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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-04-11 KS/2018-0044 
       

 
Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 

2018-04-11 klockan 13:00 – 17:00 

Beslutare Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Margareta Fredriksson (L) 
Hans-Inge Sältenberg (C) ej § 50 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) ej §50 
Ronnie Brorsson (S) 
Lena Martinsson (S) ej §48 
Kent Hansson (S) 
Mattias Gustafsson (SD) 

 

 

Tjänstgörande ersättare Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Leif Andersson (S) § 48 
Mette H Johansson (L) § 50 
Elisabet Johansson (C) § 50 

 
Övriga närvarande 

 
Maria Reinholdsson kommunchef och Carsten Sörlie ekonomichef. 

 
Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2018-04-17 

  

Sekreterare   Paragrafer §§  35-58 

 Ralf Karlsson 

Ordförande  

 Peter Dafteryd 

  

Justerare  

 Kent Hansson (S)                                    Margareta Fredriksson (L) 

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2018-04-11 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
2018-04-17 Anslags nedtagning  2018-05-09 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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 KS § 35     Dnr: KS/2018-0087  

Information och samråd  

Kommunstyrelsens beslut  
att notera information och rapport till protokollet  

Information om aktuella fiskefrågor 
Anders Olsson (L) kommunens representant i Fiskekommunernas ledningsgrupp  
informerar om aktuellt läge och historiken beträffande fiskefrågor för Strömstads 
kommun.  

Information LUPP 
Terése Lomgård folkhälsosamordnare visar ungdomsenkäten Lupp som är en enkät 
för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Terése går 
igenom enkätsvaren från ungdomar i Strömstiernaskolan och från gymnasiet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS §36 
KSAU § 58                                           Dnr: KS/ 2018-0179 

Organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att göra en organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 augusti 2018 

att verksamhetens budget justeras mellan nämnderna vid årsskiftet 2018/2019 

att uppdra åt arvodesberedningen att ta fram förslag på översyn till arvoden för 
kultur och fritidsutskottet med anledning av organisationsförändringarna. 

att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till samverkansrutiner samt 
reglementes förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår en organisatorisk förflyttning av 
fritidsgårdsverksamheten till kommunstyrelsen. 

Fritidsgården tillhör organisatoriskt Barn- och utbildningsnämnden sedan 2003. 
Under 2016 inleddes ett utvecklingsarbete där kommunstyrelsens fritidssamordnare 
deltog i kartläggning av nuläge samt förslag till förändringar avseende verksamhetens 
innehåll. En del handlar om att knyta fritidsgården och föreningslivet närmare 
varandra för att stötta unga till en positiv och aktiv fritid. Fritidsgården ska fysiskt 
flyttas från Strömstads gymnasium till kulturhuset Skagerack inför hösten 2018. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-22 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon Förvaltningschef 2018-03-02 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att göra en organisatorisk förflyttning av fritidsgårdens verksamhet från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 augusti 2018 
att verksamhetens budget justeras mellan nämnderna vid årsskiftet 2018/2019 
att uppdra åt arvodesberedningen att ta fram förslag på översyn till arvoden för 
kultur och fritidsutskottet med anledning av organisationsförändringarna. 
att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag till samverkansrutiner samt 
reglementes förändringar. 

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://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 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS §37 
KSAU § 59                                           Dnr: KS/2017-0306 

Finansiell rapport 2017 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att finansiell rapport för 2017 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet uppgår till 117 mnkr 2017-12-31.  Värdet på aktierna 
uppgick till 52 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr. 

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 5,4 % sedan 2016 och sedan start är 
värdeökningen 119%. 

En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Det är med anledning av det låga 
ränteläget som en ökad viktning mot aktier genomförts. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse ekonomichef 
Finansiell rapport 2017 
Öhmans månadsrapport 171231 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att finansiell rapport för 2017 godkänns 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS §38 
KSAU § 60                                           Dnr: KS/2017-0284 

Årsredovisning 2017 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  Årsredovisningens för 2017 godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2017. Rapporten 
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt 
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning för 
styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning. 

Kommunens resultat uppgår till 32,7 mnkr att jämföra med budget på 17,0 mnkr. 
Nämnderna redovisar budgetöverskott på 5,2 mnkr. Större poster som har påverkat 
årets resultat är: 

• Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2,7 mnkr 

• Avverkning av skog 1,3 mnkr 

• Ökade intäkter kommunalskatt samt avräkningar 6,0 mnkr 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 40,1 mnkr att jämföra med budget på 29,4 
mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern, AB 
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt. 

Årets investeringar uppgår till 141,2 mnkr att jämföras med budget på 328,1 mnkr. 
Det är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora 
investeringarna skett. Fortsatta investeringar tillhörande taxefinansierad verksamhet 
inom VA är Österröd reningsverk. 

Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. De 
finansiella målen uppnås och de finansiella riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i 
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital. 
Investeringarna har finansierats utan externa lån. Verksamheterna håller sig inom 
sina ramar, med ett fåtal undantag, och arbetar löpande med att öka effektiviteten.  

Under 2017 har kommunen fortsatt att arbeta med att stärka 
verksamhetsstyrningen, bland annat genom en ny styrmodell och införandet av ett 
systemstöd för planering och uppföljning av verksamhetens mål. 

Måluppfyllelsen avseende kommunfullmäktiges långsiktiga mål har stärkts sedan 
delårsbokslutet och andelen mål som uppfylls eller delvis uppfylls är nu 82 procent 
(57 procent i delårsbokslutet). En tredjedel av målen bedöms helt uppfyllda 
avseende 2017 medan endast 18 procent (fyra mål) av målen bedöms som inte 
uppfyllda. Även måluppfyllelsen avseende nämndernas mål har stärkts jämfört med 
delåret då 74 procent bedöms som uppfyllda eller delvis uppfyllda (59 procent i 
delårsbokslutet). 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning 
såväl ur ett finansiellt som verksamhetsmässigt perspektiv. Detta då de finansiella 
mål talen uppfylls och endast en liten andel av fullmäktiges långsiktiga mål inte 
uppfylls. En målsättning för kommande år är att öka antalet mål som uppfylls helt. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson redovisningsansvarig 2018-03-20 
Årsredovisning 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  Årsredovisningens för 2017 godkänns 

Protokollsanteckning 
Diana Johansson redovisningsansvarig föredrar ärendet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS §39 
KSAU § 61                                           Dnr: KS/2018-0173 

Utbetalning av partistöd 2018 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna enligt redovisning i ärendet 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut KF  2014-11-27 §20. 
Partistödet 2018 grundas på prisbasbeloppet 2017 44 800kr. Stödet betalas enligt 
följande: 

- Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp 
- Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp 
- Utbildningsstöd med 900 kr/mandat 

Beräkning av partistöd 2018 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att utbetala partistöd till partierna enligt redovisning i ärendet 

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

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 

Prisbasbelopp 2017 44 800

Mandat Grund Partistöd Utbildning Totalt
S 10 8 960 73 472 9 000 91 432
C 9 8 960 66 125 8 100 83 185
L 6 8 960 44 083 5 400 58 443
M 4 8 960 29 389 3 600 41 949
MP 4 8 960 29 389 3 600 41 949
SD 3 8 960 22 042 2 700 33 702
V 2 8 960 14 694 1 800 25 454
KD 1 8 960 7 347 900 17 207
Summa 39 71 680 286 541 35 100 393 321

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS §40 
KSAU § 62                                           Dnr: KS/2018-0115 

Bolagsordningar för AB Strömstadsbyggen samt dess dotterbolag 

Kommunstyrelsens beslut 

att under §13 i Bolagsordningen för AB Strömstads-byggen ska Köp eller försäljning, 
utanför av stämman antagen investeringsram/ budget, överstigande ett belopp av 
100 prisbasbelopp per affärstillfälle. 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsbyggen enligt förslag daterat 
2017-03-20 
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstanet enligt förslag daterat  
2017-03-20 

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen enligt förslag daterat 
2017-03-20 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads 
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska 
ägna sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.  
Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB 
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av 
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen. Syftet 
har varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller 
och ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande 
bolagen och Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger och driver 
kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2018-03-20 
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstadsbyggen 2018-03-20 reviderat 2018-04-04 
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstanet 2018-03-20 reviderat 2018-04-04 
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstagaragen 2018-03-20 reviderat 2018-04-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsbyggen enligt förslag daterat 
2017-03-20 
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstanet enligt förslag daterat  
2017-03-20 
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen enligt förslag daterat 
2017-03-20 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Protokollsanteckning 
Joel Wetterberg controller föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans-Inge Sältenberg (C) med bifall av Ronnie Brorsson (S) yrkar på att under §13 i 
Bolagsordningen för AB Strömstads-byggen ska Köp eller försäljning, utanför av 
stämman antagen investeringsram/ budget, överstigande ett belopp av 100 
prisbasbelopp per affärstillfälle. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Hans-
Inge Sältenberg (C) tilläggsyrkande antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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KS §41 
KSAU § 63                                           Dnr: KS/2018-0116 

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadslokaler enligt förslag daterat 
2017-03-20 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads 
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska 
ägna sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.  

Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB 
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av 
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen. Syftet 
har varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller 
och ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande 
bolagen och Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger och driver 
kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.  

Föreliggande förslag till reviderad bolagsordning har varit på remiss hos bolagets 
styrelse och som behandlade det på sitt styrelsemöte 2018-02-26. Förslaget är delvis 
justerat utifrån styrelsens synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2017-03-20 
Nytt förslag – Bolagsordning Strömstadslokaler, 2017-03-20 reviderat 2018-04-04 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadslokaler enligt förslag daterat 
2017-03-20 

Protokollsanteckning 
Joel Wetterberg controller föredrar ärendet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

mailto:ks@stromstad.se
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KS §42 
KSAU § 64                                           Dnr: KS/2018-01124 

Revidering av ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag 

Kommunstyrelsens beslut 

att under §4 Ekonomi i Ägardirektiven för Strömstad kommuns aktiebolag ändra till 
Finansiella mål: Strömstadsbyggens överskott (resultat efter finansiella poster) ska 
uppgå till minst 0,75 % av bolagets totala kapital, för övriga bolag minst 0,5%. 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderade ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag daterade  
2018-03-20.  

att ägardirektiven ska omprövas årligen. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB 
Strömstadsgarangen, AB Strömstanet, AB Strömstadslokaler samt AB Strömstads 
Badanstalt. För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad bolaget ska 
ägna sig åt samt syftet med respektive bolags verksamhet.  

Kommunfullmäktige har även valt att ha ett gemensamt ägardirektiv för bolagen 
samt särskilda ägardirektiv riktade till respektive bolag. Ägardirektivet är ett frivilligt 
dokument som tydliggör kommunens styrning av de helägda bolagen.  

Under 2017 har ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag utöver AB 
Strömstads badanstalt genomgått en revidering som drivits av 
kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter för bolagen. Syftet 
har varit att skapa samförstånd kring de styrande dokumenten samt tydliggöra roller 
och ansvar i bolagsstyrningen. Vidare har skillnaden mellan de affärsdrivande 
bolagen och Strömstadslokaler, som i stort sett uteslutande äger och driver 
kommunala verksamhetslokaler, tydliggjorts.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse, Joel Wetterberg, controller, 2017-03-20 
Nytt förslag – Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag, 2018-03-20 reviderat 
2018-04-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderade ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag daterade  
2018-03-20.  
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Protokollsanteckning 
Joel Wetterberg controller föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L) yrkar på att under §4 Ekonomi i Ägardirektiven för 
Strömstad kommuns aktiebolag ändra till Finansiella mål: Strömstadsbyggens 
överskott (resultat efter finansiella poster) ska uppgå till minst 0,75 % av bolagets 
totala kapital, för övriga bolag minst 0,5%. 

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att ägardirektiven ska omprövas årligen. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Margareta Fredriksson och Ronnie Brorssons tilläggsyrkande antas och finner att så 
sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §43 
KSAU § 65                                             Dnr: KS/2018-0091 

Överföring  investeringsbudget från 2017 till 2018 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 222 050 tkr till 2018, som 
tilläggsbudget till 2018 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills onyttjade investeringsmedel om totalt 222 050 tkr med 
fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2018, att läggas som tilläggsbudget till 
2018 års investeringsbudget 

Nämnd    Belopp i tkr 

Tekniska nämnden, taxekollektiven  129 061 
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh   87 550 
Barn- och utbildningsnämnden         800  
Miljö- och byggnämnden          490 
Kommunstyrelse       4 149 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 222 050 tkr till 2018, som 
tilläggsbudget till 2018 års investeringsbudget. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §44 
KSAU § 66                                           Dnr: KS/2017-0622 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och miljö- och byggnämnden 

Kommunstyrelsens beslut  

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden 
och miljö- och byggnämnden 2016-11-24. De nu gällande reglementena (kallade 
gällande reglementen) avsåg att omfördela en del uppgifter mellan miljö- och 
byggnämnden och kommunstyrelsen samt mellan tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen. Förvaltningarna har efter en tids arbete noterat att de gällande 
reglementena behöver förtydligas då vissa arbetsuppgifter är tilldelade två nämnder, 
vissa arbetsuppgifter behöver överflyttas till annan nämnd och ny lagstiftning 
behöver fördelas till nämnd för att få en effektivare organisation. 

Även en del redaktionella ändringar har gjorts för att dokumenten ska bli mer 
överskådliga och lättare att förstå. Bland annat har alla paragrafhänvisningar till 
Kommunallagen ändrats till den nya lagens indelning. Nya förslag till reglementen 
kallas förslag till reglemente. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse  
Förslag till reglemente kommunstyrelsen 
Förslag till reglemente tekniska nämnden 
Förslag till reglemente miljö- och byggnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- 
och byggnämnden  
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att justera riktlinjer för markanvisning så att de 
överensstämmer med innehållet i de nya reviderade reglementena  
att kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om rutiner för publicering av politiska 
dokument. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-05-16 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §45 
KSAU § 67                                           Dnr: KS/2018-0177 
Upptagande av lån 2018  för skattefinansierad verksamhet 
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att i tillägg till redan beslutade 200 mnkr för 
finansiering av taxekollektivens investeringar, ytterligare bemyndiga 
Kommunstyrelsen att ta upp högst 200 mnkr i lån under 2018 för skattefinansierad 
verksamhet. Totalt får kommunen möjlighet att uppta högst 400 mnkr i lån under 
2018. 

att plan för amortering av upplånat belopp ska upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren 
2019-2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 mnkr vilket 
utgör 2,0 procent av skatter och bidrag. 
Kommunens budget har kommunfullmäktige redan bemyndigat Kommunstyrelsen 
att kunna uppta 200 mnkr i lån för finansiering av taxekollektivens investeringar.  

Enligt kommunens investeringsplaner och prognoser har vi ytterligare ca 200 mnkr i 
investeringar avseende skattefinansierad verksamhet. 
Investeringarna kommer inte påverka kommunens budgeterade resultat i större 
utsträckning men belastar vår likviditet och därför behöver lån tas upp under året för 
att säkerställa handlingsutrymme. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 2018-03-21 
Kommuninvest investeringsbudget 2018 - 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bemyndiga Kommunstyrelsen att i tillägg till redan beslutade 200 mnkr för 
finansiering av taxekollektivens investeringar, ytterligare bemyndiga 
Kommunstyrelsen att ta upp högst 200 mnkr i lån under 2018 för skattefinansierad 
verksamhet. Totalt får kommunen möjlighet att uppta högst 400 mnkr i lån under 
2018. 
att plan för amortering av upplånat belopp ska upprättas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §46 
KSAU § 68                                           Dnr: KS/2014-0327 

Förslag till nya regler för partistöd 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta nya lokala regler för kommunalt partistöd baserat på nya kommunallagen 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2018 trädde nya kommunallagen (2017:725) (KL) ikraft. För att lokala 
regler ska ha korrekta anvisningar krävs en redigering och tillpassning. 

Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 

Reglerna syftar till att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av 
det lokala partistödet transparent. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett 
parti är representerat i fullmäktige. Lagstiftningen innebär också att fullmäktige 
måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. 

Vidare innebär lagstiftningen att fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som 
får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. 

Redigeringen omfattar inga principiella ändringar i lokala regler antagna 2015 men är 
en tillpassning till nya kommunallagen med hänvisningar till paragrafer. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 
Förslag till reviderade partistöd regler 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta nya lokala regler för kommunalt partistöd baserat på nya kommunallagen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §47 
KSAU § 69                                           Dnr: KS/2017-0224 

Uppsiktsplikt AB Strömstadsbyggen 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

att AB Strömstadsbyggen under verksamhetsåret 2017 har bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten och genomfört de 
åtgärder enligt handlingsplanen från Ernst& Young som blev bestämt till 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 9-10 § kommunallagen (2017:725, KL) framgår att kommunstyrelsen ska ha 
uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  Kommunallagens 6 kap. 9 § KL medför en förstärkt 
uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga beslut 
för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag 
på nödvändiga åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstadsbyggen under verksamhetsåret 2017 har bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten och genomfört de 
åtgärder enligt handlingsplanen från Ernst& Young som blev bestämt till 2017. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadbyggen 
Diana Johansson, Redovisningsansvarig. 
Carsten Sörlie Ekonomi- och IT-chef 
Revisiorer 
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KS §48 
KSAU § 70                                           Dnr: KS/2017-0017 

Uppsiktsplikt AB Strömstadslokaler 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

att AB Strömstadslokaler under verksamhetsåret 2017 har bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lena Martinsson (S) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 9-10 § kommunallagen (2017:725, KL) framgår att kommunstyrelsen ska ha 
uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  Kommunallagens 6 kap. 9 § KL medför en förstärkt 
uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga beslut 
för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag 
på nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstadslokaler under verksamhetsåret 2017 har bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadlokaler 
Diana Johansson, Redovisningsansvarig. 
Carsten Sörlie Ekonomi- och IT-chef 
Revisorer 
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KS §49 
KSAU § 71                                           Dnr: KS/2017-0069 

Uppsiktsplikt AB Strömstads Badanstalt 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

att AB Strömstads Badanstalt under verksamhetsåret 2017 har bedrivit sin bad-, sim- 
och friskvårdverksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 
för verksamheten i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 9-10 § kommunallagen (2017:725, KL) framgår att kommunstyrelsen ska ha 
uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  Kommunallagens 6 kap. 9 § KL medför en förstärkt 
uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga beslut 
för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag 
på nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstads Badanstalt under verksamhetsåret 2017 har bedrivit sin bad-, sim- 
och friskvårdverksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 
för verksamheten i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

AB Strömstads badanstalt 
Carsten Sörlie Ekonomi- och IT-chef 
Diana Johansson, Redovisningsansvarig. 
Revisorer 
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KS §50 
KSAU § 72                                           Dnr: KS/2017-0155 

Uppsiktsplikt AB Strömstanet 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

att AB Strömstanet under verksamhetsåret 2017 har bedrivit sin verksamhet på ett 
sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Hans-Inge Sältenberg (C) samt Bengt Bivrin (MP) deltar inte i handläggning och beslut 
i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 9-10 § kommunallagen (2017:725, KL) framgår att kommunstyrelsen ska ha 
uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  Kommunallagens 6 kap. 9 § KL medför en förstärkt 
uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga beslut 
för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag 
på nödvändiga åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstanet under verksamhetsåret 2017 har bedrivit sin verksamhet på ett 
sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
AB StrömstaNet 
Kommundirektör Maria Reinholdsson 
Ekonomichef Carsten Sörlie Ekonomi- och IT-chef 
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KS §51 
KSAU § 73                                           Dnr: KS/2017-0267 

Uppsiktsplikt AB Strömstadsgaragen 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

att AB Strömstadsgaragen under verksamhetsåret 2017 har bedrivit sin verksamhet 
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 9-10 § kommunallagen (2017:725, KL) framgår att kommunstyrelsen ska ha 
uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, vilket vanligen kallas för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  Kommunallagens 6 kap. 9 § KL medför en förstärkt 
uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande att kommunstyrelsen i årliga beslut 
för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag 
på nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstadsgaragen under verksamhetsåret 2017 har bedrivit sin verksamhet 
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadsgaragen 
Carsten Sörlie Ekonomi- och IT-chef 
Diana Johansson, Redovisningsansvarig. 
Revisorer 
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KS §52 
KSAU § 74                                          Dnr: KS/2017-0693 

Omfördelning av investeringsmedel från projekt Centrumplan till 
projekt Räcke Strömsån 

Kommunstyrelsens beslut 

att godkänna omfördelning av 1,0 mnkr från projekt Centrumplan till projekt Räcke 
Strömsån.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har inkommit med en begäran om att de för 2017 beviljade 
investeringsanslagen för projekt Centrumplan (80117), 1,0 mnkr, omfördelas till 
projekt Räcke Strömsån (81107).  

Omfördelningen görs på grund av ökade kalkylerade kostnader.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 
Tekniska nämndens protokoll 2017-12-12 § 114 
Tjänsteskrivelse 2017-12-12 TN/2016-0113 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att omfördelning av investeringsanslag godkänns enligt förslaget 

Förslag till beslut på sammanträdet 
att godkänna omfördelning av 1,0 mnkr från projekt Centrumplan till projekt Räcke 
Strömsån.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Ekonomiavdelningen 
Lenita Tengström 
Controller Charlotta Björkman 
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KS §53 
KSAU § 75                                           Dnr: KS/2017-0694 

Omfördelning av investeringsmedel från projekt VA Dagvatten 
Seläter till projekt Vatten och avlopp Flöghult 

Kommunstyrelsens beslut 

att godkänna omfördelning av 4,0 mnkr från projekt VA Dagvatten Seläter till projekt 
Vatten- och avlopp Flöghult. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen begär att 4,0 mnkr av beviljade investeringsmedel för projekt 
VA Dagvatten Seläter (80614) omfördelas till projekt Vatten- och avlopp Flöghult 
(80114).  

Omfördelningen görs på grund av ökade kalkylerade kostnader. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 
Tekniska nämndens protokoll 2017-12-12 § 113 
Tjänsteskrivelse 2017-12-12 TN/2016-0113 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att omfördelning av investeringsanslag godkänns enligt förslaget 

Förslag till beslut på sammanträdet 
att godkänna omfördelning av 4,0 mnkr från projekt VA Dagvatten Seläter till projekt 
Vatten- och avlopp Flöghult. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Controller Charlotta Björkman 
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KS §54 
KSAU § 76                                           Dnr: KS/2018-0085 

Bastekärr 1:18 - Ändring av detaljplanebeteckning i detaljplanen 
för Vättlands verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande tjänsteskrivelse kan bidra till ökad försäljning av mark i Bastekärr. 
Genom att ändra beteckningen i området från J till ZJK så har även andra 
verksamheter, förutom industri, möjlighet att etablera sig på området. 

Kommunens kommunala mark för försäljningsbara industritomter i Bastekärr stod 
klar 2012 och efter det har inga etableringar gjorts på området. Idag har området 
beteckningen J, industri, vilket gjort det svårt för annan typ av verksamhet att 
etablera sig på den kommunala marken i Bastekärr. De förfrågningar som inkommer 
till kommunen har, i flertalet fall, annan verksamhet än industri. För att på sikt gynna 
fler etableringar av olika verksamheter samt komplettera Prästängen så föreslås att 
beteckningen på området ändrar till ZJK. Beteckningen stämmer också överens med 
beteckningen på Prästängen, vilket underlättar ett område som kan ta över efter att 
Prästängsområdet är utbyggt. Den nya beteckningen innebär, som tidigare, att ingen 
livsmedelshandel är tillåten. 

Verksamheter (Z) 
Användningen verksamheter bör tillämpas för områden för service, lager,  
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och  
andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad  
omgivningspåverkan. 

Industri (J) 
Användningen industri bör tillämpas för områden för produktion, lagring,  
partihandel och annan jämförlig verksamhet. 

Kontor (K) 
Användningen industri bör tillämpas för områden för produktion, lagring,  
partihandel och annan jämförlig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 
Tjänsteskrivelse Hans Friberg, näringslivsutvecklare 2018-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att för att kunna erbjuda fler verksamheter på Bastekärr och därmed ett ökat intresse 
för nya etableringar så föreslås att kommunstyrelsen beslutar i linje med 
tjänsteskrivelsen och att ge i uppdrag åt planavdelningen och mark- och 
exploateringsavdelningen att en ny detaljplan upprättas för området. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
att ärendet återremittera till kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS §55 
KSAU §79                                            Dnr: KS/2018-0109 

Parkeringsnorm för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut  

att besvara remiss från tekniska förvaltningens avseende ny parkeringsnorm med 
kompletterande synpunkter: 

- att användandet av parkeringsplatser samordnas med hjälp av ny teknik. 
- öka rörligheten bland centrala parkeringar genom 30- minuters parkeringar. 
- enklare betallösningar för P-platser.  

 Sammanfattning av ärendet 
Gällande parkeringsnorm för Strömstads kommun antogs av kommunfullmäktige 
2011-02-17. Tekniska förvaltningens gatuavdelning, har fått i uppdrag att se över 
gällande parkeringsnorm för Strömstads kommun. Föreslagen parkeringsnorm är nu 
ute på remiss till samtliga nämnder.  
 
Kompletterande synpunkter 
Parkeringsnormen pekar på behovet av kompletterande parkerings-och 
mobilitetsutredningar i vissa särskilda fall, detta gäller även samnyttjande av 
bilparkeringsplatser. Detta skulle kunna påverka p-normens värden på sikt. Det är 
prioriterat att en sådan utredning färdigställs och appliceras i tätorten Strömstad, för 
att lösa parkeringsproblematik under delar av året.  
Om en tätortsbusslösning infördes året om i Strömstad centrum, skulle fler 
Strömstadsbor kunna nyttja buss vilket skulle kunna leda till att behovet av p-platser i 
centrum minskade.  
Utifrån näringslivsperspektiv skulle en ökad rörlighet för p-platser i centrum gynna 
handeln. En sådan ökad rörlighet bland centrala parkeringar skulle kunna införas 
genom att det fanns kostnadsfria 30-minutersparkeringar på utvalda platser. Likaså 
bör det finnas  enklare betallösningar för P-platser i centrum, för både såväl våra 
invånare som norska och andra utländska besökare.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11 
Tjänsteskrivelse Helene Evensen utvecklingschef 2018-04-02 
Följebrev remiss Parkeringsnorm, tekniska förvaltningen 
Remiss parkeringsnorm Strömstads kommun, tekniska förvaltningen  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att besvara remiss från tekniska förvaltningens avseende ny parkeringsnorm med 
kompletterande synpunkter: 

- att användandet av parkeringsplatser samordnas med hjälp av ny teknik. 
- öka rörligheten bland centrala parkeringar genom 30- minuters parkeringar. 
- enklare betallösningar för P-platser.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
tn@stromstad.se, märk beslutet i e-posten med ”Synpunkter parkeringsnorm” 
hans.friberg@stromstad.se 
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KS §56 
KSAU §80                                             Dnr: KS/2018--0194 

Omdisponering av investeringsmedel för Räddningstjänsten 

Kommunstyrelsens beslut  

att besluta godkänna förslag gällande omdisponering av beviljade investeringsmedel 
för 2018 (Brandfordon Sydkoster) för utbyte av de två nuvarande skumsläcknings-
systemen på Kosters två brand-fordon (Nord- och Sydkoster) till en totalkostnad av 
1300´tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Omdisponering av investeringsmedel enligt investerings- och utbytesplan för 
Räddningstjänsten 2018 gällande nuvarande skumsläcksystem på brandfordon 
placerade på Syd- och Nordkoster 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11 
Tjänsteskrivelse 2018-04-04 
Protokoll Miljö- och byggnämnden2018-03-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att besluta godkänna förslag gällande omdisponering av beviljade investeringsmedel 
för 2018 (Brandfordon Sydkoster) för utbyte av de två nuvarande skumsläcknings-
systemen på Kosters två brand-fordon (Nord- och Sydkoster) till en totalkostnad av 
1300´tkr. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Ekonomichef 
Controller Joel Wetterberg 
Räddningstjänsten 
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KS §57 
KSAU §81                                             Dnr: KS/2018-0-0195 
Årsredovisning 2017 - Strömstads kommuns förvaltade fonder 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för 
år 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2017 av Strömstads 
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning och av 
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna. 

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun tillika styrelse för bilagda stiftelsefonder har 
att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för 2017 för 
stiftelsefonderna.  Sammanställningen skall sedan skickas vidare till revisorer som 
kompletterar med revisionsberättelser och undertecknande av sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11 
Tjänsteskrivelse  
Årsredovisning 2017 - stiftelsefonder 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för 
år 2017 enligt bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 58     Dnr: KS/2018-0014 

Anmälningsärende 

Kommunstyrelsens beslut  

att notera anmälningsärenden till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförandebeslut; Yttrande i Mål nr P 8129-17 avseende överklagade av 
Kommunfullmäktige i Strömstads beslut 2016-11-24 angående detaljplan för del av 
Kungbäck 1:38 m fl, Stensvik 

 
 Internkontrollplan 2018 Miljö- och byggnämnden 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om anmälningsärenden kan läggas till protokollet och finner att så 
sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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