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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Tid och plats
Beslutande

Ledamöter

Diarienummer
KS/2019-0017

2019-04-10 kl 13.00–17.30 med ajournering mellan 16:45 och 16:55
Kommunstyrelsens sessionssal
Kent Hansson (S), ordförande
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Leif Andersson (S)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Marielle Alvdal (FI)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande
Mikael Cederbratt (M)
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Åsa Torstensson (C)
Bengt Bivrin (MP)

Tjänstgörande ersättare

Justeringens tid och plats
Sekreterare
Ordförande
Justerare

2019-04-16 Kommunledningskontoret
Paragrafer

Ulrika Haugland

65 - 81

Kent Hansson
Leif Andersson

Marie Edvinsson Kristiansen

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-10

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-16

Protokollets förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Ulrika Haugland

Datum då anslaget tas ned

2019-05-08
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Övriga närvarande

Ersättare

Fredrik Eriksson (SD)
Jörgen Molin (M), § 65-74, 76-79
Ola Persson (M)
Anna-Lena Carlsson (C)

Övriga deltagare

Mats Brocker, kommundirektör
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef
Natalia Larsson, ekonom, § 66
Terése Lomgård, folkhälsostrateg, § 73
Mattias Olsson, mark- och exploateringsingenjör, § 76
Helene Evensen, utvecklingschef, § 77
Björn Richardsson, översiktsplanerare, § 78
Elin Solvang, plan- och byggchef, § 78-79 och 81
Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, § 78-79 och 81
Ulrika Haugland, kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2019-0117

KS § 65

Ändring av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut

att lägga till ärendet om planprioritering.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att vi lägger till ett ärende om planprioritering.

Beslutet skickas till
Diariet
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Strömstads kommun
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2018-0491

KS § 66

Årsredovisning 2018 - Strömstads kommuns
förvaltade fonder

Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder
för år 2018

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2018 av Strömstads
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning av
revisor Anders Bergman på A2-revision som godkänt sammanställningarna.
Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda
stiftelsefonder, har att godkänna och underteckna sammanställningen av
räkenskaper för 2018 för stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan skickas
vidare till revisorer som kompletterar med revisionsberättelser och
undertecknande av sammanställningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Natalia Larsson
Årsbokslut 2018 Stiftelsefonder
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 115

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder
för år 2018

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2018-0212

KS § 67

Årsredovisning 2018

Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att årsredovisningen för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2018. Rapporten
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.
Årets resultat för kommunen uppgår till 30,0 mnkr, i jämförelse med budget på
15,0 mnkr. Nämnderna redovisar ett budgetöverskott med 6,4 mnkr och
finansförvaltningen med 9,8 mnkr. Skatter och generella statsbidrag redovisar ett
underskott med 1,2 mnkr.
I årets resultat ingår också ej planerade engångsintäkter på 7,9 mnkr från bland
annat markförsäljning, bidrag för ökat bostadsbyggande och överskottsutdelning
från Kommuninvest.
Kommunkoncernens resultat uppgår till 37,2 mnkr att jämföra med budget på
24,8 mnkr. I koncernen ingår Strömstads kommun, AB Strömstadsbyggen koncern,
AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt.
Årets investeringar uppgår till 284,4 mnkr att jämföras med budget på 451,7
mnkr. Det är främst inom Tekniska nämndens verksamhetsområde som de stora
investeringarna skett. Fortsatta investeringar tillhörande taxefinansierad
verksamhet inom VA är Österröd reningsverk. Av skattefinansierade investeringar
är färjeläget och ny bas för Kustbevakningen de största.
De finansiella riktlinjerna efterlevs men alla de finansiella målen uppnås inte.
Beroende på stora investeringar har upplåning varit nödvändigt. Det medför att
soliditeten försämras och kommunen når inte sitt egna mål på 50 %. Soliditeten
landar på 45 % som ändå är en hög siffra bland Sveriges kommuner. Ekonomin är i
balans över tiden och de årliga överskotten har värdesäkrat eget kapital.
Verksamheterna håller sig inom sina ramar och arbetar löpande med att öka
effektiviteten.
Huvudregeln ska vara att minst en majoritet av nämndernas och fullmäktiges mål
uppnås, färre än 25 procent av målen inte uppnås och att inga allvarliga brister
konstateras i den interna kontrollen. Av kommunfullmäktiges långsiktiga mål
bedöms 21 procent (3 av målen som uppfyllda och 29 procent (4) som delvis
uppfyllda.
Sammantaget utgör målen som bedömts uppfyllda eller delvis uppfyllda 43
procent. Andelen mål som inte har uppfyllts är 57 procent, vilket är en
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

nedåtgående trend mot föregående år. Befolkningstillväxten har inte nått upp till
målsättningen och på grund av den vikande konjunkturen och en minskad
arbetslöshet kan vi se att färre företag har etablerat sig under år 2018. Vi ser en
positiv trend vad gäller antalet nya bostäder där måluppfyllelsen är god. Av
nämndmålen bedöms 39 procent (11) av målen som uppfyllda och 61 procent (17)
som delvis uppfyllda. I uppföljningen av den interna kontrollen har inga
betydande brister identifierats. Den samlade bedömningen är att kommunen inte
har nått upp till målen för god ekonomisk hushållning under år 2018, då de
finansiella målen delvis har uppfyllts och en större andel än 25 procent av de
verksamhetsmässiga målen inte har uppfyllts.
Strömstads Kommuns bolag
Bolagens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för 2018:
Resultaträkning

Utfall

Budget

Budget-avvikelse

Mnkr

2018

2018

AB Strömstadbyggen

5,0

5,3

-0,3

AB Strömstadlokaler

4,2

4,0

0,2

AB StrömstaNet

0,6

0,4

0,2

AB Strömstads Badanstalt

0,2

0,1

0,1

Årets resultat

10,0

9,8

0,2

Resultaten överstiger ägardirektivens mål för bolagens resultat.
Strömstadsbyggen fortsätter att förbättra sin soliditet och når en soliditet över
10 %.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-20
Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 97

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att årsredovisningen för 2018 godkänns.

Beslutet skickas till
Diariet
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Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2018-0258

KS § 68

Finansiella rapporter 2018

Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Finansiell rapport för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 116 mnkr 2018-12-31. Värdet på aktierna
uppgick till 50 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 mnkr.
Totalt sjönk värdet på placeringarna med 1,0 procent och sedan start är
värdeökningen 116,9 procent.
I 2017 gjordes en övergång från Etiska fonder till Hållbara fonder som minskat
exponeringen mot företag verksamma inom oljebranschen, råvaror och fossila
bränslen. Detta som ett led i Strömstads kommuns vision om att vara
fossiloberoende 2030.
På grund av den höga investeringsnivån har en uthämtning av likvida medel från
Nordeas korträntefond genomförts. Kommunen nyttjar dessutom en kredit på
koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Carsten Sörlie
Finansiell rapport 2018
Öhmans månadsrapport 181231
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 98

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att Finansiell rapport för 2018 godkänns.

Beslutet skickas till
Diariet
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Sammanträdesdatum
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KS/2019-0128

KS § 69

Överföring investeringsbudget från 2018 till
2019

Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 116 566 tkr till 2019, som
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutade och hittills onyttjade investeringsmedel om totalt 116 566 tkr
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2019, att läggas som
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget
Nämnd

Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven

45 743

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh

64 431

Barn- och utbildningsnämnden

795

Miljö- och byggnämnden

1 300

Socialnämnden

756

Kommunstyrelse

3 541

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-13 av Carsten Sörlie
Nämndbeslut i varje enskild nämnd.
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 100

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 116 566 tkr till 2019, som
tilläggsbudget till 2019 års investeringsbudget.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2019-0145

KS § 70

Borgensavgift 2019 för AB Strömstadsbyggen

Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,45 procent av nyttjad
borgensram för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska
verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat innebär
att bolaget inte ska ha några särskilda fördelar för att man har en kommun som
ägare. Detta medför att bolaget ska betala en avgift för nyttjad kommunal
borgensram.
Borgensavgiftens nivå ska fastställas årligen. Den metod som tillämpas är att den
årliga borgensavgiften sätts till en nivå motsvarande differensen mellan lån mot
kommunal borgen jämfört med lån mot pantbrev. Enligt besked från Nordea i
uppgår skillnaden till 45 punkter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-11 av Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,45 procent av nyttjad
borgensram för 2019.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2019-0242

KS § 71

Bevilja ansvarsfrihet för Sof Väst
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018

Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad årsredovisning för 2018
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse
för 2018.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2018
PM Sakkunnig revisor
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2019-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 116

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad årsredovisning för 2018
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2018-0428

KS § 72

Svar på - Motion om filter för pornografi i
kommunens nät och datorer från
Centerpartiet

Kommunstyrelsens beslut

att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Motionär: Elisabeth Johansson (C)
Elisabeth Johansson, Centerpartiet har inkommit med en motion där Elisabeth
anger följande; ”Att våra elever ska ha en skola som är fri från pornografi finns det
en stor samstämmighet kring.”
”Lika självklart som att vara barn och ungdomar ska ha en porrfri zon anser jag att
Strömstad Kommun behöver ta ett helhetsgrepp i denna fråga. Det bör vara lika
självklart att våra medarbetare samt politiker inte ska ha möjlighet att på
kommunens enheter och/eller på arbetstid kunna besöka pornografiska sidor på
internet.”
Elisabeth yrkar på att; det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som
omöjliggör att det på de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt
pornografiska sidor, samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor när man
använder kommunens nät samt att elevernas enheter, från förskoleklass till
gymnasiet, prioriteras i detta arbete. IT-enheten har efter samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen beslutat att utöka styrningen för att begränsa tillgången
till oönskade webbplatser som här avses. Ändringen infördes 2019-02-19.
IT-enheten har i enlighet med motionärens önskemål och som ett led i arbetet för
efterlevnad av gällande regler för it-användare i eget nät, redan ett filter sedan
några år tillbaka. Efter en genomgång och med ny teknik har aktiverat ett stärkt
skydd i kommunens datanät som förhindrar webbtrafik till sidor som innehåller
pornografiskt innehåll. Följande gäller för de olika näten:
Gästnät Spärr för webbtrafik till pornografiskt- och våldsrelaterat material
samt det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering.
Elevnät Spärr för webbtrafik till pornografiskt- och våldsrelaterat material
samt det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering.
Adminnät - Spärr för webbtrafik till pornografiskt- och våldsrelaterat material
samt det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering.
I kommunens styrdokument ”Informationssäkerhetsinstruktion Användare” står
det följande:
”Förbjudna områden att besöka
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Det finns några områden som Strömstads kommun direkt vill understryka inte är
tillåtet att hantera (ladda upp, hämta hem, läsa, spara) via kommunens
Internetuppkoppling, interna nät, datorer mm.
•

pornografiskt material

•

våldsrelaterat material

•

det som inte är tillåtet genom lagstiftning eller annan reglering.

Din jobbdator/läsplatta/telefon är ett arbetsredskap som tillhör arbetsgivaren.
Arbetsgivaren bestämmer hur de får användas och kan kolla vilka sidor du går in
på.
Strömstads kommun har en policy som förbjuder besök på pornografiska sidor.
Om du porrsurfar kan det räknas som misskötsamhet och brott mot
anställningsavtalet.”

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Carsten Sörlie
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 47
Motion från Elisabeth Johansson, Centerpartiet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 103

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad med hänvisning till vidtagna åtgärder.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2017-0122

KS § 73

Svar på - Motion om ett öppet och tryggt
Strömstad från Nya Moderaterna

Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå yrkandet om trygghets-jourbil
att anse att resterande yrkanden är besvarade.

Sammanfattning av ärendet

Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska
alla känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt
att kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att
känslan av trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan
eller kommer acceptera .
På många orter i Sverige upplever unga och gamla rädsla att vara ute själva på
kvällarna, även i Strömstad oroas människor för överfall och kriminalitet. Denna
utveckling måste stoppas ! Vi kommer aldrig acceptera att vårt samhälle dräneras
på de goda initiativen och den positiva kraften där ett tryggt samhälle utgör
grunden för välmående och stabilitet.
Tillsammans ska vi säkerställa att Strömstad är, och upplevs, som tryggt och
säkert- även på kvällstid, oavsett om man är ung eller gammal.
Vi behöver fler poliser i vår kommun. Det är inte acceptabelt att så få poliser ska
täcka ett alldeles för stort geografiskt område, en besparing på bekostnad av
Strömstabornas trygghet och säkerhet.
Strömstad behöver också säkerställa att det finns en social verksamhet för våra
ungdomar som attraherar och bidrar till en meningsfull fritid. Idag är det svårt att
nämna någon konkret kontinuerlig ungdomsverksamhet som exempelvis riktar sig
till målgruppen ungdomar mellan 12 - 15 år.
Tiden är knapp, vi måste agera kraftfullt och inkludera alla berörda såsom skola,
polis, socialtjänst, föreningsliv och näringsliv, allt för att säkra upp ett tryggt och
öppet lokalsamhälle.”
Moderaterna yrkar att
• En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt
Strömstad.
• Trygghets-jourbil
• En ökad belysning med strategisk placering med utgångspunkt i en
medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet).
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-23 att remittera motionen till
kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden, folkhälsorådet och till brottsförebyggande rådet för
yttrande.
Ärendet gick upp till Kommunfullmäktige 2017-11-23 med förslag att motionen
skulle anses besvarad, men ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen.
Inom ramen för det trygghetsskapande arbetet i Strömstads kommun genomförs
årligen en trygghetsundersökning. I samverkan med polis tas årliga
medborgarlöften fram utifrån resultatet av trygghetsundersökningen samt en
gemensam nulägesbild. Forum för trygghetssamverkan kommer att startas upp
under 2019 där polis, kommun och kommunalt bostadsbolag ingår. Ett annat
forum för trygghetsskapande arbete är även SSPF, där skola, socialtjänst, polis och
fritid samverkar.

Beslutsunderlag

Motion 2017-02-20
Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23
Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24
Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24
Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18
Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23 § 133
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 104

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå yrkandet om trygghets-jourbil
att anse att resterande yrkanden är besvarade.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2019-0255

KS § 74

Närvarorätt för ersättarna i Kultur- och
fritidsutskottet

Kommunstyrelsens beslut

att ge ersättarna i Kultur- och fritidsutskottet närvarorätt på Kultur- och
fritidsutskottets möten.

Reservationer och särskilda uttalanden

Mikael Cederbratt (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

I reglementet för Kommunstyrelsen står i § 40, under rubrik Övriga utskott, att
styrelsen avgör om ersättare har rätt att närvara på mötena.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 109

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen besluta

att ge ersättarna i Kultur- och fritidsutskottet närvarorätt på Kultur- och
fritidsutskottets möten.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Cederbratt (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Mikael Cederbratts
förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall och Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster för bifall mot 5 nej-röster för avslag och en som avstod beslutar
Kommunstyrelsen att bifalla yrkandet då ordföranden Kent Hansson enligt § 42 i
kommunstyrelsens reglemente har utslagsröst vid lika röstetal.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Omröstningsprotokoll med ersättare § 74
2019-04-10
Parti Nr Ersättare
Parti Ja Nej Avstår

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

S
S
KD
FI
SD
L
M

1
2
3
4
5
6
7

M
C
MP
S

8
9
10
11

Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
5

5

1

Beslutet skickas till

Ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsutskottet
HR-avdelningen
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2019-0233

KS § 75

Internkontrollplan 2019 för
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

att anta internkontrollplan 2019 enligt förslag daterat 2019-01-10.

Sammanfattning av ärendet

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 2019-års internkontrollplan har valts med bakgrund av
genomförd riskanalys.
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 2018-års uppföljning av intern kontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av Carsten Sörlie
Förslag till internkontrollplan 2019 – kommunstyrelsen, 2019-01-10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-03-27 § 102

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen besluta

att anta internkontrollplan 2019 enligt förslag daterat 2019-01-10.

Beslutet skickas till

Kommunchef, Ekonomichef, Carina Dalenius, Diana Johansson,
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2019-0222

KS § 76

NORRKÄRR 1:263, NORRKÄRR 1:264
(Exploateringsområde Källviksdalen)prissättning och villkor för försäljning av
bostadstomter

Kommunstyrelsens beslut

att försäljningspriset för fastigheten Norrkärr 1:263 ska utgöra 1 995 000 kr.
att försäljningspriset för fastigheten Norrkärr 1:264 ska utgöra 1 595 000 kr.
att köpekontrakt och köpebrev ska innehålla följande villkor: ”Om köparen inte
inom 18 månader från tillträdesdagen påbörjat byggnation på fastigheten äger
Strömstads kommun rätt till ett vite om 10 % av den totala köpeskillingen. Med
påbörjad byggnation avses gjutning av bottenplatta eller motsvarande
grundläggning. Strömstads kommun har rätt till vitet för varje påbörjat år till dess
byggnation enligt ovan har påbörjats. Förlängning av ovan nämnda tidsperiod kan
medges av Tekniska nämnden om särskilda skäl föreligger. Ansökan och
godkännande av sådan förlängning ska av båda parter ske skriftligen. Skulle
köparen överlåta fastigheten innan byggnation enligt ovan fullgjorts, förbinder sig
köparen att informera nästa förvärvare av fastigheten om villkor om byggnation
enligt detta avtal.”
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att sälja fastigheterna Norrkärr 1:263 och
Norrkärr 1:264 via kommunens tomtkö med beaktande av ovanstående villkor.

Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen för del av Källvik 1:73, Norrkärr 1:50 (1486-P176) med dess
markägoförhållanden har möjliggjort två nya bostadsfastigheter för kommunen,
Norrkärr 1:263 och Norrkärr 1:264. Detaljplanen vann laga kraft 2017-05-16 och
infrastrukturen för området har nu iordningsställts så en försäljning av
kommunens bostadsfastigheter kan påbörjas.
Enligt kommunens riktlinjer för markanvisningar förmedlas bostadsfastigheter för
egnahemsbyggare via den kommunala tomtkön och fastigheterna ska säljas till ett
marknadsmässigt pris, vilket ska fastställas av kommunstyrelsen.
Då kommunens två bostadsfastigheter är belägna inom ett planområde där ett
flertal bostadsfastigheter nyligen sålts, har förvaltningen i detta fall tillgång till
mycket bra jämförelseobjekt för att bedöma marknadsvärdet på kommunens
bostadsfastigheter och med anledning av detta har förvaltningen valt att göra en
egen bedömning.
De försäljningar av bostadsfastigheter som skett inom planområdet av Källviken i
Strömstad AB ligger inom intervallet 1 895 000 kr/fastighet - 2 395 000
kr/fastighet.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Med hänsyn tagen till Norrkärr 1:263-264s mikrolägen inom planområdet,
utsiktsförhållanden, utnyttjandegrad och krav på suterrängvåning är
förvaltningens samlade bedömning av respektive fastighets marknadsvärde
följande:
Fastigheten Norrkärr 1:263

1 995 000 kr

Fastigheten Norrkärr 1:264

1 595 000 kr

Då kommunen säljer bostadsfastigheter i syfte att bostadsbyggnation ska komma
till stånd för att möjliggöra fler åretruntbostäder, tillämpas vanligtvis följande
klausul i köpekontrakt och köpebrev för att undvika spekulationsköp:
”Om köparen inte inom 12 månader från tillträdesdagen påbörjat byggnation på
fastigheten äger Strömstads kommun rätt till ett vite om 10 % av den totala
köpeskillingen. Med påbörjad byggnation avses gjutning av bottenplatta eller
motsvarande grundläggning.
Strömstads kommun har rätt till vitet för varje påbörjat år till dess byggnation
enligt ovan har påbörjats. Förlängning av ovan nämnda tidsperiod kan medges av
Tekniska nämnden om särskilda skäl föreligger. Ansökan och godkännande av
sådan förlängning ska av båda parter ske skriftligen.
Skulle köparen överlåta fastigheten innan byggnation enligt ovan fullgjorts,
förbinder sig köparen att informera nästa förvärvare av fastigheten om villkor om
byggnation enligt detta avtal.”

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-13 av Kristin Ulfstad
Ortsprisjämförelse av försålda bostadsfastigheter inom detaljplaneområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 106

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen besluta

att försäljningspriset för fastigheten Norrkärr 1:263 ska utgöra 1 995 000 kr.
att försäljningspriset för fastigheten Norrkärr 1:264 ska utgöra 1 595 000 kr.
att köpekontrakt och köpebrev ska innehålla följande villkor: ”Om köparen inte
inom 12 månader från tillträdesdagen påbörjat byggnation på fastigheten äger
Strömstads kommun rätt till ett vite om 10 % av den totala köpeskillingen. Med
påbörjad byggnation avses gjutning av bottenplatta eller motsvarande
grundläggning. Strömstads kommun har rätt till vitet för varje påbörjat år till dess
byggnation enligt ovan har påbörjats. Förlängning av ovan nämnda tidsperiod kan
medges av Tekniska nämnden om särskilda skäl föreligger. Ansökan och
godkännande av sådan förlängning ska av båda parter ske skriftligen. Skulle
köparen överlåta fastigheten innan byggnation enligt ovan fullgjorts, förbinder sig
köparen att informera nästa förvärvare av fastigheten om villkor om byggnation
enligt detta avtal.”
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att sälja fastigheterna Norrkärr 1:263 och
Norrkärr 1:264 via kommunens tomtkö med beaktande av ovanstående villkor.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mikael Cederbratt (M) med instämmande från Bengt Bivrin (MP), Lars Tysklind (L)
och Mats Granberg (S) yrkar att villkoren för köparen om att påbörja byggnation
på fastigheten ändras till 18 månader från tillträdesdagen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Mikael Cederbratts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael
Cederbratts förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2018-0198

KS § 77

Förfrågan från Västtrafik, planeringsunderlag
inför framtida upphandling av färjetrafik

Kommunstyrelsens beslut

att överlämna Västtrafiks frågeställningar kring bryggor på Koster till tekniska
nämnden.
att noterar övrig information och summering av befintligt underlag som ställts
samman. Särskilt fokus ligger på kommunens mål om att 2030 vara en
fossiloberoende kommun. Kommunen ser gärna att framtida kollektivtrafik inom
kommunen beaktar fossilfria bränslen och att Västtrafik utreder möjlighet till
elektrifiering av fordon och trafik, där så är möjligt.

Sammanfattning av ärendet

Västtrafik tog i december 2018 kontakt med representanter från Strömstads
kommun (utvecklingschef Helene Evensen, näringslivsutvecklare Hans Friberg och
hamnchef Niclas Samuelsson) för att inhämta information som del av underlag till
Västtrafiks förstudie inför kommande upphandling av färjetrafik till/från Koster.
Upphandlingen planeras gå ut för anbud under hösten 2019 och träda i kraft
2021.
1) Mål och styrdokument rörande fossiloberoende kommun år 2030
Strömstads kommun har i sin vision för 2030 ställt upp ett långsiktigt mål om att
bli fossiloberoende år 2030 och strävar efter att, där det finns förutsättningar,
beakta möjligheter till val av alternativa, fossilfria bränslen. Detta gäller bland
annat kommunens egna fordon, där en utbytesplan tagits fram för fordonsparken.
Men för att uppfylla målet behövs, på sikt, även den buss- och färjetrafik som sker
inom kommunen vara fossiloberoende. Detta ger att kommunen gärna ser att
kollektivtrafik inom kommunen beaktar fossilfria bränslen och utreder möjligheter
till elektrifiering av fordon och trafik. Kommunens mål är en ren kustsjöfart utan
klimatpåverkan.
2) Fråga kring framtida ägandet av bryggor på Koster
Västtrafik har ställt frågor till kommunen kring hur man ställer sig till att
säkerställa framtida drift och ansvar av bryggunderhåll av de idag föreningsägda
bryggorna. Frågan överlämnas till hantering av tekniska förvaltningen och beslut
av tekniska nämnden, vid behov i dialog med föreningarna. Strömstads kommun
återkommer med input i specifikt denna fråga, efter politisk hantering.
3) Underlag, befintliga kommunala planer och andra projekt som kan påverka
trafikutvecklingen för färjetrafiken till/från Koster
Västtrafik har bett att få ta del underlag som konkret kan ge en bild av utveckling i
Strömstad och specifikt på Koster som kan påverka resandet till/från Koster, med
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

fokus på vintertrafiken. Som svar på Västtrafiks förfrågan bifogas ett brev med
följande underlag:
Fördjupad översiktsplan Koster (FÖP), uppdaterad och antagen av KF, juni 2018.
Målet är att öka antalet åretruntboende på Koster, vilket konkret innebär att
markområden anvisas som ska möjliggöra inflyttning mot en ökad folkmängd på
Koster till ca 500 invånare inom 15 år. Målet kräver nybyggnad av ca 8
helårsbostäder per år eller 100-120 nya bostäder på 15 år.Kort beskrivning och
status för Strömstadsbyggens projekt Filjestad, med planering av 10-tal nya
bostäder på Koster. Kort information om Projektet Kosters Framtid. Detta är
Kosterbornas egna organiserade, utvecklingsarbete där grupper av boende och
företagare arbetar med projekt för att utveckla kosters näringsliv, service och
boendemöjligheter. I utvecklingsarbetet delar ett antal kommunala tjänstemän,
men initiativet är taget av Kosterborna själva.

Beslutsunderlag

Brev, återkoppling till Västtrafik kring utvecklingsplaner för Koster
Tjänsteskrivelse 2019-03-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 107

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att överlämna Västtrafiks frågeställningar kring bryggor på Koster till tekniska
nämnden.
att noterar övrig information och summering av befintligt underlag som ställts
samman. Särskilt fokus ligger på kommunens mål om att 2030 vara en
fossiloberoende kommun. Kommunen ser gärna att framtida kollektivtrafik inom
kommunen beaktar fossilfria bränslen och att Västtrafik utreder möjlighet till
elektrifiering av fordon och trafik, där så är möjligt.

Beslutet skickas till

malin.kristensson@vasttrafik.se
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2007-0037

KS § 78

FÖP Strömstad - Skee - ställningstaganden
pga remissvar

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna samrådsredogörelse enligt 3 kap 11 § Plan- och bygglagen, med de
justeringar som beslutats
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att upprätta
utställningshandlingar utifrån samma justeringar som beslutats.

Sammanfattning av ärendet

Samråd har hållits under tiden 2018-09-17 till 2018-11-30. Sammanställning av
inkomna remissvar med kommunens kommentarer och ställningstaganden (blåa
rutor) redovisas i samrådsredogörelse, daterad 2019-02-04.
Större ändringar som föreslås inför utställning framgår av punktlista på sidan 1:
”Synpunkter som ska tillgodoses i FÖP”.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-06 av Björn Richardsson
Förslag till samrådsredogörelse 2019-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 71

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna samrådsredogörelse enligt 3 kap, 11 § Plan- och bygglagen
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram utställningshandlingar enligt vad som
anges i samrådsredogörelsen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar
1. att Vattentornsberget Skee ingår i FÖP Skee - Strömstads centrum som möjligt
bostadsområde
2. att fördjupad detaljstudie genomförs längs södra infarten Skee-Strömstad i
syfte att identifiera möjliga verksamhetsområden för verksamheter och bostäder.
På så sätt uppfyller man det som FÖP:en indikerar, målet att knyta samman Skee
och Strömstads tätorter
3. att när cykelplanen är antagen ska den samredovisas med FÖP:en.
Bengt Bivrin (MP) yrkar
1. Nej till område för bostäder öster om Körnebacksvägen i Seläter. Motiv: Det
som är kvar av naturen bör sparas.
2. Stryk utvecklingsområdet för verksamheter (30) Bastekärr Norra. Motiv:
Värdefull jordbruksmark.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

3. Äldreboende norr om Karlsgatan vid Mariedal bör läggas till.
4. Lägg till parkeringsytorna mellan Kärleksudden och den kommande
Skateparken som möjlig plats för bostäder. Bullerproblematiken går att lösa.
5. Södra och Norra Mällbyhöjden ska skjutas på framtiden. Det östligaste
delområdet (nr 15) ska utgå helt.
Mikael Cederbratt (M), Lars Tysklind (L) och Åsa Torstensson yrkar bifall till Bengt
Bivrins förslag nr 3.
Kent Hansson (S) yrkar bifall till Åsa Torstenssons yrkanden och yrkar avslag för
Bengt Bivrins förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Åsa
Torstenssons yrkande nr 1 och finner att Kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Åsa Torstenssons
yrkande nr 2 och finner att Kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Åsa Torstenssons
yrkande nr 3 och finner att Kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins
yrkande nr 1 och finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins
yrkande nr 2 och finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins
yrkande nr 3 och finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs för yrkande nr 3. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning: Ja-röst för avslag och Nej-röst för bifall.

Omröstningsresultat för Bengt Bivrins yrkande nr 3

Med 3 ja-röster för avslag mot 8 nej-röster för bifall beslutar Kommunstyrelsen
att bifalla yrkandet.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Omröstningsprotokoll med ersättare § 13
2019-04-10
Parti Nr Ersättare
Parti Ja Nej Avstår

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

S
S
KD
FI
SD
L
M

1
2
3
4
5
6
7

M
C
MP
S

8
9
10
11

Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
3

8

0

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins
yrkande nr 4 och finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins
yrkande nr 5 och finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att godkänna
samrådsredogörelsen med de justeringar som beslutats ovan, samt att uppdra åt
förvaltningen att fortsätta arbetet med att upprätta utställningshandlingar utifrån
samma justeringar som beslutats ovan och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämnden; mbn.diarie@stromstad.se
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2012-0038

KS § 79

Detaljplan för del av Strömstad 3:13 m fl
(Canningområdet, Strömstads kommun

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna samrådsredogörelse daterad 2019-03-18.

Reservationer och särskilda uttalanden

Mikael Cederbratt (M), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Åsa Torstensson (C),
Anna-Lena Carlsson (C) och Bengt Bivrin (MP) reserverar sig mot beslutet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Lars Tysklind (L) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen var utsänd för samråd under februari 2018.
De flesta av synpunkterna under samrådet kommer från berörda i närområdet
och från allmänheten. De vanligaste synpunkterna är att planförslaget har för hög
exploateringsgrad, inte har en karaktär som passar in i Strömstad och kan komma
att bli ett exklusivt område som många inte har råd att bo i. Förslaget att bygga på
Skeppsbroplatsen har mött särskilt stort motstånd.
Efter samrådet har kommunfullmäktige beslutat att Skeppsbroplatsen inte ska
bebyggas. I redogörelsen motiveras detta beslut med att området fortfarande
behövs för stadens centrumnära parkering och att den är en viktig yta för staden
för t.ex. större evenemang. Förvaltningen har redogjort för kommunstyrelsens
ambition att parkeringen ska få fler gröna inslag och utformas så att allmänheten
lockas till den föreslagna badplatsen och strandpromenaden kring Röudden.
I övrigt föreslås synpunkterna att besvaras med att planförslaget har en karaktär
och en exploateringsgrad som passar ihop med stadskärnan. Den valda
exploateringsgraden skapar många nya bostäder i ett centralt läge och gör det
möjligt för kommunen att genomföra projektet med en rimlig ekonomisk balans.
Kommentarerna i redogörelsen skickas ut som svar till dem som yttrat sig, men
fungerar även som riktlinjer för hur förvaltningen ska hantera det fortsatta
planarbetet. Kommunstyrelsens beslut innebär därmed att man tar ställning till de
frågor som behandlas i redogörelsen på så sätt som de besvaras.

Beslutsunderlag

Samrådsredogörelse 2019-03-18
Tjänsteskrivelse 2019-04-02 av Jimmy Magnusson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 108
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunstyrelsen besluta

att godkänna samrådsredogörelse daterad 2019-03-18.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt Bivrin (MP) yrkar att planeringen av Skeppsbroplatsen bör fortsätta i
enlighet med samrådsversionens förslag om bebyggelse längst i norr, allmänna
platser och torg/park på resten. Om det yrkandet fall yrkar han
att Skeppsbroplatsen bör utgå ur detaljplanen.
Mats Granberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ajournering

Mikael Cederbratt (M) begär ajournering av mötet för överläggningar i
partigrupperna mellan kl 16:45 - 16:55.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins
förstahandsyrkande och finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins
andrahandsyrkande och finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag och Nej-röst för bifall.

Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för avslag mot 5 nej-röster för bifall beslutar Kommunstyrelsen
att avslå Bengt Bivrins yrkande och besluta enligt kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1
2
3
4
5

Omröstningsprotokoll med ersättare § 14
2019-04-10
Parti Nr Ersättare
Parti Ja Nej Avstår

Mats Granberg
Leif Andersson
Rose-Marie Fagerberg
Marielle Alvdal
Mattias Gustafsson

6 Lars Tysklind
7 Mikael Cederbratt
Marie Edvinsson
8 Kristiansen
9 Åsa Torstensson
10 Bengt Bivrin
11 Kent Hansson
Summa

S
S
KD
FI
SD
L
M
M
C
MP
S

1
2
3
4
5

Anna-Lena
6 Carlsson
7
8
9
10
11

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
C

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
6

5

0

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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KS/2019-0036

KS § 80

Anmälningsärende - Protokoll från
förbundsdirektionsmöte 2019-02-14
Fyrbodals Kommunalförbund

Kommunstyrelsens beslut

att notera anmälningsärendet till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärende:

Protokoll från förbundsdirektionsmöte 2019-02-14 Fyrbodals Kommunalförbund,
KS/2019-0224

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-04-10

KS/2019-0066

KS § 81

Planprioriteringar

Kommunstyrelsens beslut

att som första alternativ prioritera upp Daftö Camping
att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att prioritera den andra planen.

Sammanfattning av ärendet

I flera av de detaljplaner som Miljö- och byggförvaltningen har att hantera pågår
under våren/sommaren 2019 utredningar och förvaltningen har därmed inte så
stor arbetsbelastning med dessa. Detta skapar ett utrymme att redan under våren
2019 lyfta ytterligare två detaljplaner till gruppen pågående. Kommunen har
lämnat positiva planbesked för ett antal planer som i dagsläget ligger i gruppen
vilande från vilka det nu finns möjlighet att välja två som ska startas upp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-08

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att prioritera två av de vilande planerna.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att Daftö Camping prioriteras som första plan och att det
andra förslaget delegeras till Kommunstyrelsens arbetsutskott att prioritera.

Beslutsgång

Ordföranden frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt hans förslag och finner
att så sker.
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