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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Övriga närvarande

Ersättare

Lena Martinsson (S), § 17-39, närvarande digitalt på distans
Lars Åke Karlgren (V), § 20-43 , närvarande digitalt på distans
Kerstin Karlsson (L), närvarande digitalt på distans
Ola Persson (M), § 17-25, närvarande digitalt på distans
Andreas Nikkinen (MP), närvarande digitalt på distans

Övriga deltagare

Mats Brocker, kommundirektör
Maria Kvarnbäck, kommunikationschef, § 18, närvarande digitalt på
distans
Richard Holm, näringslivsansvarig, § 18, närvarande digitalt på distans
Helene Evensen, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltning, § 19,
närvarande digitalt på distans
Sara Arvenberg, verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen, §
19, närvarande digitalt på distans
Eva Eriksson, verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen, § 19,
närvarande digitalt på distans
Martin Dalenius, verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen, §
19, närvarande digitalt på distans
Terése Lomgård, folkhälsosamordnare, § 20-24, närvarande digitalt på
distans
Sara Olsson, lokalpolis, § 21-22, närvarande digitalt på distans
Elin Solvang, plan- och byggchef, § 25, närvarande digitalt på distans
William Lindahl, redovisningsekonom, § 27-28
Helena Lilliebjelke, förvaltningschef Socialförvaltningen, § 29-30,
närvarande digitalt på distans
Anna Almén, verksamhetschef Socialförvaltningen, § 29-30, närvarande
digitalt på distans
Thomas Niklasson, integrationssamordnare, § 29-30, närvarande digitalt
på distans
Roland Kindslätt, förvaltningschef Tekniska förvaltningen, § 31-34,
närvarande digitalt på distans
Ulrika Haugland, kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2021-0116

KS § 17

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

att lägga till två initiativärenden gällande krispaket restaurangbranschen och
levande centrum.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att få lägga till två initiativärenden
gällande krispaket restaurangbranschen och levande centrum.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Marie Edvinsson
Kristiansens förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2021-0169

KS § 18

Övergripande information från förvaltningen
- Ett attraktivare Strömstad, varumärket och
näringslivsuteckling

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunikationschef Maria Kvarnbäck presenterar den nya
varumärkesbroschyren och informerar om hur man kan tänka kring
varumärkesarbetet. Broschyren är framtagen ihop med näringslivet för att locka
personer till Strömstad. Kommunens insats var 100 000 kr.
Näringslivsansvarige Richard Holm informerade om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omställning: Kraftsamling Norra Bohuslän
Tillväxtverket omställningsguide
Terminologi
Många projekt riktade mot näringsliv och kompetensutveckling
Projektet: Stärkt kapacitet vid Omställning Norra Bohuslän
Kraftsamling mot framtidens utvecklingsnod
Övergripande systematisk arbetsprocess framåt
Förslag på ny planlösning för omställningskontoret i Pilen 5
Flernivåsamverkan är viktigt
Omställning
Flernivåsamverkan: utförare, beställare och rapportering
Resurssättning - uppstart Omställningskontor
Signaler som fångas upp och frågor de svarar på
Kommunikation - informationsdelning
Arbetsflöde: Januari, februari och mars

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2021-0169

KS § 19

Dialog om framtidens skola med barn- och
utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen för Barn- och utbildningsförvaltningen Helene Evensen samt
verksamhetscheferna Sara Arvenberg, Eva Eriksson och Martin Dalenius redogör
för vilka kompetenser som våra barn och unga behöver för att förberedas för
morgondagens samhälle och utveckla de kunskaper och förmågor de behöver som
medborgare och i arbetslivet. Fokus måste var på innehållet i framtidens skola och
utbildningsverksamhet. De redogör för skolverksamhetens uppdrag och dess
lagstyrda verksamhet. De redogör för framgångsfaktorer för skolans utveckling
och går igenom de åtta nyckelkompetenserna för ett livslångt lärande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Entreprenörskap
Personlig och socialkompetens samt kompetens att lära sig att läsa
Flerspråkighet
Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap, teknik och
ingenjörsvetenskap
Läs- och skrivkunnighet
Digital kompetens
Medborgarkompetens - ska kunna hänga med i samhället
Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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E-post: ks@stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2020-0608

KS § 20

Samverkansavtal Brottsofferjouren 2021

Kommunstyrelsens beslut

att ingå som part om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med brottsofferjouren
Fyrbodal för 2021 samt
att bevilja brottsofferjouren Fyrbodal verksamhetsmedel för år 2021,
motsvarande 2 kronor per kommuninvånare och år. Bidraget belastar
kommunstyrelsens budget år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Brottsofferjouren Strömstad-Tanum har gått samman med brottsofferjourerna
Bohus Norra Älvsborg samt Trollhättan Lilla Edet, och benämns numera som
Brottsofferjouren Fyrbodal.
Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers
rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka till ett tryggt liv.
Brottsofferjouren Fyrbodal arbetar för att stödja brottsoffer, vittnen och anhöriga
genom samtal och vägledning i rättsprocesser.
Brottsofferjouren Fyrbodal önskar ingå i ett IOP med Strömstads kommun. IOP
står för Idéburet offentligt partnerskap och är en partnerskapsmodell mellan den
idéburna och offentliga sektorn. Avsikten med partnerskapet är att under längre
tid arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.
Strömstads kommun arbetar aktivt för en ökad trygghet och minskad brottslighet.
Att samarbeta med brottsofferjouren Fyrbodal ger en ökad samhällsnytta i en
form som kommunen idag inte erbjuder.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 306
Tjänsteskrivelse 2020-11-25
IOP Brottsofferjouren Fyrbodal Strömstad 2021-2022
Sammanfattning av hittills genomförda aktiviteter 2020
Statistik Strömstad 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att ingå som part om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med brottsofferjouren
Fyrbodal för 2021 samt
att bevilja brottsofferjouren Fyrbodal verksamhetsmedel för år 2021,
motsvarande 2 kronor per kommuninvånare och år. Bidraget belastar
kommunstyrelsens budget år 2021.

Beslutet skickas till

Brottsofferjouren Fyrbodal
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2020-0080

KS § 21

Brottsförebyggande arbete, uppföljning 2020

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsosamordnare Terése Lomgård går igenom trygghetsenkäten från 2020.
Färre svarande i år, då det varit svårt att nå folk på grund av pandemin. Hon
uppger att strömstadborna är relativt trygga, platser som känns otrygga är
Karlsgatan, stråket runt Laholmen, Strömsdalen och torget och det kopplas ofta
till mörker. På frågan vad kommunen kan göra som kan öka tryggheten har
svararna uppgett: förbättra belysningen, öka bevakningen, farthinder samt
utökning och förbättring av gång- och cykelvägar.
Lokalpolis Sara Olsson och Terése Lomgård gör en uppföljning av
medborgarlöftena från år 2020.
Sara Olsson redogör för brottsstatistik 2017-2020. De flesta brotten i Strömstad
består av förlorat gods och trafikolyckor. Brott i nära relationer har ökat. Inbrott i
fritidshus och våld i offentlig miljö har minskat vilket har med pandemin att göra.
Bedrägeribrotten har stigit. Sexuellt övergrepp och våldtäkt inklusive försök har
ökat. Narkotikabrotten har ökat, särskilt odlande av cannabis. Brukarna är oftast i
åldersgruppen 25 år och äldre.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2020-0650

KS § 22

Brottsförebyggande arbete 2021

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsosamordnare Terése Lomgård och lokalpolis Sara Olsson redogör för
medborgarlöftena 2021 som har undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2019-0507

KS § 23

Svar på - Motion om att Strömstads kommun
genomför en återkommande fortbildning, till
alla förvaltningar, som belyser
hållbarhetsfrågor och klimatomställning i
Strömstad - från Centerpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att motionen ska anses bifallen då det under 2020 genomförts utbildning för
chefer avseende Agenda 2030 samt att vidare utbildningar ligger i plan kopplat till
strategi för Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet

Anna-Lena Carlsson och Åsa Torstensson, Centerpartiet, har inkommit med en
motion där de förslår att Strömstads kommun genomför en återkommande
fortbildning som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i Strömstad, och
som vänder sig till alla förvaltningar. Motionen föreslås besvarad då utbildningar i
hållbarhetsfrågor genomförts under 2020 som ett led i arbetet med att ta fram en
strategi för Agenda 2030. I det fortsatta arbetet med Agenda 2030 kommer vidare
utbildning av vissa nyckelfunktioner att genomföras kopplat till strategi för
Agenda 2030.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-13 § 3
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24 av folkhälsostrategen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-09 § 233
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-19 § 198
Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning, till
alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i
Strömstad - från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen ska anses besvarad då det under 2020 genomförts utbildning för
chefer avseende Agenda 2030 samt att vidare utbildningar ligger i plan kopplat till
strategi för Agenda 2030.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI), att
motionen ska anses bifallen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Åsa
Torstenssons förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Åsa
Torstenssons förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2019-0564

KS § 24

Svar på - Motion om avgiftsfri färjetrafik för
Kosterbor från Feministiskt Initiativ

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att avslå motionen med hänvisning till likställighetsprincipen, 2 kap 3 §
kommunallagen, det vill säga att kommunen inte får särbehandla
kommuninvånare annat än på sakliga grunder.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion där hon föreslår att samtliga
kommunens skolungdomar (ålder 7-19) reser gratis året om med Kosterfärjorna,
samt att alla bofasta på Koster reser gratis året om med Kosterfärjorna.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-24 § 216 att remittera motionen till
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-13 att uppdra åt
kommundirektören att utreda motionen och återkomma med förslag.
En översiktlig beräkning av kostnaden för gratis resor för skolungdomar och
bofasta på Koster har gjort i tjänsteskrivelse 2020-11-20 av folkhälsostrateg
Terése Lomgård.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 308
Tjänsteskrivelse 2020-11-10 av folkhälsostrateg Terése Lomgård
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-13 § 260
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-24 § 216
Motion från Marielle Alvdal (FI)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till likställighetsprincipen, 2 kap 3 §
kommunallagen, det vill säga att kommunen inte får särbehandla
kommuninvånare annat än på sakliga grunder.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2021-0145

KS § 25

Planprioriteringar 2021

Kommunstyrelsens beslut

att under första halvåret 2021 prioritera detaljplanerna för SPA-hotellet och Pilen
9 (inklusive studie av utökning av planområdet för att omfatta även Pilen 6 och 7)
att i övrigt lämna öppet för att kunna ta ställning att prioritera upp ytterligare
något planarbete vid kommande ansökningar om planbesked.

Sammanfattning av ärendet

När beslut tas om att lämna positiva planbesked, tas samtidigt beslut, om det
finns resurser, att starta planarbetet omgående eller om ärendet ska läggas i
gruppen vilande, det vill säga i en kö varifrån det senare finns möjlighet att
prioritera upp ärenden när resurser finns. Avsikten är att uppdrag inte ska ligga i
gruppen vilande i mer än max 3 år. Ligger de längre finns risk för att
förutsättningarna som låg till grund för att säga ja i ett tidigare skede har
förändrats och ansökan inte längre är aktuell eller skulle behöva förändras.
Förvaltningen ser nu under första halvåret 2021 möjlighet att påbörja arbete med
ytterligare 1-3 planer. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen anger en
prioritetsordning för de högst prioriterade uppdragen från gruppen vilande så att
förvaltningen kan arbeta utifrån detta när utrymme finns.
Miljö- och byggförvaltningen har beskrivit de uppdrag som just nu ligger vilande.
Utöver dessa finns två ansökningar om planbesked som ännu inte behandlats av
kommunstyrelsen, Hjältsgård 6:139 (gamla skofabriken) och Kebal 1:120.
Exploatören för detaljplanen Pilen 9 har, tillsammans med ägaren till Pilen 6 och
7, inkommit med skrivelse till kommunen i vilken de förklarar att de önskar starta
sitt planarbete och utöka detta för att inkludera Pilen 6 och 7.
Förvaltningen föreslår uppstart av detaljplanen för Spa-hotellet och Pilen 9
(inklusive studie av utökning av planområdet) under första halvåret 2021 samt att
lämna öppet för att starta någon ytterligare plan vid kommande ansökningar om
planbesked.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 § 30
Tjänsteskrivelse 2021-02-15
Utdrag ur plan- och byggavdelningens aktivitetsplan 2021
Skrivelse från exploatörerna till Pilen 6, 7 och 9, daterad 2021-02-15
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E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att under första halvåret 2021 prioritera detaljplanerna för SPA-hotellet och Pilen
9 (inklusive studie av utökning av planområdet för att omfatta även Pilen 6 och 7)
att i övrigt lämna öppet för att kunna ta ställning att prioritera upp ytterligare
något planarbete vid kommande ansökningar om planbesked.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt Bivrin (MP) yrkar på att istället prioritera Rådhusberget och Canning.
Mats Granberg (S), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Fredrik Eriksson (SD), Lars
Tysklind (L), Kent Hansson (S) och Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Sökanden till de planer som prioriteras upp
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2021-0115

KS § 26

Överföring av investeringsmedel för Pilen 5 i
budget 2021 från Kommunstyrelsen till
Tekniska Nämnden

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. att överföra 55 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för
2021 till Tekniska nämnden projekt 80021.
2. att överföra 10 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för
2021 till Tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet

I budgetbeslutet från 26 november 2020 för budgetåret 2021 beslöt
Kommunfullmäktige att investeringsramen för kommunstyrelsen utökas med 55
Mnkr, vilket avser förvärvet av fastigheten Pilen 5 enligt beslut i
kommunfullmäktige 2020-06-16 § 55 och att utöka kommunstyrelsens
investeringsram med 10 miljoner i syfte att möta investeringsbehovet för Pilen 5.
Enligt Tekniska nämndens reglemente ska kommunens fastigheter förvaltas av
Tekniska nämnden och därför bör investeringsmedlen för Pilen 5 tilläggas
nämndens investeringsbudget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 26
Tjänsteskrivelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att överföra 55 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för
2021 till Tekniska nämnden projekt 80021.
2. att överföra 10 mnkr från Kommunstyrelsens antagna investeringsbudget för
2021 till Tekniska nämnden.

Beslutet skickas till
KS-diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2021-0111

KS § 27

Överföring av investeringsmedel för
investeringsprojekt för 2020-2021

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 66 958 tkr till 2021 års
investeringsbudget samt ytterligare 1 200 tkr under förutsättning att Barn- och
utbildningsnämnden beslutar om föreslagna överföring av investeringsmedel
2021-02-23.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 68158
tkr med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2021, att läggas som
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget.
Nämnd

Belopp tkr

Kommunstyrelsen

1296

Socialnämnden

462

Miljö- och byggnämnden

2400

Barn- och utbildningsnämnden

1200

Tekniska nämnden, taxekollektiven

37200

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh

25600

Summa

68158

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 27
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2021 samt
nämndernas och kommunstyrelsens beslut i frågan.
Tjänsteskrivelse 2021-02-02

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 66 958 tkr till 2021 års
investeringsbudget samt ytterligare 1 200 tkr under förutsättning att Barn- och
utbildningsnämnden beslutar om föreslagna överföring av investeringsmedel
2021-02-23.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2020-0656

KS § 28

Remiss av promemorian Frivillig
skattskyldighet för mervärdesskatt vid
uthyrning av lokaler

Kommunstyrelsens beslut

att anta kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har fått en remiss (Fi2020/05159) från Finansdepartementet
gällande frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 28
Tjänsteskrivelse 2021-01-22
Förslag till remissvar
Remissen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att anta kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

Beslutet skickas till

Fi.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till
johan.westlund@regeringskansliet.se
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2019-0647

KS § 29

Svar på - Motion om kampanjen "Våldet går
inte i pension" från Feministiskt Initiativ

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. att bifalla motionens förslag om att berörda yrkesgrupper i kommunen får
utbildning med information om hur våld mot äldre kan förebyggas, identifieras
och hanteras. Ett sätt kan vara en web-utbildning personal genomgår vid
nyanställning.
2. att anse motionens förslag, att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje
sommar så att även sommarvikarier får ta del av informationen, besvarad genom
att-sats 1
3. att bifalla motionens förslag om att det, på de enheter det saknas, tas fram
tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller
misstanke om våld
4. att bifalla motionens förslag om att det tas fram information till anhörigvårdare
i Strömstad om det stöd de har rätt till.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har 2019-11-07 inkommit med en motion till
kommunfullmäktige "Våldet går inte i pension" där FI yrkar enligt följande;
1. att berörda yrkesgrupper i kommunen får regelbunden utbildning eller
fortbildning med information om hur våld mot specifikt äldre kan förebyggas,
identifieras och hanteras. Ett sätt skulle kunna vara en onlineutbildning med
digital examination
2. att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje sommar så att även
sommarvikarier får ta del av informationen
3. att det, på de enheter där det saknas, tas fram tydliga rutiner och
ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller misstanke om våld
4. att det tas fram information till anhörigvårdare i Strömstad om det stöd de har
rätt till.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen 2020-05-13 (KSAU § 133)
till socialnämnden för beredning och yttrande senast 2020-11-13

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-13 § 4
Socialnämndens beslut 2020-12-17 § 175
Tjänsteskrivelse 2020-11-11 av verksamhetschef Anna Almén
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 289
Motionen

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktiga besluta

1. att bifalla motionens förslag om att berörda yrkesgrupper i kommunen får
utbildning med information om hur våld mot äldre kan förebyggas, identifieras
och hanteras. Ett sätt kan vara en web-utbildning personal genomgår vid
nyanställning.
2. att anse motionens förslag, att särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje
sommar så att även sommarvikarier får ta del av informationen, besvarad genom
att-sats 1
3. att bifalla motionens förslag om att det, på de enheter det saknas, tas fram
tydliga rutiner och ansvarsfördelning för hur personalen ska agera vid våld eller
misstanke om våld
4. att bifalla motionens förslag om att det tas fram information till anhörigvårdare
i Strömstad om det stöd de har rätt till.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2020-0241

KS § 30

Svar på - Motion om att utvärdera och
systematisera integrationsarbetet i
Strömstad från feministiskt initiativ

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. att bifalla motionens första yrkande att skyndsamt initiera en utvärdering av
handling- och aktivitetsplanen för integrationsarbetet med fokus på
framgångsfaktorer och förbättringsområden.
2. att bifalla intentionen i det andra yrkandet, genom att utse funktioner i berörda
förvaltningar och bolag som tillsammans får ansvar för att utveckla arbetet med
den röda tråden.
3. att avslå motionens tredje punkt att integrationsarbetet ska åläggas namngivna
representanter då kommunal verksamhet bygger på funktioner.
4. att avslå motionens fjärde punkt, att uppdra åt integrationssamordnaren att
skapa en modell för integrationsarbetet, i avvaktan på utvärdering enligt
motionens första att-sats.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ, har 2020-03-11 inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i
Strömstad. Hon yrkar:
1. att skyndsamt initiera en utvärdering av handlings- aktivitetsplanen för
integrationsarbetet, med fokus på framgångsfaktorer och förbättringsområden
2. att åter tillsätta en styrgrupp för integrationsarbetets insatser, med syftet att
bibehålla och utveckla arbetet med den röda tråden
3. att ansvar för integrationsarbetet ska åläggas namngivna representanter inom
socialförvaltningen och skolförvaltningen - även bostadsbolaget kan innefattas
4. att uppdra åt integrationssamordnaren att skapa en modell för
integrationsarbetet, att sätta den röda tråden på pränt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen 2020-05-13 (KSAU § 133)
till socialnämnden för beredning och yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 309
Socialnämndens beslut 2020-11-19 § 161
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-28 signerad av integrationssamordnare Thomas
Niklasson.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-13 § 133
Motionen

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att bifalla motionens första yrkande att skyndsamt initiera en utvärdering av
handling- och aktivitetsplanen för integrationsarbetet med fokus på
framgångsfaktorer och förbättringsområden.
2. att avslå motionens andra yrkande, då intensionen i att-satsen uppfylls genom
att istället för en styrgrupp utse funktioner i berörda förvaltningar och bolag som
tillsammans får ansvar för att utveckla arbetet med den röda tråden.
3. att avslå motionens tredje punkt att integrationsarbetet ska åläggas namngivna
representanter då kommunal verksamhet bygger på funktioner.
4. att avslå motionens fjärde punkt, att uppdra åt integrationssamordnaren att
skapa en modell för integrationsarbetet, i avvaktan på utvärdering enligt
motionens första att-sats.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar på att bifalla intentionen i det andra yrkandet, genom att
utse funktioner i berörda förvaltningar och bolag som tillsammans får ansvar för
att utveckla arbetet med den röda tråden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Marielle Alvdals
förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Marielle Alvdals förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2021-0160

KS § 31

Information om medfinansieringsavtalet
gällande vägutbyggnad vid
Nordby/Svinesund

Kommunstyrelsens beslut

att uppdra åt mark- och exploateringschefen att fortsätta arbetet med
framtagande av medfinansieringsavtalen dels mellan Strömstads kommun och
Trafikverket och dels mellan Strömstads kommun och exploatören.
samt att ställa sig bakom att kommunstyrelsens ordförande fattar beslut om
medfinansieringsavtalen i ett ordförandebeslut.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket och kommunen avser ingå ett medfinansieringsavtal för att reglera
åtaganden och finansiellt ansvar för genomförandet av planläggningsprocess för
vägplan innefattande projektering och framtagande av bygghandling
för trafikkorsning Väg E6 och 1040, externhandel Nordby. Den totala kostnaden
för framtagande av bygghandling beräknas enligt Trafikverket uppgå till cirka 9
miljoner kronor. Kommunen avser initialt betala kostnaden till Trafikverket, men
då behovet av bygghandlingen föranleds med anledning av exploatörens
önskemål om att utveckla handelsytan i Nordby och Svinesunds handelsområden
ska den faktiska kostnaden i sin helhet betalas av exploatören. Kommunen avser
fakturera exploatören Trafikverkets uppskattade kostnader om 9 miljoner kronor i
förskott månadsvis under två år, där fakturering påbörjas så snart Trafikverket
påbörjat arbetet. Avtalen måste vara undertecknade senast den 9 april 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 § 32

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att låta Kristin Ulfstad fortsätta arbetet med framtagande av
medfinansieringsavtalen dels mellan Strömstads kommun och Trafikverket och
dels mellan Strömstads kommun och exploatören.
samt att ställa sig bakom att Kent Hansson fattar beslut om
medfinansieringsavtalen i ett ordförandebeslut.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden yrkar på ändring av första att-satsen till att uppdra åt mark- och
exploateringschefen att fortsätta arbetet med framtagande av
medfinansieringsavtalen dels mellan Strömstads kommun och Trafikverket och
dels mellan Strömstads kommun och exploatören.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Lars Tysklind (L) yrkar på att andra att-satsen ändras till att ställa sig bakom att
kommunstyrelsens ordförande fattar beslut om medfinansieringsavtalen i ett
ordförandebeslut.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2020-0211

KS § 32

Svar på - Motion om effektivare utnyttjande
av lastzonerna och parkeringsplatserna i
centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. att avslå motionen i den del av motionen som avser att lastzonerna i Strömstad
centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid fungerar som vanliga
parkeringsplatser
2. att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser att arbetet görs i
samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som inte försvårar
varutransporter till butikerna
3. att avslå motionen i den del som avser att det införs avgiftsbelagd
tidsbegränsad parkeringstid även söndagar sommartid.

Beslutsmotivering

Att avslå förslaget att göra lastzonerna till annat än lastzoner då handlare i
centrum redan efterfrågar mer lastzoner. Vinsten av mer parkeringar är inte så
stor att den motiveras med att ta bort lastzoner, se presentation. Vi lever i ett
samhälle där lagren är på lastbilar, vilket skulle försvåra lastning och lossning på
bestämda tider. Strömstad ligger där vi ligger, och att sätta krav på åkerier om
specifika tider skulle försvåra för våra handlare.
Vi har en kontinuerlig kontakt med köpmannaföreningen i trafik- och
parkeringsfrågor.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion om effektivare
utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i centrum. Han yrkar:
att lastzonerna i Strömstad centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid
fungerar som vanliga parkeringsplatser
att arbetet görs i samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som
inte försvårar varutransporter till butikerna
att det införs avgiftsbelagd tidsbegränsad parkeringstid även söndagar
sommartid.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 § 130
att remittera motionen till Tekniska nämnden för beredning och yttrande.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 313
Tekniska nämndens beslut 2020-11-03 § 114
Tjänsteskrivelse 2020-10-07
Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2020-06-02 § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-05 13 § 130
Presentation
Motion

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen i den del av motionen som avser att lastzonerna i Strömstad
centrum görs tidsbegränsade och under övrig tid fungerar som vanliga
parkeringsplatser
2. att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser att arbetet görs i
samarbete med Köpmannaföreningen för att utforma regler som inte försvårar
varutransporter till butikerna
3. att avslå motionen i den del som avser att det införs avgiftsbelagd
tidsbegränsad parkeringstid även söndagar sommartid.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2020-0071

KS § 33

Svar på - Motion om central badplats i
Strömstad från Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå motionen i sin helhet.

Beslutsmotivering

Det är idag ett flaneringsstråk runt Laholmen, där många finner ro trots att man
befinner sig mitt i centrum.
Det finns redan idag två platser nära centrum där man kan bada (Skurveskär och
Kallbadhuset).
På dessa platser har man iordningställt för ett säkert bad trots att båttrafik sker
både yrkesmässigt och fritidsmässigt i dess nära anslutning.
Vid Skurveskärs badplats har det tidigare gjorts försök med att förbättra botten på
stranden med sand som tyvärr spolats bort första höststormen.
Liknade problem med bortspolad sand från stranden skulle även den föreslagna
badplatsen med all säkerhet få, om det inte gjordes kostsamma
skyddsanordningar för detta.
Det har inte funnits personella och ekonomiska resurser att utföra någon
ytterligare utredning på föreslagen motion under år 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kerstin Karlsson, Sandra Andersson, Lars Tysklind, Mette H. Johansson, HansRobert Hansson och Helena L’Estrade, Liberalerna har inkommit med en motion
där de uppger:
Strömstads vision "Havet i centrum, livet i fokus" ställer krav på centrala
badmöjligheter. Förvisso är havet i centrum, både fysiskt och psykiskt, dock
saknas en central badplats. Etablerade badplatser på Seläter, Capri, Hålkedalen,
Lagunen och öarna kräver oftast bil och med tanke på målet "fossilfritt 2030" bör
en badplats i centrum prioriteras. En strandanläggning kan med fördel integreras i
kallbadhuset med tillgång till omklädning.
Såväl för turister som sommargäster och lokalbefolkning är en central badplats av
stort värde. Inte minst för dem som saknar egen båt är möjligheten till
uppfriskande bad i centrum betydelsefull. Det kan gälla allt från en heldag vid
vattnet till ett snabbdopp under lunchrasten.
Ett landfast bad vid Laholmen bidrar dessutom till större utnyttjande av centrum
och de faciliteter som det lokala näringslivet erbjuder i ett levande centrum.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad
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Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

De föreslår:
1. att möjligheterna att återställa stranden under stenmassorna utanför Laholmen
utreds
2. att möjligheterna studeras under våren 2020
3. att arbetet genomförs under höst/vår 2020/21
4. att anläggningen omfattas av en bredare badbrygga samt trappor ner i vattnet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-13 § 5
Tekniska nämndens beslut 2020-12-01 § 128
Tjänsteskrivelse 2020-11-11 av gatuchefen
Motion
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 77

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen i sin helhet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2016-0041

KS § 34

Information om VA - Koster

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet samt kalla till samråd med Miljö- och
byggnämnden och Tekniska nämnden gällande VA-frågan på Koster.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef för Tekniska förvaltningen Roland Kindslätt informerar om VA på
Koster. Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden samarbetar i denna fråga.
De inväntar svar på remissen gällande revidering av 6 § vattenlagen. Remissvaret
ska komma i sommar. Kommunen har en skyldighet att leverera vatten till sina
kunder. Problemet är att under sommarmånaderna ökar efterfrågan på vatten
femdubbelt. I dagsläget går vattenverket på sin fulla kapacitet under
sommarmånaderna. Kommunen behöver se på andra lösningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behöver få till ett samråd med Miljö- och
byggnämnden och Tekniska nämnden om vattnet på Koster.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2019-0028

KS § 35

Svar på - Motion om organisatorisk placering
av enheten för måltid och städ från
Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.

Beslutsmotivering

I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019)
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet
2021. Först efter redovisningen kan denna fråga lyftas för eventuellt beslut.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna har inkommit med en motion där det föreslår att enheten för måltid
och städ flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen till en övergripande
serviceenhet under kommunstyrelsen i enlighet med modellen för IT-avdelningen
och ekonomiavdelningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter, 2019-0313, åt kommundirektören att bereda motionen gällande organisatorisk placering
av enheten för måltid och städ.
I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019)
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet
2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 310
Tjänsteskrivelse 2020-11-23 av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 § 91
Kommunfullmäktige 2019-02-14 § 84
Motion från Liberalerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2019-0221

KS § 36

Svar på - Motion om översyn av kommunens
politiska organisation från Moderaterna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att avslå motionen med tanke på motionens omfattning som berör både den
politiska organisationen, likväl som den drift- och förvaltningsmässiga där
det redan finns ett uppdrag givet till kommundirektören.

Sammanfattning av ärendet

Marie Edvinsson Kristiansen (M) har inkommit med en motion där hon föreslår att
kommunfullmäktige tillsätter en bred parlamentarisk beredningsgrupp med en
representant från varje parti, som tillsammans med kommundirektören får i
uppdrag att utreda och föreslå en effektiv och transparent organisation, som
tjänar våra kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god ekonomisk
hushållning.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter, 2019-0508, åt kommundirektören att bereda motionen.
I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019)
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet
2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 311
Tjänsteskrivelse 2020-11-17 av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08 § 131
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-28 § 106
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen bifallen vad gäller att ge kommundirektören i uppdrag att
utreda och föreslå en effektiv och transparent organisation, som tjänar våra
kommuninvånare på bästa möjliga sätt och med god ekonomisk hushållning.
att avslå yrkandet om att en bred parlamentarisk utredningsgrupp med
representant från varje parti eftersom kommundirektören initialt istället har valt
en extern utredare.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

32 (42)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI) och Lars
Tysklind (L), avslag på motionen, med tanke på motionens omfattning som berör
både den politiska organisationen, likväl som den drift- och förvaltningsmässiga
där det redan finns ett uppdrag givet till kommundirektören.
Åsa Torstensson (C) yrkar att motionen ska avslås.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Jörgen Molin (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Marie Edvinsson
Kristiansens förslag och Mats Granbergs förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Mats Granbergs förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2019-0515

KS § 37

Svar på - Motion om översyn av organisation
och ansvarsfördelning inom Strömstads
kommun från Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.

Beslutsmotivering

I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019)
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet
2021. Först efter redovisningen kan denna fråga lyftas för eventuellt beslut.

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna har inkommit med en motion där de förslår att kommunstyrelsen –
med stöd av berörda nämnder och bolag – får i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att genomföra erforderliga förändringar för att uppnå
kommunens mål. Handlingsplanen ska redovisa nämndernas och bolagens
uppdrag, organisation och arbetsformer för att tydliggöra för medborgarna vad
som krävs för att uppnå målen. Handlingsplanen ska redovisas för
kommunfullmäktige senast i juni 2020.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter, 2019-1009, åt kommundirektören att bereda motionen.
I samband med fastställande av kommunens budget 2020 (november 2019)
beslutades att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa kommunens
organisationsstruktur. Detta arbete kommer att påbörjas under första kvartalet
2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 312
Tjänsteskrivelse 2020-11-23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-09 § 234
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-19 § 198
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2019-0377

KS § 38

Svar på - Motion om att ålderspensionärer i
Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta
lunch i skolan från Kristdemokraterna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att avslå motionen med motivering att lunchservering till allmänhet konkurrerar
med det lokala näringslivet.

Sammanfattning av ärendet

Ledamot Rose-Marie Fagerberg (KD) har den 12 maj 2019 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med yrkande om att ålderspensionärer ska få möjlighet att
äta lunch i kommuns skolmatsalar.
Kommunfullmäktige behandlade motionen den 18 juni 2019 och beslutade att
remittera den till kommunstyrelse för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti 2019 att remittera
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande uppgivit att idag finns möjlighet
för vårdnadshavare och andra personer som besöker skolverksamheterna att äta
lunch i skolmatsalen för en kostnad av 60 kronor. På liknande sätt har externa
gäster möjlighet äta lunch i äldreboendenas matsal. Förslaget med lunch i skolan
för ålderspensionärer har provats i flera kommuner, med olika resultat.
Kommunens F-6 skolor har relativt små matsalar och ett begränsat antal
sittplatser i förhållande till hur många elever och övrig personal som ska äta.
Detta kan begränsa möjligheten att erbjuda ålderspensionärer att äta lunch på
samtliga F-6 skolor.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-14 § 190
Socialnämndens remissvar, SN 2020-06-25 § 96
Barn- och utbildningsnämndens remissvar, BUN 2020-12-15 § 130
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-10 § 21

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med motivering att lunchservering till allmänhet konkurrerar
med det lokala näringslivet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2020-0221

KS § 39

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse
2020

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2020 men ta bort
texten "FÖP Strömstad-Skee kommer förmodligen att antas först första halvåret
2021" under rubriken Måluppfyllelse och det övergripande målet Bygga, bo och
miljö: Plats för alla - i hela kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Strömstads kommuns principer för verksamhets- och ekonomistyrning ska
styrelse och nämnder vid årsbokslut rapportera verksamhetsresultat och
ekonomiskt resultat.
Kommunledningsförvaltningen samlade resultat för år 2020 är -0,2 mnkr efter
förändring av semesterlöneskuld. Resultatet före förändring av semesterlöneskuld
är +0,2 mnkr. Under året har fler semesterdagar sparats än vad som har tagit ut
vilket innebär att semesterlöneskulden har ökat. Utfallet efter förändring av
semesterlöneskuld har därför inneburit ett resultat som överskrider budget något.
Det gånga året har präglats av pandemin som inneburit att utvecklingsarbete har
fått skjutas på framtiden. Kommunledningsförvaltningens personal har arbetat
med att utgöra det verksamhetsnära stöd de andra förvaltningarna så väl
behövde i detta utsatta läge. Att dessutom lyckas hålla verksamheterna inom
tilldelade budgetramar är delvis en bedrift men likaså resultatet av uteblivna
satsningar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 § 31
Tjänsteskrivelsen 2021-02-01
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2020.

Förslag till beslut under sammanträdet

Jörgen Molin (M) yrkar, med instämmande från Fredrik Eriksson (SD) och Marie
Edvinsson Kristiansen (M), på att ta bort texten "FÖP Strömstad-Skee kommer
förmodligen att antas först första halvåret 2021" under rubriken
Måluppfyllelse och det övergripande målet Bygga, bo och miljö: Plats för alla - i
hela kommunen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jörgen Molins
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jörgen Molins förslag.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Beslutet skickas till
Diarie

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2021-0140

KS § 40

Initiativärende från Feministiskt Initiativ Möjliggör fastanställningar utan
provanställning för personer som omfattas av
Gymnasielagen

Kommunstyrelsens beslut

att uppdra åt kommundirektören att bereda initiativärendet.

Reservationer och särskilda uttalanden

Fredrik Eriksson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) har inkommit med ett initiativärende om att möjliggöra
fastanställningar utan provanställning för personer som omfattas av
Gymnasielagen. Gymnasielagen som trädde i kraft 2018 gör att asylsökande kan få
ett tillfälligt uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet. Efter det har man ett
halvår på sig att hitta ett jobb för att få stanna i landet. Det som krävs för att få
stanna i Sverige är en fast anställning, eller avtal om anställning i minst två år.
Regeringens aviserade lättnader för denna grupp kan rimligen införas tidigast
hösten 2021 - det vill säga när det redan är för sent för många i Strömstad.
Halmstads kommun har nyligen infört en rutin som möjliggör fast anställning utan
provanställning för asylsökande som omfattas av gymnasielagen. Feministiskt
Initiativ anser att det är av största vikt att en liknande rutin införs i Strömstad.

Beslutsunderlag
Initiativärendet

Förslag till beslut under sammanträdet

Fredrik Eriksson (SD) yrkar, med instämmande från Marie Edvinsson Kristiansen
(M), Rose-Marie Fagerberg (KD) och Jörgen Molin (M), på att initiativärendet ska
avslås.
Bengt Bivrin (MP) yrkar på att initiativärendet ska tas upp.
Marielle Alvdal (FI) justerar det första yrkandet till: "Att lämplig instans i
Strömstads kommun, gärna i dialog med berörda fackförbund, ser över rutiner för
anställning; för att om möjligt underlätta för personer som omfattas av
gymnasielagen att få tillsvidareanställning eller avtal om anställning för minst två
år."

Beslutsgång

Ordföranden frågar om initiativärendet ska tas upp till beredning eller avslås och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska tas upp till beredning.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för
att ärendet ska tas ut till beredning och nej-röst för att avslå ärendet.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster för att bereda ärendet mot 4 nej-röster för avslag beslutar
kommunstyrelsen att ta upp ärendet till beredning.
Nr Ledamot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Parti Nr Ersättare

Kent Hansson
Mats Granberg
Leif Andersson
Rose-Marie Fagerberg
Marielle Alvdal
Mattias Gustafsson
Lars Tysklind
Marie Edvinsson
Kristiansen
Jörgen Molin
Åsa Torstensson
Bengt Bivrin
Summa

S
S
S
KD
FI
SD
L
M
M
C
MP

Parti Ja Nej

1
2
3
4
5
6 Fredrik Eriksson
7

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
SD

8
9
10
11

Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
7

4

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2021-0139

KS § 41

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Val av ersättare i Folkhälsorådet, KS/2018-0530
2. Styrelseprotokoll 2020-12-08 - AB StrömstaNet, KS/2020-0042
3. Ordförandebeslut om sammanträden på distans år 2021 för utskotten,
KS/2021-0122
4. Delegationsbeslut - Strömstad brukshundsklubb beviljas anläggningsbidrag med
4000 kronor, KS/2021-0124

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2021-0186

KS § 42

Initiativärende från Moderaterna - Krispaket
restaurangbranschen

Kommunstyrelsens beslut

att uppdra åt kommundirektören att bereda initiativärendet.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna inger ett initiativärende där de uppger att besök- och
restaurangnäringen är den hårdast drabbade näringen i skuggan av pandemin.
Det finns ingen som har fått så mycket restriktioner som den. Restriktioner som
till mångt och mycket är anpassat storstaden. Många näringsidkare i vår kommun
har gjort en fantastisk insats för att försöka ändra sin verksamhet och anpassa den
efter den nya vardagen men det råder ingen tvekan om att våra restauranger har
det svårt.
Moderater anser att kommunen bör ge ett krispaket till restaurangbranschen och
att avgiften för serveringstillstånd, serveringstillsyn och avgift för
uteserveringarna slopas under 2021. Det kommer få en budgetpåverkan.
De yrkar att ge kommundirektören i uppdrag att utreda budgetkonsekvenserna
och förslag till finansiering för att presenteras vid nästa kommunstyrelsemöte i
april.

Beslutsgång

Ordförande frågar om initiativärendet ska tas upp för beredning eller avslås och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska tas upp till beredning.

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-03

KS/2021-0187

KS § 43

Initiativärende från Moderaterna - Levande
centrum

Kommunstyrelsens beslut

att uppdra åt kommundirektören att bereda initiativärendet.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna inger ett initiativärende där de uppger att våren och sommaren är
på intåg och vi kommer leva med pandemin även i år. Fler väljer att mötas
utomhus och fler använder sig av våra restaurangers erbjudande av take away.
De yrkar att ett uppdrag ges för att skapa nya mötesplatser i gaturummet. Det
handlar om att skapa sittplatser och andra miljöer på gator och torg så att folk kan
umgås på ett coronasäkert sätt utomhus.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska tas upp till beredning eller avslås och finner
att kommunstyrelsen beslutar att ta upp ärendet till beredning.

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

