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Sammanträdesdatum
2018-01-31

Diarienummer

KS/2018-0042

Plats och
sammanträdestid

Kommunstyrelsens sessionssal

Beslutare

Peter Dafteryd (C), ordförande
Hans-Inge Sältenberg (C)
Anna-Lena Carlsson (C)
Margareta Fredriksson (L)
Bengt Bivrin (MP)
Ronnie Brorsson (S)
Lena Martinsson (S)
Kent Hansson (S)
Mattias Gustafsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Ingemar Nordström (L)

Närvarande ersättare

Leif Andersson (S)
Mette H Johansson (L)
Elisabeth Johansson (C)

Övriga närvarande

Maria Reinholdsson kommundirektör, Jan Gabrielsson revisionen,
Jimmy Magnusson planarkitekt, Terése Lomgård, folkhälsostrateg, Gary
Lyckell fastighetsförvaltare på Strömstadslokaler, Göran Wallo VD
Strömstadslokaler, Anders Johansson byggnadschef, Joel Wetterberg
controller, Maria Kvarnbäck Kommunikationschef, Jenny Åslund
kommunikatör.

Justeringens tid och plats

Kommunledningskontoret 2018-02-02

2018-01-31 klockan 13:00 – 17:00

Karla Valdivieso (MP)
Rolf Pettersson (S)
Morgan Gutke (C)

Sekreterare

Paragrafer

§§ 1- 16

Ralf Karlsson
Ordförande
Peter Dafteryd
Justerare
Ronnie Brorsson (S)

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättning

Margareta Fredriksson (L)

ANSLAGSBEVIS
(justeringen har tillkännagivits genom anslag)

2018-01-31
2018-02-02

Datum för
Anslags nedtagning 2018-02-26

Protokollets
förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

...........................................................................
Ralf Karlsson, kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum
2018-01-31

Diarienummer

KS/2018-0042

KS § 01

Dnr: KS/2018-0087

Information och samråd
Kommunstyrelsens beslut
att notera information och rapport till protokollet

Rapport från - Bohuskustens vattenvårdsförbund

Bengt Bivrin (MP) ordinarie ledamot i Bohuskustens vattenvårdsförbund informerar
om förbundets uppdrag att skydda och förvalta havet genom övervakning av vattnets
kvalitet. Bengt visar på förslagna förändringar i kontrollprogrammet att gälla från
2019.

Rapport från - Folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet

Margareta Fredriksson (L) informerar om folkhälsorådet och brottsförebyggande rådets
verksamhet och vad som är på gång under 2018.

Information – Del av Strömstad 3:13 m fl, Canningområdet

Jimmy Magnusson planarkitekt föredrar Canningplanen som är ute på samråd.

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
Sammanträdesdatum
2018-01-31

KS § 02
KSAU § 06
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Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2017-0603

Valdistriktsindelning vid Europaparlamentsvalet 2019
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att föreslå Länsstyrelsen
att i första hand behålla nuvarande valdistrikt även år 2019 för att sedan se över det
totala valdistriktindelningen till år 2022
att i andra hand år 2019 ha förtidsröstning på Koster lördagen innan valdagen och
ordna transport till Tjärnö vallokal på valdagen.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har tre valdistrikt som understiger bestämmelserna i vallagen
om mellan 1 000–2 000 röstberättigade. Ett av dessa har färre än 300 Röstberättigad. Länsstyrelsen kommer inte att ändra valdistriktsindelningen inför valåret
2018. Länsstyrelsen bedömer dock fortfarande att en ändring är nödvändig för att
uppfylla vallagens bestämmelser och överväger därför att självmant ändra
indelningen för valåret 2019.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17
Protokoll valnämnden 2018-01-02
Länsstyrelsens underrättelse 2017-11-30
Länsstyrelsens underrättelse 2017-11-17
Valnämndens skrivelse 2017-11-23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta föreslå Länsstyrelsen
att i första hand behålla nuvarande valdistrikt även år 2019 för att sedan se över det
totala valdistriktindelningen till år 2022
att i andra hand år 2019 ha förtidsröstning på Koster lördagen innan valdagen och
ordna transport till Tjärnö vallokal på valdagen.

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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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-01-31

KS § 03
KSAU § 07
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Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2016-0483

Utredning av driftsorganisation Kultur & Fritid
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att organisationen läggs i ett befintligt kommunalt bolag genom att det förslag till
beslut som förordas är att bilda en fristående resultatenhet inom det kommunala
bolaget AB Strömstads Badanstalt.
att organisationen skall vara i drift från och med 2018-03-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att tillsammans med den nya
organisationen ta fram ett detaljerat uppdrag inklusive ekonomisk beräkning för den
nya organisationen där en del av uppdraget är att fortsätta utvecklingsarbetet framåt
i den utstakade riktningen till 2022.
att en utvärdering ska redovisas till kommunstyrelsen 2018-11-28

Sammanfattning av ärendet

Driften av kultur- och fritidslokaler behöver organiseras i enhetlig form för att skapa
hög tillgänglighet, transparens samt effektivt nyttjande oavsett om det handlar om
regelbunden verksamhet eller arrangemang av mer tillfällig karaktär

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17
Tjänsteskrivelse från fritidsansvarig Kurt Dahlberg 2018-01-08
Utredning Driftsorganisation för Kultur och fritidslokaler 2018-01-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att organisationen läggs i ett befintligt kommunalt bolag genom att det förslag till
beslut som förordas är att bilda en fristående resultatenhet inom det kommunala
bolaget AB Strömstads Badanstalt.
att organisationen skall vara i drift från och med 2018-03-01

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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2018-01-31
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KSAU § 08
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Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2017-0453

Jämlikhetsplan
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta jämlikhetsplan för Strömstads kommun

Sammanfattning av ärendet

Terése Lomgård, folkhälsostrateg föredrar ärendet i kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag tagit fram ett förslag till
jämlikhetsplan för Strömstads kommun. Förslaget har skickats på remiss till berörda
nämnder, bolag, utskott, partigrupper och organisationer i Strömstads kommun.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17
Tjänsteskrivelse 2018-01-08
Jämlikhetsplan 2018-01-08
SN § 174 Yttrande jämlikhetsplan 2017-12-14
MBN § 195 2017-17-17
Remissvar Tillgänglighetssamordnare 2017-12-07
Remissvar Folkhälsoråd jämlikhetsplan 2017-12-04
Synpunkter jämlikhetsplanen L 2017-12-04
Remissyttrande RFSL Ungdom Strömstad 2017-11-29
KSAU 2017-10-25 § 162 Beslut att skicka jämlikhetsplan på remiss

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta jämlikhetsplan för Strömstads kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Anna-Lena Carlsson (C) yrkar på att under rubriken Diskrimineringsgrunder ska
exemplen strykas.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med AnnaLena Carlssons tilläggsyrkande kan 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
Sammanträdesdatum
2018-01-31

KS § 05
KSAU § 09
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Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2017-0670

Godkännande stadgar Kosterstiftelsen
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna stadgar för Kosterstiftelsen daterat 2015-09-23

Sammanfattning av ärendet

I slutet av 1980-talet startade Göteborgs universitet ett projekt kallat Projekt
Kosterhälsan i syfte att utröna sambanden mellan miljö, hälsa och livsstil. För att
stödja och delvis medfinansiera projektet stiftade Bohuslandstinget, Strömstads
kommun, Utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohuslän och Kosters samhällsförening
1992 en stiftelse benämnd stiftelsen ”Centrum för studier av människans miljö- och
hälsa- Kosterhälsan”. Medel för stiftelsens verksamhet tillsköts av stiftarna. Genom
projektet Kosterhälsan skulle stiftelsen utforma modeller för praktiskt
folkhälsoarbete.
Göteborgs universitet lade ner sitt projekt Kosterhälsan 1998. Eftersom projektet inte
längre existerar saknas möjlighet att utforma modeller för praktiskt folkhälsoarbete.
Av stiftarna finns endast Strömstads kommun och Kosters Samhällsförening kvar
idag. Kosterstiftelsen består idag av en styrelse på fem ledamöter och tre
suppleanter. Stiftelsen har genom sin styrelse hos Kammarkollegiet ansökt om att få
ändra § 3 i stiftelseurkunden respektive §§ 2 och 3 i stiftelsens stadgar.
Kammarkollegiet beslutade den 29 mars 2012 att medge att stiftelsen föreskrifter
permuteras i enlighet med den gjorda ansökan.
Styrelsen för Kosterstiftelsen har 2015-09-23 godkänt nya stadgarna samt beslutat
att stadgarna skall godkännas av Strömstads kommun och Kosters samhällsförening.
Efter godkännandet skall Länsstyrelsen registrera de nya stadgarna.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17
Protokoll Kosterstiftelsen 2015-09-23
Kosterstiftelsens stadgar daterad 2015-09-23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna stadgar för Kosterstiftelsen daterat 2015-09-23

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
Sammanträdesdatum
2018-01-31

KS § 06
KSAU § 10
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Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2017-0690

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och
avloppsanläggning i området Rossö Sörbo Kroken
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag om fastställelse av området Rossö
Sörbo Kroken som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Sammanfattning av ärendet

Bebyggelsen vid Sörbo och Kroken omfattar 43 st fastigheter i närhet av varandra och
ett planprogram med förtätning antogs 2015-06-09 (Rossö 2:130 m.fl.). Området
uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang” som omnämns i 6§ Lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster.
Fastigheter för bostadsändamål inom större sammanhang anses i princip alltid ha
behov av vattentjänster för dricksvatten och spillvatten.
22st av de 43 st fastigheterna ingår i Rossö GA:28 och 29 som på årsstämma 2016
röstade igenom en upplösning när kommunen behövde lösa in en del av deras
ledningsnät och alternativet att lösa in hela togs upp.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17
Protokoll Tekniska nämnden 2017-12-12
Bilaga 1 Översikt vattentjänst per fastighet Rossö Sörbo Kroken
Bilaga 2 Kartskiss VO Rossö Sörbo Kroken

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom tekniska nämndens förslag om fastställelse av området Rossö
Sörbo Kroken som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp.

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
Sammanträdesdatum
2018-01-31

KS § 07
KSAU § 16
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Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/2016-0525

Renovering simhall
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge AB Strömstads lokaler i uppdraget att genomföra projektet.
att förorda att renovering påbörjas i månadsskiftet augusti /september 2018.

Sammanfattning av ärendet

Gary Lyckell fastighetsförvaltare AB Strömstadslokaler föredrar ärendet i
kommunstyrelsen.
Badhuset (bassängen med tillhörande utrymmen och funktioner) är i stort behov av
en genomgripande renovering.
AB Strömstadslokaler har tagit fram ett åtgärdsförslag och en budget för åtgärden.
Budget och åtgärdsförslag har presenterats för kommunstyrelsen våren 2017.
Kommunstyrelsen har i beslut §52 2017-04-12 uppdraget åt AB Strömstadslokaler att
projektera och ta fram investeringskostnad – kalkyl för att kunna genomföra
renoveringen. Utredningen redovisas i tjänsteskrivelse från Gary Lyckell.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24
Tjänsteskrivelse Gary Lyckell 2018-01-19
Protokoll kommunstyrelsen 2017-04-12

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge AB Strömstads lokaler i uppdraget att genomföra projektet.
att förorda att renovering påbörjas i månadsskiftet augusti /september 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
Sammanträdesdatum
2018-01-31

KS § 08
KSAU § 21
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Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/2018-0072

Revidering av policy för uteserveringar i Strömstad
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna revideringen av Policy för uteserveringar i Strömstad

Sammanfattning av ärendet

Policy för uteserveringar i Strömstad antogs av kommunfullmäktige den 28 februari
2008 och reviderades den 22 mars 2012. Dokumentet har sedan dess blivit föråldrat
och behöver därför revideras.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-31
Protokoll miljö- och byggnämnden 2018-01-25
Reviderad policy för uteserveringar i Strömstad
Policy för uteserveringar i Strömstad, reviderad 2012-03-22
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna revideringen av Policy för uteserveringar i Strömstad

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
2018-01-31

KS § 09
KSAU § 22

Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2017-0605

Detaljplan för Strömstad 4:23 m fl (färjeterminalen)
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att antaga Detaljplan för Strömstad 4:23 m fl (färjeterminalen)

Beslutsmotivering

Framtagandet av en detaljplan regleras i 5 kap plan- och bygglagen. Enligt 5 kap 11 §
och 18 § PBL ska kommunen genomföra ett samråd och därefter låta planen
granskas.
Det aktuella ärendet var utsänt för samråd och granskning under senhösten och
vintern 2017/18. Under samråd och granskning har statliga myndigheter och
remissinstanser endast lämnat mindre synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen har
meddelat att de inte anser att det finns några prövningsgrunder för detaljplanen.
Detaljplanen kan därför lämnas över till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad och uppgradering av
infrastrukturen vid färjeläget i centrala Strömstad. Utbyggnaden av färjeläget är
nödvändigt för att kunna ta emot de nya fartyg som börjar trafikera sträckan under
säsongen 2019.
Under samråd och granskning har endast ett fåtal synpunkter inkommit från statliga
myndigheter och remissinstanser. Den mest betydande synpunkten har rört
geoteknik, där Statens Geotekniska Institut har önskat en tydligare beskrivning av hur
släntstabiliteten i området påverkas av de föreslagna förändringarna. Förvaltningen
har förtydligat denna påverkan i underhandskontakt med Länsstyrelsen under
granskningen. Denna redovisning har godkänts av Länsstyrelsen.
En berörd fastighetsägare (Frykvalla Förvaltning AB, ägare av Sardinen 1) har lämnat
ett stort antal synpunkter på vad de upplever som bristfälligt underlagsmaterial.
Fastighetsägaren har flera pågående planärenden hos kommunen och upplever att
högre krav ställs på dem vid utformning och vilket underlagsmaterial som behöver
tas fram.
Fastighetsägarna anger att de upplever att det aktuella ärendet drivits mycket
forcerat och att deras egen detaljplan för Sardinen 1 tagit mycket längre tid. Miljöoch byggförvaltningen bedömer dock att det aktuella planförslaget uppfyller de
minimikrav som krävs för att en detaljplan ska vara lämplig och möjlig att anta.
Eftersom planförslaget omfattar en större kommunikationsanläggning som är av
allmänt intresse har det en sådan dignitet att det inte omfattas av miljö- och
byggnämndens delegation för antagande. Miljö- och byggnämnden behöver därför
överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

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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Kommunstyrelsen
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Diarienummer

KS/2018-0042

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-31
Protokoll miljö- och byggnämnden 2018-01-25
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-16
Planhandlingar upprättade 2017-12-11, reviderade 2018-01-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att antaga Detaljplan för Strömstad 4:23 m fl (färjeterminalen)

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
Sammanträdesdatum
2018-01-31

KS § 10
KSAU § 11
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Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2017-0315

Fyrbodals kommunalförbund - 2017
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna delårsbokslut 2017-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsbokslut 2017 för beredning.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns samt tillstyrker
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Förbundets uppgifter är att tillvarata kommunernas intressen inom Fyrbodals
geografiska område, främja dess samverkan och tillhandahålla dem service.
Syftet ska vara att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt
resursutnyttjande. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och
utveckla det kommunala självstyret.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi och IT chef
Delårsbokslut 2017-06-30
Revisionsrapport 2017-06-30
KPMG revisionsrapport 2017-06-30

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att godkänna delårsbokslut 2017-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund
Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Fyrbodals kommunalförbund

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
2018-01-31

KS § 11
KSAU § 12

13 (20)
Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2017-0214

Delägarskap i Inera
Kommunstyrelsens beslut
att ekonomichef utses till representant i Ineras programråd
att ekonomichef ges rätt att delegera uppdraget till annan tjänsteman inom
ekonomiavdelningen.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun är sedan hösten 2017 delägare i Inera och har därmed möjlighet
att delta i Ineras programråd.
Inera är sedan flera år landstingens och regionernas gemensamma e-hälsobolag, och
utvecklar tjänster som exempelvis Nationell patientöversikt och Pascal. Inera har nu
nya ägare och en breddad roll. Landets kommuner erbjuds därför att utse
medlemmar till Ineras programråd.
Programrådet är en rådgivande gruppering och utgör kanal för ärenden som behöver
förankras i landsting, regioner och kommuner. Programrådet är Ineras och ägarnas
gemensamma forum för samverkan och dialog kring tjänster och projekt.
Programrådsmedlemmen ska:
• förankra frågor inom sin organisation eller den grupp av organisation man
företräder
• vara kanal till det eventuella ledningsnätverk som medlemmen ingår i.
• ha mandat att föra talan från sin organisation/organisationer i de frågor som
berörs.
• bereda ärenden inom sin organisation/organisationer före programrådsmöten.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-01-09
Inbjudan att utse representanter till Ineras programråd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att ekonomichef utses till representant i Ineras programråd
att ekonomichef ges rätt att delegera uppdraget till annan tjänsteman inom
ekonomiavdelningen.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Ekonomichefen
Inera; helena.svedberg@inera.se
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
2018-01-31

KS § 12
KSAU § 14

14 (20)
Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2018-0018

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
att anta internkontrollplan 2018 enligt förslag daterat 2018-01-10.

Sammanfattning av ärendet

Joel Wetterberg controller föredrar ärendet i kommunstyrelsen.
Styrelsen och nämnderna ska, enligt reglemente för intern kontroll, varje år anta
en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Områden för uppföljning i 2018-års internkontrollplan har valts med bakgrund av
genomförd konsekvens- och sannolikhetsanalys.
Föreslagen internkontrollplan omfattar följande fem kontrollområden:
GDPR/IT-säkerhet, Styrning och samordning – Risk för att brister i
kommunens informationssäkerhet och rutiner för hantering av
personuppgifter leder till bristande följsamhet till lagstiftning och
eventuell sanktionsavgift.
Kompetensförsörjning/HR – Risk för bristande kontinuitet och bemanning
i verksamheten p.g.a. svårighet att rekrytera och behålla kompetent
personal.
Kompetensförsörjning/HR– Risk att bristande rapportering av frånvaro i
personalsystemet leder till felaktiga löneutbetalningar och felaktig
information om kommunens sjukfrånvaro.
Ekonomi/upphandling – risk att upphandling inte sköts i enlighet med
lagstiftning, interna regler och rutiner samt ingångna avtal.
Samlad uppföljning av risker med sammanväg konsekvens- och
sannolikhet om tolv samt av åtgärder från 2017-års uppföljning av intern
kontroll.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17
Tjänsteskrivelse, controller Joel Wetterberg, 2017-01-10
Förslag till internkontrollplan 2018 – kommunstyrelsen, 2018-01-10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att anta internkontrollplan 2018 enligt förslag daterat 2018-01-10.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium, Joel Wetterberg Controller, Kommunchef,
Ekonomichef
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
2018-01-31

KS § 13
KSAU § 17

15 (20)
Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2017-0660

Utveckling av kontaktcenter
Kommunstyrelsens beslut
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att
utforma och starta ett Kontaktcenter i enlighet med föreslagen målbild. Planerad
driftstart ska vara 2019.
att uppstartskostnader, omställning av personal samt finansiering av ett
Kontaktcenter beslutas i samband med upprättande av nämndernas detaljbudget för
år 2019

Sammanfattning av ärendet

Maria Kvarnbäck Kommunikationschef föredrar ärendet i kommunstyrelsen.
I budget för 2018 finns målet att ”utveckla Kommuncenter”. Utveckling föreslås ske
genom inrättande av ett Kontaktcenter/kundcenter med utökade resurser och ett
utökat uppdrag jämfört med nuvarande organisation. Sådana servicefunktioner finns
idag i ett hundratal av Sveriges kommuner.
Erfarenheter från andra kommuner visar att ett Kontaktcenter tillsammans med
utvecklad e-förvaltning och e-tjänster, ökar tillgängligheten samtidigt som
effektivisering kan nås när verksamheterna avlastas vanligt förekommande
frågor/enklare handläggning. Ett Kontaktcenter skapar också förutsättningar för att
uppfylla den utökade serviceskyldighet som aviseras i nya förvaltningslagen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24
Tjänsteskrivelse 2018-01-16
Pm: Införande av kontaktcenter – behovsanalys
Uppdrag för Kommuncenter 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att
utforma och starta ett Kontaktcenter i enlighet med föreslagen målbild. Planerad
driftstart ska vara 2019.
att uppstartskostnader, omställning av personal samt finansiering av ett
Kontaktcenter beslutas i samband med upprättande av nämndernas detaljbudget för
år 2019

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Samtliga nämnders diarium, samt Maria Kvarnbäck Kommunikationschef
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
2018-01-31

KS § 14
KSAU § 18

16 (20)
Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2016-0537

Varumärke - bilden av Strömstad
Kommunstyrelsens beslut
att anta varumärkeslöftet: Strömstad: Havet i centrum - livet i fokus
att utifrån varumärkeslöftet inleda etapp 2 enligt projektplanen - arbetet med att ta
fram Strömstads kommuns hela varumärkesstrategi.

Sammanfattning av ärendet

Jenny Åslund kommunikatör föredrar ärendet i kommunstyrelsen.
Varumärkesprojektet syftar till att stärka och förtydliga Strömstads position som
boplats och besöksdestination. Projektets första etapp fokuserar framtagande av ett
varumärkeslöfte. Löftet har arbetats fram i nära dialog med näringsliv och
föreningsliv inom hela Strömstadskommun.
Utöver bifogad sammanställning har vi inom arbetsgruppen diskuterad bredast
möjliga användning. Möjlig felaktig användning, genomslagskraft och egna
verksamheternas användning. En helt enig arbetsgrupp står bakom förslaget.
Förslag har arbetats fram enligt beslutad process för arbetsmetod och förankring.
Varumärkeslöftet ligger till grund till varumärkesstrategin som skall arbetas fram
under etapp 2 som genomförs under 2018.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24
Tjänsteskrivelse 16 januari 2018
Bilaga sammanställning Varumärkeslöfte
Beslutsprocessen varumärke
Projektplan varumärket Strömstad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att anta varumärkeslöftet: Strömstad: Havet i centrum - livet i fokus
att utifrån varumärkeslöftet inleda etapp 2 enligt projektplanen - arbetet med att ta
fram Strömstads kommuns hela varumärkesstrategi.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Maria Kvarnbäck Kommunikationschef
Jenny Åslund kommunikatör

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
2018-01-31

KS § 15
KSAU § 19

17 (20)
Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2017-0540

Omdisponering av investeringsmedel på miljö- och bygg
Kommunstyrelsens beslut
att bevilja miljö- och byggnämnden, att av de 500 tkr som 2017 beviljades som
investeringsmedlen avseende digitalisering av befintligt arkiv, använda 60 tkr till
inköp av ny skrivare.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2017 (KF § 46 2017-03-23 dnr: KS/20160653) att 500 tkr i investeringsmedel avseende digitalisering av befintligt arkiv skulle
överföras från miljö- och byggnämndens investeringsbudget 2016 till 2017-års
investeringsbudget.
På grund av att förvaltningen avvaktar centralt införande av e-arkiv har arbetet med
digitalisering av befintligt arkiv inte inletts och kommer inte att kunna genomföras
under 2017. Samtidigt finns ett behov av att byta ut en skrivare för att effektivare
kunna hantera det administrativa arbetet på förvaltningen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24
Protokoll miljö- och byggnämnden 2017-09-14
Tjänsteskrivelse Controller Joel Wetterberg 2017-09-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut

att bevilja miljö- och byggnämnden, att av de 500 tkr som 2017 beviljades som
investeringsmedlen avseende digitalisering av befintligt arkiv, använda 60 tkr till
inköp av ny skrivare.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Miljö- och byggnämndens diarium
Joel Wetterberg, controller

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
2018-01-31

KS § 16
KSAU § 23

18 (20)
Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2017-0424

Canning (Bojarkilen) –ansökan om vattenverksamhet för bro och
kaj
Kommunstyrelsens beslut
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram underlagshandlingar samt ansöka
om tillstånd för vattenverksamhet för byggnation av en klaffbro i trä med
stålrörspålar, i enlighet med PM för ny bro över Bojarkilen, samt för anläggandet av
tillhörande kajer i Bojarkilen utmed Canningsidan.
att framtagandet av underlagshandlingar samt arbetet med tillståndsansökan
uppskattas kosta 1,5 miljon kronor.

Sammanfattning av ärendet

Under åren med arbetet för detaljplanen på Canning har det funnits intentioner om
en bro över Bojarkilen.

ÅF har under år 2017, tillsammans med företrädare för planavdelningen och tekniska
förvaltningen, utrett olika alternativ på gång- och cykelbro över Bojarkilen, där en
viktig utgångspunkt i arbetet har varit hur brons gestaltning och material bidrar till
Strömstads stadsmiljö och tilltänkta stadsutveckling i brons direkta omgivning.
Resultatet presenterades i ett PM för ny bro över Bojarkilen, daterad 17-12-21, där
jämförelser har skett av materialval mellan stål, betong och trä, utifrån tekniska-,
ekonomiska- och gestaltningsmässiga aspekter. ÅF presenterade utredningen för
kommunstyrelsen i november 2017.
ÅF förordar en modern klaffbro i trä med avseende på gestaltning och kostnader.
Genom att uppföra en öppningsbar bro kan även fortsättningsvis marina
verksamheter belägna innanför bron trafikera området med större båtar.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-31
Tjänsteskrivelse, mark-och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2018-01-25
PM- Canningområdet, ny bro över Bojarkilen, upprättad av ÅF, 2017-12-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram underlagshandlingar samt ansöka
om tillstånd för vattenverksamhet för byggnation av en klaffbro i trä med
stålrörspålar, i enlighet med PM för ny bro över Bojarkilen, samt för anläggandet av
tillhörande kajer i Bojarkilen utmed Canningsidan.
att framtagandet av underlagshandlingar samt arbetet med tillståndsansökan
uppskattas kosta 1,5 miljon kronor.

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
2018-01-31
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Diarienummer

KS/2018-0042

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Mark-och exploateringschef Kristin Ulfstad
Tekniska nämndens 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
Sammanträdesdatum
2018-01-31

KS § 17
KSAU § 15, 20

20 (20)
Diarienummer

KS/2018-0042

Dnr: KS/ 2018-0014

Anmälningsärende
Kommunstyrelsens beslut
att notera anmälningsärenden till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Ordförandebeslut - Antagande av Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl,
Stensvik KS/2013-0021
Öppethållande vid större helger 2018 KS/2017-0686
Firmatecknare för löpande arbete på ekonomiavdelningen KS/2017-0687
Ordförandebeslut - Ombyggnation av Fjällskivlingen Ks/2018-0026

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att notera anmälningsärenden till protokollet

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

