
               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 
Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 

2017-09-27 klockan 13:00 – 16:50 

Beslutare Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S) 
Lena Martinsson (S) ej § 111, 116 samt 118 
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

 

 

Tjänstgörande ersättare Ingemar Nordström (L)  
Leif Andersson (S) § 111, 116 samt 118 

Närvarande ersättare 
 
 
Övriga närvarande 

Rolf Pettersson (S), Mette H Johansson (L) Marie Edvinsson Kristiansen 
(M), Fredrik Eriksson (SD)  

Maria Reinholdsson kommunchef. 
 
Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-10-03 

  

Sekreterare   Paragrafer §§ 108- 128 

 Ralf Karlsson 

Ordförande  

 Peter Dafteryd 

  

Justerare  

 Kent Hansson (S)                                        Bengt Bivrin (MP) 

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2017-09-27 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
2017-10-03 Anslags nedtagning  2017-10-25 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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 2017-09-27 KS/2017-0448 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KS § 108                                             Dnr: KS/2017-0095 

Information/samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

att  notera informationen till protokollet 

Drift fritidsverksamhet 
Kurt Dahlberg fritidsansvarig informerar om arbetsgruppens uppdrag och hur lång 
man har kommit och vad vi vill. Bilda en organisation som ska arbeta med 
besöksnäringen kommuninvånare och föreningsliv  med målet - en väg in. 

Varumärket Strömstad 
Jenny Åslund kommunikatör visar på vikten av ett aktuellt och tydligt varumärke 
med ett varumärkeslöfte och vad detta innebär och hur det ska användas av 
kommunen och företagarna i Strömstad. Varumärkesbyggandet är ett långsiktigt 
arbete. 

Information e-arkiv 
Maria Kvarnbäck informationschef och Helena Raunegger näringslivsutvecklare 
informerar om att vi  deltar i Fyrbodals e-arkivprojekt med mål att i samverkan med 
övriga kommuner i Fyrbodal, gemensamt upphandla och införa ett e-arkivsystem. 
Uddevalla kommun är projektledare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-09-27 KS/2017-0448 

Justerandes sign Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

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

KS § 109 
KSAU § 136  Dnr: KS/2016-0173 

Svar på motion om fastighetsköp 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  en översyn visar att det inom de kommunala bolagen finns rutiner vid 
fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer. 

att nuvarande tillvägagångssättet visar att de kommunala bolagen besiktigar 
fastigheter före köp av objekt och att en värdering av fastigheten utifrån kommunens 
behov av lokaler görs. 

att motionen därmed anses besvarad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) och Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Johansson m.fl. (SD) har inkommit med en motion där de anger att;  
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av fastigheter, så 
att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetsköp.  Fastighet skall 
värderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans. Så att eventuella 
renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel, sanering, övriga 
miljöaspekter etc. redovisas. Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, 
marksanering, övriga markarbeten? Hur mycket måste transporteras vidare till 
upparbetningsanläggning? Alla tänkbara kostnader som kan komma till, bör vara 
upptäckta och redovisade före köp.  
Sverigedemokraterna anser: 
Att: fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt.  
Att: fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt.  
Att: redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras före 
köp av objekt.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse, Helene Evensen, utvecklingschef,  2017-08-31 
Tjänsteskrivelse, Göran Wallo, Strömstadslokaler 2017-06-14 
Strömstadslokaler, skrivelse 2017-06-22  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-25 
Protokoll Kommunfullmäktige, 2016-04-05 
Motion Fastighetsköp från Sverigedemokraterna, 2016-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  en översyn visar att det inom de kommunala bolagen finns rutiner vid 
fastighetsinköp som lever upp till de frågeställningar som motionen ställer. 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

att nuvarande tillvägagångssättet visar att de kommunala bolagen besiktigar 
fastigheter före köp av objekt och att en värdering av fastigheten utifrån kommunens 
behov av lokaler görs. 
att motionen därmed anses besvarad. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) med bifall av Ronnie Brorsson (S) och Siwert Hjalmarsson 
(M) yrkar på att ärendet ska återremitteras. 

Hans-Inge Sältenberg (C) och Peter Dafteryd (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Mattias Gustafssons (SD) yrkande om återremiss mot att ärendet 
ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Mattias Gustafssons (SD) yrkande om återremiss röstar 
nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 109 
Kommunstyrelsen 2017-09-27 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X   
2 Hans-Inge Sältenberg C   X   
3 Anna-Lena Carlsson C   X   
4 Margareta Fredriksson L  Ingemar Nordström X   
5 Anette Andersson L   X   
6 Bengt Bivrin MP   X   
7 Ronnie Brorsson S    X  
8 Lena Martinsson S    X  
9 Kent Hansson S    X  

10 Siwert Hjalmarsson M    X  
11 Mattias Gustafsson SD    X  
  Summa 6   5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS § 110 
KSAU § 137                         Dnr: KS/2014 -0358 

Svar på medborgarförslag - skapa en gemensam motor och 
teknikgård 

Kommunstyrelsens besluta 

att  återremittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Stellan Nilsson inkom 2014 med ett medborgarförslag att undersöka intresse hos 
motor- och teknikföreningar om att bilda en gemensam förening. Målet var att 
möjliggöra en gemensam verksamhet för motor och teknikintresserade. 

 Ärendets behandling 
Medborgarförslaget rörande träffpunkt för teknik- och motorintresserade 
behandlades av Kultur- och fritidsutskottet 2015-10-07. Ärendet lyftes, för beredning 
inför kommunfullmäktige, i KSAU 2016-08-17 med beslut om återremiss till KFU. 
2016-12-15 behandlade fullmäktige en motion rörande Meningsfull fritid. Beslutet i 
fullmäktige blev att i samband med arbetet med kulturhuset där fritidsgårds- 
verksamheten är en del, görs en översyn av fritidsgårdens verksamhet där motor, 
musik, kultur är förslag på ingående delar i fritidsgårdens verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bifalla medborgarförslaget 

Förslag till beslut på sammanträdet 
att återremittera medborgarförslaget till kultur- och fritidsutskottet. 

 Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker 
 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Kultur- och fritidsutskottet 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS § 111 
KSAU § 138                         Dnr: KS/2017-0310 

Revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande 
regler 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande 
Regler för inköp och direktupphandling, 2017-05-02. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S), Kent Hansson (S) och Leif Andersson (S) reserverar sig mot 
beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Den nya upphandlingslagstiftningen har nu trätt i kraft. EU beslutade 2014 om tre 
nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett 
koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på 
EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande 
LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har LUK, som 
är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts. De nya lagarna trädde 
ikraft den 1 januari 2017. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse 2017-05-02 av Staffan Buhre upphandlare 
Policy för inköp och upphandling 2017-05-02 
Regler för inköp och direktupphandling 2017-05-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
 att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande 
Regler för inköp och direktupphandling, 2017-05-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Leif Andersson (S) yrkar på att stycket om ”Sociala krav” inte ska revideras. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot 
Leif Anderssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
 
 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Leif Anderssons (S) yrkande röstar nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 111 
Kommunstyrelsen 2017-09-27 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X   
2 Hans-Inge Sältenberg C   X   
3 Anna-Lena Carlsson C   X   
4 Margareta Fredriksson L  Ingemar Nordström X   
5 Anette Andersson L   X   
6 Bengt Bivrin MP   X   
7 Ronnie Brorsson S    X  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  X  
9 Kent Hansson S    X  

10 Siwert Hjalmarsson M    X  
11 Mattias Gustafsson SD   X   
  Summa   7 4  

 
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS § 112 
KSAU § 139    Dnr KS/2017-0214 

Delägarskap i Inera AB 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om  
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har av SKL fått ett erbjudande om att bli delägare i bolaget Inera AB.  
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men 
genom att kommunerna går in som delägare ska bolaget kunna verka inom betydligt 
fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhälls-byggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. 

Kommunens kostnad för köp av aktierna i Inera AB uppgår till 42 500 kr enligt 
erbjudandet.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-08-30 
Bilaga 1 Aktieöverlåtelseavtal 
Bilaga 2 Anslutningsavtal Inera AB 
Bilaga 3 Aktieägaravtal 
Bilaga 4 Bolagsordning 
Bilaga 5 Ägardirektiv 
Bilaga 6 Årsrapport 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om  
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet 

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

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS § 113 
KSAU § 140                         Dnr: KS/2017-0437 

Granskning av verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att uppdra år kommunchefen att slutföra pågående processarbete  

att uppdra år kommunchefen att ta fram en rutin för återkoppling av beslut  
senast 2018-03-31 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionsnämnden har med stöd av auktoriserade revisorerna vi EY, granskat 
verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut. Rapporten 
innehåller rekommendationer till förbättringar inom sex områden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-08-30 
Revisionsrapport Granskning av verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att uppdra år kommunchefen att slutföra pågående processarbete  
att uppdra år kommunchefen att ta fram en rutin för återkoppling av 
kommunfullmäktiges beslut senast 2018-03-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på en redaktionell ändring av tredje att-satsen till att 
uppdra år kommunchefen att ta fram en rutin för återkoppling av beslut  
senast 2018-03-31 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Ronnie Brorssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker 
 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
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KS § 114 
KSAU § 141                         Dnr: KS/2017-0494 

Arbetsmiljöpolicy 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Arbetsmiljöpolicy 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöpolicyn är en del av kommunens personalpolitiska styrdokument och har 
till syfte att styra mot uppsatta mål när det gäller en god arbetsmiljö.  
Arbetsmiljöpolicyn innehåller kommunens övergripande syn på god arbetsmiljö samt 
ett antal mål på kort och lång sikt. Arbetsmiljöpolicyn är övergripande för ett antal 
övriga styrdokument och handlingsplaner såsom arbetsmiljöhandbok handlingsplan för 
trakasserier och kränkande särbehandling, rehabiliteringsrutiner mm 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson HR- chef 
 Förslag till Arbetsmiljöpolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till Arbetsmiljöpolicy 

Protokollsanteckning 
Karin Mellberg Jansson HR-chef föredrar ärendet 

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

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 115 
KSAU § 153                         Dnr: KS/2017-0512 

Upphävande av styrdokument 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  upphäva ett urval styrdokument som ej längre är aktuella 

Sammanfattning av ärendet 
Ett urval av kommunens äldre styrdokument föreslås upphävas då de har ersatts av 
andra styrande dokument och/eller vilar på lagstiftning som inte längre är giltig.  

De styrdokument som föreslås upphävas är: 

• Allergistrategi (2003) 
• Donationsmedelspolicy (2008) 
• Ekonomisk och strategisk inriktning för VA-verksamheten (1996) 
• Inriktningsstrategi för kultur och fritid (1995) 
• Pensionsmedelspolicy (2007) 
• Policy för försäljning av inventarier (2001) 
• Övergripande inventariehantering (oklart årtal) 
• Handlingsplan- Våld mot kvinnor och barn i nära relationer (2007) 
• Alkohol- och drogpolitiskt program (2007)  
• Bredbandsstrategi (2011, ersatt av IT-strategi) 
• E-strategi (2007, ersatt av IT-strategi) 
• Policy för internetförbindelse (2000, ersatt av IT-strategi) 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  upphäva ett urval styrdokument som ej längre är aktuella 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 116 
KSAU § 155                         Dnr: KS/2016-0599 

Detaljplan Kebal 1:38 m. fl antagande 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättat 2017-04-20, reviderade  
2017-09-14 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. 

S gruppen (S) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2017-09-04, § 136.  
Planens syfte är att se över de gällande byggrätterna för att medge bättre 
förutsättningar för permanentboende och samtidigt ta tillvara områdets natur- och 
karaktärsvärden. De 19 bostadsfastigheterna inom planområdet är bebyggda med ett 
flertal byggnader som av olika anledningar inte följer de gällande byggnadsplanerna 
från 1950-talet. Möjligheten att skapa byggrätter för dessa byggnader ska studeras i 
planarbetet. Planförslaget syftar inte till att skapa några nya bostadsfastigheter inom 
jungfrulig mark.  
Exploateringsavtal krävs ej. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson 2017-09-15 
Protokoll Miljö-och byggnämnden 2017-09-14  
Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, daterade 2017-04-20, reviderade 
2017-09-14  
Granskningsutlåtande 2017-09-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättat 2017-04-20, reviderade  
2017-09-14 

Protokollsanteckning 
Jimmy Magnusson planarkitekt föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Mattias Gustafsson (SD) och Ronnie Brorsson (S) 
yrkar på att planarbetet ska avslutas  
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Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Siwert Hjalmarsson (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
röstar ja. 
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarsson (M) yrkande röstar nej. 
 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 116 
Kommunstyrelsen 2017-09-27 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X   
2 Hans-Inge Sältenberg C   X   
3 Anna-Lena Carlsson C   X   
4 Margareta Fredriksson L  Ingemar Nordström X   
5 Anette Andersson L   X   
6 Bengt Bivrin MP   X   
7 Ronnie Brorsson S    X  
8 Lena Martinsson S  Leif Andersson  X  
9 Kent Hansson S    X  

10 Siwert Hjalmarsson M    X  
11 Mattias Gustafsson SD    X  
  Summa 6 5  

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 117 
KSAU § 151    Dnr KS/2017-0505 

Migrationskostnader barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram 2017 ökas med 4,4 mnkr. Den 
ökade ramen gäller endast 2017.  

att finansieringen sker genom en motsvarande minskning av budgetramen inom 
finansverksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
För alla asylsökande barn- och ungdomar erhåller kommunen ett riktat statsbidrag 
från Migrationsverket. Statsbidraget upphör från och med den dagen då den 
asylsökande får ett beslut av Migrationsverket (PUT eller avslag). Genom att 
migrationsverkets handläggningstider under större delen av 2016 var långa så 
innebar det att kommunens kostnader för verksamheten täcktes helt och hållet av 
det riktade statsbidraget under 2016. Under slutet av 2016 så minskade 
handläggningstiderna och antalet beslut ökade vilket gör att under 2017 har de flesta 
kvarvarande asylsökande fått beslut under början av året. Det innebär att det riktade 
statsbidraget upphör, men kostnaderna finns i stor utsträckning kvar. Det beror på 
att de som får PUT har lika stora behov även efter beslutet. Barn- och 
utbildningsförvaltningen förstod redan i slutet av förra året att vi skulle få problem 
att få kostnadstäckning för migrationsverksamheten under 2017, vilket också 
kommunicerades med kommunledningen. 
Även den snabba avvecklingen av boendet på Hällestrand innebar kostnader som 
hängde kvar för Barn- och utbildningsförvaltningen. Ursprungsinformationen som 
förvaltningen fick och planerade efter var att verksamheten på Hällestrand skulle 
pågå i princip under hela vårterminen 2017.  
Kostnaderna för migrationsverksamheten kommer att minska drastiskt från och med 
höstterminen. För närvarande finns det ca 30 kvarvarande asylsökande 
gymnasieelever i kommunen. Det upparbetade budgetunderskottet uppgår dock till 
4,4 mnkr 2017 för perioden januari –augusti. 
Kommunen har erhållit statsbidrag för att klara kostnader inom migrationsverk-
samheten samt stärka välfärden. Statsbidragen har bidragit till att kommunens 
resultat varit på en nivå avsevärt högre än budget de senaste åren. Det finns således 
möjlighet att kompensera Barn- och utbildningsförvaltningen och få ett lägre resultat 
2017 utan att det skulle inkräkta på de finansiella målen om god ekonomisk 
hushållning. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-09-05 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram 2017 ökas med 4,4 mnkr. Den 
ökade ramen gäller endast 2017.  
att finansieringen sker genom en motsvarande minskning av budgetramen inom 
finansverksamheten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 118 
KSAU § 142                         Dnr: KS/2017-0073 

Äskande av medel till detaljplan för södra infarten på Strömstad 
4:16 

Kommunstyrelsens beslut  

att den beräknade kostnaden på 600 tkr finansieras genom det statsbidrag 
kommunen fått för ökat bostadsbyggande.  

Sammanfattning av ärendet 
Den pågående detaljplan som tas fram för området kring södra infarten till 
Strömstad omfattas av  området från Myren fram till Stationen.  

Syftet är bland annat att man skall se över infrastrukturen rörande  trafikplanering 
inkluderat parkeringssituationerna . De kostnader som upparbetas under 
framtagande ska finansieras genom statsbidraget för ökat bostadsbyggande 
(byggbonus) Strömstad kommun erhållit 2016 och sannolikt får även 2017. 
Kostnaden för den nya planen uppgår till 600 tkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att den beräknade kostnaden på 600 tkr finansieras genom det statsbidrag 
kommunen fått för ökat bostadsbyggande.  

Protokollsanteckning 
Jimmy Magnusson planarkitekt föredrar ärendet 

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

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämndens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
Jimmy Magnusson planarkitekt 
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KS § 119 
KSAU § 143                         Dnr: KS/2017-0495 

Riktlinjer för rökfri arbetstid 

Kommunstyrelsens beslut  

att anta förslag till Riktlinjer för rökfri arbetstid 

Sammanfattning av ärendet 
Rökfri arbetstid är ett led i kommunens strävan att skapa en hälsofrämjande 
arbetsmiljö och verksamhet samt vara en attraktiv arbetsgivare som främjar 
medarbetares hälsa och erbjuder en god arbetsmiljö för anställda, förtroendevalda, 
besökare och andra som vistas i våra verksamheter 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson HR- chef 2017-09-05 
Förslag till Riktlinjer för rökfri arbetstid 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta förslag till Riktlinjer för rökfri arbetstid 

Protokollsanteckning 
Karin Mellberg Jansson HR-chef föredrar ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att förtroendevalda ska strykas i riktlinjer för rökfri 
arbetstid. 

Hans-Inge Sältenberg (C), Anna -Lena Carlsson (C) och Bengt Bivrin (MP) bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Siwert Hjalmarssons (M) yrkande att förtroendevalda ska strykas i 
riktlinjer för rökfri arbetstid mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Siwert 
Hjalmarssons yrkande. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Webmaster 
HR chef 
HR specialister 
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KS § 120 
KSAU § 144                         Dnr: KS/2017-0496 

Handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling 

Kommunstyrelsens beslut  

att anta förslag till handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling har till syfte att ge stöd och kunskap vid misstanke eller händelse i 
verksamheterna. Handlingsplanen är ett led i arbetet med en god och hälsosam 
arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson HR- chef 2017-09-05 
Förslag till handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta förslag till handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling 

Protokollsanteckning 
Karin Mellberg Jansson HR-chef föredrar ärendet 

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

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Webmaster 
HR chef 
HR specialister 
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KS § 121 
KSAU § 152   Dnr: KS/2017-0519 

Dokumenthanteringsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

att anta dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen. 

att planen ska gälla från och med 1 november 2017 och därefter revideras årligen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en processbaserad 
dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens alla handlingstyper. Planen är 
styrande för bevarande, gallring och annan hantering av handlingar för 
kommunstyrelsens alla verksamheter.  

Kommunstyrelsens plan utgör en del av en kommunövergripande plan där alla 
nämnder ansvarar för sina delar. Planen skapar förutsättningar för att uppfylla 
Arkivlagens krav på hantering av allmänna handlingar och ska uppdateras en gång 
per år. Planen följer den etablerade klassificeringsstrukturen ”Klassa.” 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-09-11 
Dokumenthanteringsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen. 
att planen ska gälla från och med 1 november 2017 och därefter revideras årligen. 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Förvaltningschefer 
Utvecklingsstrateg Helena Raunegger 
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KS § 122 
KSAU § 145                         Dnr: KS/2017-0503 

Riktlinje för Service och bemötande 

Kommunstyrelsens beslut  

att anta riktlinjer för Service och bemötande 

Sammanfattning av ärendet 
De nu aktuella riktlinjerna förtydligar Kommunikationspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige: 

Riktlinje för Service och bemötande – förtydligar vår serviceskyldighet enligt 
förvaltningslagen genom att sätta en standard för allt från autosvar i e-post samt 
hantering av inkommande synpunkter och telefoni. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-09-06 
Riktlinjer för service och bemötande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta riktlinjer för Service och bemötande 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet 

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

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Förvaltningschefer 
Webbmaster 
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KS § 123 
KSAU § 146                         Dnr: KS/2017-0501 

Riktlinje för Sociala medier 

Kommunstyrelsens beslut  

att anta riktlinjer för Sociala medier 

att upphäva tidigare Riktlinjer för sociala medier från 2011 

Sammanfattning av ärendet 
De nu aktuella riktlinjerna förtydligar Kommunikationspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige: 

Riktlinje för Sociala medier – förtydligar vårt ansvar för hantering av inlägg enligt 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt slår fast att varje 
nämnd är ansvarig för verksamheternas användning av sociala medier. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-09-06 
Riktlinjer för Sociala medier 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta riktlinjer för Sociala medier 
att upphäva tidigare Riktlinjer för sociala medier från 2011 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet 

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

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Förvaltningschefer 
Webbmaster 
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KS § 124 
KSAU § 147                         Dnr: KS/2017-0502 

Riktlinje för redaktörer 

Kommunstyrelsens beslut  

att anta riktlinjer för redaktörer 

Sammanfattning av ärendet 
De nu aktuella riktlinjerna förtydligar Kommunikationspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige: 
Riktlinje för redaktörer – förtydligar ansvaret för webb och intranät inom 
organisationen samt anger grundläggande ordningsregler för webbpublicering.  

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2017-09-06 
Riktlinjer för redaktörer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta riktlinjer för redaktörer 

Protokollsanteckning 
Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet 

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

 

 

 

 

 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Förvaltningschefer 
Webbmaster 
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KS § 125 
KSAU § 148    Dnr KS/2017-0489 

Avsägelse som ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet 

Kommunstyrelsens beslut  

att bevilja Anna Gravander (MP) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot 
i kultur- och fritidsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Gravander (MP) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i kultur- och 
fritidsutskottet 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att bevilja Anna Gravander (MP) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot 
i kultur- och fritidsutskottet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  

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

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Anna Gravander 
HR avdelningen 
Kultur- och fritidsutskottet 
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KS § 126 
KSAU § 149    Dnr KS/2017-0506 

Val av ny ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet 

Kommunstyrelsens beslut  

att utse Mette H Johansson (L) till ny ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att utse ny ordinarie ledamot i kultur- och fritidsutskottet 
efter Anna Gravander (MP) har avsagt sig uppdraget.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) föreslår Mette H Johansson (L) till ny ordinarie ledamot i kultur- 
och fritidsutskottet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Mette H Johansson  
HR avdelningen 
Kultur- och fritidsutskottet 
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KS § 127 
KSAU § 150    Dnr KS/2017-0461 

Del av KUNGBÄCK 1:16 m.fl. - ansökan om planbesked 

Kommunstyrelsens beslut  

att lämna negativt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked   13 440:- 
Summa   13 440:- 

Beslutsmotivering 
Ansökan saknar stöd i den fördjupade översiktsplanen för området. 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan har inkommit 2017-06-29 till Miljö och byggnämnden om planbesked på 
Del av KUNGBÄCK 1:16 m.fl. från Hans Westerby, Övre Slussen 1F, 670 10 Töcksfors. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 
Tjänsteskrivelse Elin Solvang plan- och byggchef 
Ansökan om planbesked 2017-06-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att lämna negativt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked   13 440:- 
Summa   13 440:- 

Beslutsmotivering 
Ansökan saknar stöd i den fördjupade översiktsplanen för området. 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
Sökanden, Hans Westerby, Övre Slussen 1F, 670 10 Töcksfors 
Controller Joel Wetterberg 
Översiktsplanerare Björn Richardsson 
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KS § 128 
KSAU § 154                         Dnr: KS/2017-0531 

Förslag om ändrad användning av investeringsmedel 

Kommunstyrelsens beslut  

att  investeringsmedel för projekt (88116) Flyttning ÅVC Sydkoster, 700 tkr, och 
projekt (88217) Utbyte sopbil D30, 2,0 mkr, omfördelas till projekt (85314) Byte av 
räcke nedre bron 1,5 mkr, projekt (87517) Bulleråtgärder Tången 200 tkr samt 
projekt (80916) Belysning till Skee 1,0 mkr. 

att investeringsmedel från projekt (80614) VA Dagvatten Seläter, 1,5 mkr, 
omfördelas till projekt (85516) Reningsverk Svinesund.  

Sammanfattning av ärendet  
Tekniska förvaltningen begär att beviljade investeringsmedel för projektet Flyttning 
ÅVC Sydkoster (88116) och projekt Utbyte sopbil D30 (88217) på totalt 2,7 mkr 
omfördelas till projekt Byte av räcke nedre bron (85314), projekt Bulleråtgärder 
Tången (87517) och projekt Belysning Skee (80916). Omfördelningen görs på grund 
av ökade kalkylerade kostnader i projekten. Tekniska förvaltningen begär att 1,5 mkr 
av beviljade investeringsmedel för projekt VA Dagvatten Seläter (80614) mkr 
omfördelas till projekt Reningsverk Svinesund (85516). Omfördelningen görs på 
grund av ökade kalkylerade kostnader i projektet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2017-09-12 
Tjänsteskrivelse Roland Kindslätt, förvaltningschef 2017-09-12 
Tjänsteskrivelse Charlotta Björkman, controller 2017-09-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att begära att investeringsmedel för projekt (88116) Flyttning ÅVC Sydkoster, 700 
tkr, och projekt (88217) Utbyte sopbil D30, 2,0 mkr, omfördelas till projekt (85314) 
Byte av räcke nedre bron, projekt (87517) Bulleråtgärder Tången samt projekt 
(80916) Belysning till Skee   
att investeringsmedel från projekt (80614) VA Dagvatten Seläter, 1,5 mkr, 
omfördelas till projekt (85516) Reningsverk Svinesund.  

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämndens diarium 
Ekonomichef Lars-Erik Hansson 
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