hösten enligt prognosen. Den positiva avvikelsen 
mot budget förklaras av att exempelvis friskvårdsbidraget inte har betalats ut i 
nivå med budget, revisionen har ej utnyttjat hela sin budget samt att 
konsultkostnader för arbete med fördjupad översiktsplan ännu inte har 
fakturerats. Årsprognosen uppgår till - 0,1 mnkr jämfört med budget. 

Kommundirektören gör bedömningen att det finns mycket goda förutsättningar 
att nå ett nollresultat, det vill säga en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 2021-09-15 § 160 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2021. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0431 

KS § 132 Kommunstyrelsens mål och budget 2022 - 
budgetskrivelse 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna förslaget till budgetskrivelse för 2022 

att godkänna förslaget till kommunstyrelsens taxa samt förslag till taxa för avgift 
på kopia av allmän handling samt utskrift och kopia av medtaget material. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C), Bengt Bivrin (MP), Mattias Gustavsson (SD), 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Jörgen Molin (M) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad är en av de svenska kommunerna som drabbats hårdast av den 
pågående pandemin. En situation som har påverkat och som kommer att fortsätta 
påverka kommunledningsförvaltningens fokus under 2022. Mycket talar för att 
återhämtningen kommer att ta tid. Hittillsvarande utvecklingsarbete har fokuserat 
på att snabbt etablera utbildningstillfällen för de som friställts samt på 
kanalisering av stödinsatser till utsatta företag.  

Den dominerande delen av förvaltningens arbete består av stöd till kommunens 
verksamheter. I jämförelsetal har Strömstad en relativt liten administrativ 
kostnadskostym samtidigt som vi hanterar samma uppdrag som en större 
kommun. Utvecklingen med digitaliserade tjänster, verktyg och support är i full 
gång men kräver samtidigt kortare insatser i form av utvecklingsresurser.   

I det preliminära ramförslaget har kommunstyrelsen budget tillförts medel i form 
av uppräkning av arvoden och lokalkostnader. 

Som bilagor till budgetskrivelsen finns kommunstyrelsens taxa samt ett förslag till 
taxa för avgift på kopia av allmän handling samt utskrift och kopia av medtaget 
material. I kommunstyrelsens taxa så har stycket om avgift för utskrift utgått. 
Avgift för kopia på allmän handling regleras istället i det nya förslaget till taxa som 
avses att omfatta samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Den nya taxan är 
framtagen för att få en enhetlig hantering av kommunens allmänna handlingar.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-15 § 161 
Tjänsteskrivelse 2021-09-07 
Budgetskrivelse 2022 samt plan 2023-2025 – Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens taxa 
Taxa för avgift på kopia av allmän handling samt utskrift och kopia av medtaget 
material. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna förslaget till budgetskrivelse för 2022 

att godkänna förslaget till kommunstyrelsens taxa samt förslag till taxa för avgift 
på kopia av allmän handling samt utskrift och kopia av medtaget material. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) yrkar komplettering till budgetskrivelse: 

Rubriken i budgetskrivelse bör vara Kultur-, fritid- och föreningsliv 

Föreningslivets verksamhet i Strömstad är omfattande inom såväl inom idrotts-, 
fritids-, kultur-, och övriga fritidsaktiviteter, och når alla åldrar. De ideella insatser 
som läggs ner bidrar starkt till att göra Strömstad attraktivt i många avseenden. 
Deltagande i föreningslivets olika verksamheter bidrar också till gemenskap och 
aktivitet, som bland annat leder till en god folkhälsa. 

Det är av stor vikt att kommunen på olika sätt samverkar och stöder föreningslivet 
efter pandemin, så att så många som möjligt kan ta del av deras verksamheter. 
Föreningslivets i dess olika former utgör en viktig del i i målet att göra Strömstad 
attraktivt, bo, leva och verka i. 

Beslutet skickas till 
Carina Dalenius – controller 
Diana Johansson – redovisningsansvarig 
Diariet  
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 KS/2021-0457 

KS § 133 Remiss om regional fysisk planering PBL- VGR 
som regionplaneorgan KS/2021-0457 

Kommunstyrelsens beslut 
att det för närvarande inte är aktuellt att ställa sig bakom en från VGR framställan, 
till regeringen, om att bli ansvarig för regional fysiskt planering enligt PBL, för att 
kommunen idag inte kan överblicka dess konsekvenser för kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad kommun har i skrivelse från Västra Götalandsregionen (VGR), daterad 
2021-03-16 beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss före 2021-09-30. 

Remissen avser Västra Götalandsregionens eventuella hemställan till regeringen 
om att bli regionplaneorgan enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Västra 
Götalandsregionen önskar genom remissen inhämta synpunkter från kommuner i 
Västra Götaland, kommunalförbunden samt flera aktörer   

Efter intern tjänstepersondialog inom kommunen (Miljö- och byggförvaltningen 
och Näringslivsfunktionen) och med tjänstepersoner inom Fyrbodals 
kommunalförbund, ligger till grund två alternativa ställningstaganden:  

Alternativ 1: att en bättre väg vore att avvakta med hemställan och istället snarast 
inleda ett arbete i samverkan med kommuner och kommunalförbund för att 
tillsammans definiera vilka frågor/områden som ska ingå i en regionplan samt hur 
en sådan plan ska genomföras, organiseras och resurssättas.  

Alternativ 2: att Västra Götalandsregionen kan gå vidare och påbörja en 
hemställan,  till regeringen, förutsatt att man i den klargör vilka frågor/områden 
som ska ingå i en regionplan samt hur en sådan plan ska genomföras, organiseras 
och resurssättas. Då kan kommunerna, kommunalförbunden med flera ta 
ställning i sakfrågan när staten skickar hemställan på remiss. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-15 § 163 
Tjänsteskrivelse 
Remissen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna föreliggande förslag till yttrande enligt Alternativ 2. 

• att Västra Götalandsregionen kan gå vidare och påbörja en 
hemställan,  till regeringen, förutsatt att man i den klargör vilka 
frågor/områden som ska ingå i en regionplan samt hur en sådan plan ska 
genomföras, organiseras och resurssättas. Då kan kommunerna, 
kommunalförbunden med flera ta ställning i sakfrågan när staten skickar 
hemställan på remiss. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C), med instämmande från Lars Tysklind (L), Marie Edvinsson 
Kristiansen (M) och Anders Ekström (KD), yrkar att det för närvarande inte är 
aktuellt att ställa sig bakom en från VGR framställan, till regeringen, om att bli 
ansvarig för regional fysiskt planering enligt PBL, för att kommunen idag inte kan 
överblicka dess konsekvenser för kommunen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Åsa Torstenssons 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Torstenssons förslag. 

Beslutet skickas till 
VGR 
Diariet  
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 KS/2020-0556 

KS § 134 Status omställningsarbetet - Information  

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsutvecklare Richard Holm informerar om status på näringslivet i 
Strömstad. Han informerar om antalet arbetslösa i Västra Götaland och antalet 
korttidspermitterade i Västra Götalands län samt Svenskt 
näringslivs sammanfattande lägesbild kvartal 3 2021. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0590 

KS § 135 Behov av nya SÄBO-platser 

Kommunstyrelsens beslut 
 att det av Socialnämnden redovisade behovet av 30 SÄBO-platser i så stor 
utsträckning som möjligt tillskapas i fastigheten Pilen 5, 

att den fortsatta planeringen härvidlag sker genom Socialnämndens medverkan, 
samt 

att nämnden efter förprojektering återkommer och redovisar kostnaden för 
projektet. 

Protokollsanteckning 
Åsa Torstensson begära och beviljas protokollsanteckning: Centerpartiet är 
införstådd med o ställer oss bakom det ökade behovet av lägenheter inom SÄBO 
men anser inte att den planerade ombyggnaden av Jägaren är den optimala 
lösningen för att möta behov av och möjlighet till flexibilitet i boenden och yttre 
miljö som riktar sig till äldre, på det sätt som en nybyggnation kan ge. Det finns 
inga jämförande ekonomiska underlag som visar på att ombyggnad av Jägaren är 
rätt ekonomisk prioritering. 

Bengt Bivrin (MP) och Lars Tysklind (L) ställer sig bakom Åsa Torstenssons 
protokollsanteckning. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har i beslut från 2021-08-26 § 115, till Kommunstyrelsen redovisat 
ett prognosticerat behov av 30 nya SÄBO-platser, och att det är av stor vikt att 
tillskapandet av de nya platserna sker skyndsamt. Detta i syfte att möjliggöra 
kommande/framtida ombyggnationer av SÄBO-platser på Jägaren och 
Beatebergsgården. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-22 § 168 
Socialnämndens beslut 2021-08-26 § 115 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-25 signerad av utvecklingsstrateg Marcus 
Pettersson. 
Sammanfattad prognos 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att skyndsamt hantera tillskapandet av nya SÄBO-platser vilket krävs för att 
möjliggöra ombyggnation av Jägaren och Beateberg. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) yrkar på att sammanfattningen av ärendet ändras till: 
Socialnämnden har i beslut från 2021-08-26 § 115, till Kommunstyrelsen redovisat 
ett prognosticerat behov av 30 nya SÄBO-platser, och att det är av stor vikt att 
tillskapandet av de nya platserna sker skyndsamt. Detta i syfte att möjliggöra 
kommande/framtida ombyggnationer av SÄBO-platser på Jägaren och 
Beatebergsgården. Han föreslår även kommunstyrelsen besluta att det av 
Socialnämnden redovisade behovet av 30 SÄBO-platser i så stor utsträckning som 
möjligt tillskapas i fastigheten Pilen 5, att den fortsatta planeringen härvidlag sker 
genom Socialnämndens medverkan, samt att nämnden efter förprojektering 
återkommer och redovisar kostnaden för projektet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Mats Granbergs 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Granbergs förslag. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden; sn.diarie@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2021-0139 

KS § 136 Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1.  Protokoll styrelsemöte - AB Strömstadsbyggen 2021-09-06, KS/2021-0055 

2. Styrelsemötesprotokoll AB StrömstaNet 210205, 210406, 210603, KS/2021-
0057 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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