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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

KS/2020-0106

KS § 27

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

att ta bort ärendet om revidering av Arbetsmiljöpolicyn samt lägga till ärendet om
information om aktuellt läge vad gäller coronaviruset.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden förslår att ta bort ärendet om revidering av Arbetsmiljöpolicyn samt
lägga till ärendet om information om aktuellt läge vad gäller coronaviruset.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

KS/2020-0080

KS § 28

Brottsförebyggande arbete

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att anta förslag till trygghetssamverkan i Strömstad.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till Trygghetssamverkan i Strömstad har tagits fram. Syftet är att
effektivisera det trygghetsskapande arbetet för polis, kommun och bostadsbolag.
Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga
rummet, motverka brott samt öka den upplevda tryggheten i Strömstads
kommun.
Förslaget innebär en lokal anpassning av arbetssättet EST - Effektiv samordning
för trygghet. Effektiv samordning för trygghet är ett systematiskt arbetssätt som
bygger på kunskapsbaserad brottsprevention.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-18 av folkhälsosamordnare Terése Lomgård
Trygghetssamverkan i Strömstad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. anta förslag till trygghetssamverkan i Strömstad.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

KS/2019-0141

KS § 29

Framtidens vårdinformationsmiljö - Fyrbodals
kommunalförbund, information

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Curt-Göran Crantz och Lars-Olof Lindblad från VästKom informerar om Framtidens
vårdinformationsmiljö. De går igenom utmaningar, visioner och strategier,
nackdelar att inte vara med samt kostnader.
Strömstad har tecknat sig för option 1.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

KS/2019-0336

KS § 30

Svar på - Motion om strategi för Agenda 2030
och FN´s 17 hållbarhetsmål från Centerpartiet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att anse motionen besvarad då kommunfullmäktige i samband med beslut om
budget 2020 tagit beslut om följande långsiktiga mål:
•

2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling –
AGENDA 2030

Samt följande aktivitet:
•

Ta fram en handlingsplan för Strömstads Kommuns arbete med Agenda
2030 som ska var klar 2020.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet genom Åsa Torstensson och Elisabet Johansson har inkommit med
en motion där de föreslår
att Strömstads kommunfullmäktige beslutar att en strategi för genomförandet av
Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål skall arbetas fram.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14 att uppdra till
kommundirektören att utreda motionen och återkomma med förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-29 § 29
Tjänsteskrivelse 2020-01-14 av Terése Lomgård
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 189
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att anse motionen besvarad då kommunfullmäktige i samband med beslut om
budget 2020 tagit beslut om följande långsiktiga mål:
•

2030 uppfyller Strömstad de globala målen för Hållbar Utveckling –
AGENDA 2030

Samt följande aktivitet:
•

Ta fram en handlingsplan för Strömstads Kommuns arbete med Agenda
2030.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

KS/2019-0432

KS § 31

Svar på - Motion om utökade öppettider på
återvinningscentralen från Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att i de delar av motionen som avser 1. och 2. ge tekniska nämnden i uppdrag att
se över möjligheterna till utökade öppettider inom given ekonomisk ram.
att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt.
att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 4. att
Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en
fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns.
att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 5. att Strömstads
kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare om
Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås, då
information finns på Strömstads kommuns webbplats.
att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla.

Beslutsmotivering

1. Det är enligt miljöbalken (Lag 2016:782, 15 kap) olagligt att transportera
huhållssopor om man inte har ett beviljat transporttillstånd från
Länsstyrelsen. Ansvaret för transport av allt hushållsavfall ligger hos
kommunen. Strömstads kommun planerar för att starta upp insamling av
biologiskt hushållsavfall under senare delen av år 2020.
2. Ett passersystem på åvc infördes redan år 2013. Besökare som inte har sin
hemadress i Strömstads kommun kan mot kortbetalning komma in med
sitt grovavfall. Pris enligt gällande taxa. Miljöfarligt avfall kan lämnas utan
kostnad.
3. Information om öppettider finns idag på kommunens webbsida, på
informationstavla utanför grind samt vid annonsering i STNB och
Bohusläningen vid ett flertal tillfällen per år. Arbete pågår med att
förbättra informationen på webbsidan.
4. Ser ingen möjlighet att öppna anläggningen utan personal för privata
besök då det blir svårt att upprätthålla anläggningens tillstånd. Exempelvis
ansvarsfrågan vid hantering av farligt avfall.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Sammanträdesdatum
2020-03-11

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår
1. att Återvinningscentralen på Österröd har öppet alla lördagar förutom
midsommardagen samt lördagar då nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton
eller nyårsdagen infaller
2. att Återvinningscentralen på Österröd har kvällsöppet både måndagar och
torsdagar
3. att biologiskt avfall för rötning eller andra processer även ska kunna levereras
på Återvinningscentralen från 2020 eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt
4. att Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem
med en fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär
5. att Strömstads kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare
om Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås
6. att utreda möjligheten att med hjälp av passerkort och digital övervakning
lämna avfall på andra tider än normala öppettider.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen som
remitterade motionen till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Motion från Liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 195
Tjänsteskrivelse 2019-10-18
Tekniska nämndens beslut 2019-12-09 § 93
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-12 § 35

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att i de delar av motionen som avser 1. och 2. ge tekniska nämnden i uppdrag att
se över möjligheterna till utökade öppettider inom given ekonomisk ram.
att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt.
att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 4. att
Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en
fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns.
att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 5. att Strömstads
kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare om
Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås, då
information finns på Strömstads kommuns webbplats.
att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

Förslag till beslut under sammanträdet

Mattias Gustavsson (SD) yrkar avslag på punkt 1 och 2 i motionen.
Marie Edvinsson Kristiansen (M), med instämmande från Lars Tysklind (L), Mats
Granberg (S), Åsa Torstensson (C), Mikael Cederbratt (M) och Pia Tysklind (S) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
vad gäller attsats 2-5 och finner att så sker.
Ordföranden ställer proposition på Mattias Gustavssons förslag och
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

KS/2019-0174

KS § 32

Svar på - Medborgarförslag om avgiftsfri
ledsagning för funktionsnedsatta i
Strömstads kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att delvis bifalla medborgarförslaget genom att kontinuerlig ledsagarservice blir
avgiftsfri upp till 12 timmar per månad, därutöver avgift enligt hemtjänsttaxan.

Sammanfattning av ärendet

Jonas Andersson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår
Strömstads kommun att uppdatera riktlinjerna för ledsagning i kommunen så att
det återigen blir avgiftsfritt.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 97 att remittera medborgarförslaget
till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 2020-02-19 § 45
Socialnämndens beslut 2020-01-30 § 9
Konsekvensbeskrivning daterad 2019-12-20 signerad av verksamhetschef Anna
Almén.
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-03-28
Medborgarförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att delvis bifalla medborgarförslaget genom att kontinuerlig ledsagarservice blir
avgiftsfri upp till 12 timmar per månad, därutöver avgift enligt hemtjänsttaxan.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marielle Alvdal (FI) yrkar:

1. att den kostnadsfria ledsagningen återinförs enligt socialnämndens förslag, men
att antalet kostnadsfria timmar per månad skrivs upp från 12 timmar till 30
timmar.
2. att den kostnadsfria ledsagningen kan utvidgas utifrån den enskilda personens
behov, efter att en individuell bedömning gjorts av kommunens
biståndshandläggare.
Mats Granberg (S), med instämmande av Lars Tysklind (L) och Mikael Cederbratt
(M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (39)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

Beslutsgång

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

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
2020-03-11

KS/2020-0142

KS § 33

Egenavgifter för färdtjänstresor till och från
gymnasieskolan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att fastställa egenavgiften för resor till- och från Strömstads gymnasium för
gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom Strömstads kommun till 1/30 av
prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och framåt, som täcks utav Barnoch utbildningsnämnden via interndebitering från Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Enligt lagen om elevresor 1991:1110 har elevens hemkommun skyldighet att ge
ekonomisk ersättning för resor mellan skolan och hemmet för elever som har
resväg längre än 6 km.
Gymnasieresor med färdtjänst är en särskild form av resor som är till för elever
som studerar på gymnasienivå och som på grund av funktionshinder är
berättigade till färdtjänst.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 46
Socialnämndens beslut 2020-01-20 § 8
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07 signerad av verksamhetschef Anna Almén.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att fastställa egenavgiften för resor till- och från Strömstads gymnasium för
gymnasieelever med färdtjänsttillstånd inom Strömstads kommun till 1/30 av
prisbasbeloppet per månad för skolåret 2020 och framåt, som täcks utav Barnoch utbildningsnämnden via interndebitering från Socialnämnden.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

KS/2020-0135

KS § 34

Utvecklad och förenklad målstyrning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den.
att komplettera Vision 2030 och de långsiktiga målen med etappmål för år 2021
och 2022
att genom en politisk förankringsprocess i kommunfullmäktige med utgångspunkt
i Strömstad kommuns Vision 2030 identifiera etappmål för perioden 2021 -2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektörens analys är att kommunens målstyrningsarbete bör utvecklas.
Nämnder och förvaltningar upplever att målstyrningsarbetet tar mycket tid och
upplevs som en betungande process som inte skapar tillräckligt med engagemang.
Det finns även ett begränsat intresse och ägarskap för målstyrningen så som den
ser ut idag.
Kommunens nämnder och förvaltningar arbetar inte på samma sätt och man
upplever att kommunens gemensamma styrning inte hänger ihop från långsiktiga
mål, till nämndmål och mätetal och aktiviteter. Målstrukturen upplevs även som
komplex och svår att överblicka.
Kommundirektören ser därför ett behov av att förenkla och förtydliga nuvarande
målstyrning. Den politisk förankrade Vision 2030 med övergripande och
långsiktiga mål bör utgöra grunden i arbetet och för att förtydliga och förenkla
målstyrningen är förslaget att kortsiktiga mål för perioden 2021-2022 arbetas
fram. De kortsiktiga målen ska således sträva mot att vision 2030 uppnås.
Kommundirektören föreslår därför kommunstyrelsen att ge kommundirektören i
uppdrag att utveckla målstyrningen och komplettera Vision 2030 med kortsiktiga
mål samt att genom en politisk förankringsprocess identifiera kortsiktiga mål för
perioden 2021-2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 47
Tjänsteskrivelse 2020-02-12

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den.
att komplettera Vision 2030 och de långsiktiga målen med etappmål för år 2021
och 2022
att genom en politisk förankringsprocess med utgångspunkt i Strömstad kommuns
Vision 2030 identifiera etappmål för perioden 2021 -2022.

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
2020-03-11

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens 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
2020-03-11

KS/2020-0058

KS § 35

Styrdokument för fastställelse av
borgensavgift

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att anta förslag till Styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter för
kommunala bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad
att delegera till ekonomichefen att fastställa löpande nya avgifter vid tecknande
av borgen inom borgensram och enligt modellen i detta styrdokument.

Sammanfattning av ärendet

Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt bostadsaktiebolag i allmännyttigt
syfte ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska
de kommunala bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga
principer. Detta förutsätter att kommunen ställer marknadsmässiga
avkastningskrav på sitt bostadsaktiebolag. Därför undantas bolagen från reglerna i
kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva
företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar privat
ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på affärsmässighet
ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på övriga företag på
bostadsmarknaden. Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna
mellan kommunen och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras
respektive ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller
värdeöverföring i endera riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för
kommunens bolag i konkurrensutsatt marknad måste vara affärsmässigt bestämd.
EU:S STATSSTÖDSREGLER
Reglerna om att en kommuns borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste
vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd
avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller
viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har en ekonomisk
fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om den
marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en
ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på
samma villkor.
Bestämmelserna i EU-fördraget innebär att avgiften måste vara marknadsmässig
för att inte bryta mot statsstödsreglerna. Lag om allmännyttiga kommunala
bostadsbolag sätter en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra
värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen. Lagen sätter även en
gräns för hur låg avgiften kan vara för att förhindra att kommunen subventionerar
bostadsbolaget.

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
2020-03-11

För att det motsvarande marknadspriset för garantin ska kunna fastställas bör
hänsyn tas till garantins och det underliggande lånets egenskaper såsom
transaktionsbeloppet, transaktionens varaktighet, den säkerhet som ställs av
låntagaren och andra erfarenheter som påverkar återbetalningsgraden,
sannolikheten för att låntagaren inte kan betala på grund av sin ekonomiska
ställning, verksamhetssektor och framtidsutsikter samt andra ekonomiska villkor. I
praktiken innebär detta:
• Bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen ska utgöra underlag
för hur borgensavgiften beräknas.
• Borgensavgiften ska vara kopplad till den enskilda krediten då borgensavgiftens
storlek beror på när i tiden borgen tecknas och underliggande kredits löptid och
belopp.
Borgensavgiftens storlek ska beräknas utifrån vad det specifika bolaget kunnat
finansiera sig till utan kommunal borgen. Det innebär att kommunen vid
borgenstecknandet måste ha ett underlag på till vilken kreditmarginal bolaget
skulle ha finansierat sig till utan borgen för att kunna beräkna skillnaden mellan
denna kreditmarginal och den kreditmarginal som faktiskt erhölls med kommunal
borgen.
• Om jämförelse görs med förutsättningen att bostadsbolaget lånar upp med
pantbrev som säkerhet ska i den mån bostadsbolaget de facto inte har uttagna
pantbrev även borgensavgiften innehålla en kompensation av fördelen att inte
betala stämpelskatten om 2 % för uttag av pantbrev.
PROCESS
Processen vid fastställande av borgensavgiften bör utformas så att beslutet om
borgensavgiftens storlek kan fattas i anslutning till den enskilda upplåningen.
Kommunfullmäktige fattar principiella beslut om borgensramar, maximal löptid på
borgen och att borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Ekonomichefen
fastställer löpande nya avgifter vid tecknande av borgen inom borgensram och
enligt modellen i detta styrdokument.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-26 § 52
Tjänsteskrivelse 2020-02-14
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 24
Förslag till Styrdokument för Riktlinjer och regler för beräkning av borgensavgift

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Styrdokument för beräkning av årliga borgensavgifter för
kommunala bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad
att delegera till ekonomichefen att fastställa löpande nya avgifter vid tecknande
av borgen inom borgensram och enligt modellen i detta styrdokument.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Sammanträdesdatum
2020-03-11

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

KS/2020-0118

KS § 36

Överföring investeringsbudget från 2019 till
2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att investeringsmedel för pågående projekt om 87 382 tkr förs över till 2020, som
tilläggsbudget till 2020 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Det finns några projekt som är beslutade i 2019s investeringsbudget fortfarande
var pågående vid årsskiftet. Dessa är försenade av olika orsaker till exempel utsatt
leveranstid, krävande upphandling eller avvaktande av andra beslut. Varje nämnd
har genomgått sina projekt och utifrån detta beslutat och begärt medel överförda
från 2019 till 2020 års investeringsbudget.
På denna bakgrund har nämnderna begärt överförd totalt 87 382 tkr med
fördelning enligt nedan till 2020 investeringsbudget.
Nämnd

Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven

56 839

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh

27 900

Miljö- och byggnämnden

450

Socialnämnden

1 040

Kommunstyrelse

1 153

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-26 § 53
Tjänsteskrivelse 2020-02-12 av ekonomichefen
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att investeringsmedel för pågående projekt om 87 382 tkr förs över till 2020, som
tilläggsbudget till 2020 års investeringsbudget.

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
2020-03-11

KS/2019-0152

KS § 37

Redovisning av lokalt partistöd 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att godkänna redovisningen enligt beskrivit i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 30 § KL. Till
redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Redovisningen med
granskningsrapport ska vara Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året
efter det år som redovisningen avser. Har redovisning och granskningsrapport
enligt 4 kap 31 § KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år (KF beslut §52 KS2014-0327 (KS20180056)).
Belopp

Utbetalt

Redovisat

Granskat

Moderaterna

41 949,00

X

X

X

Redovisat 190514 och
190626

Liberalerna

58 443,00

X

X

X

Redovisat 190219

Centerpartiet

83 185,00

X

X

X

Redovisat 190301 och
190612

Socialdemokraterna

91 432,00

X

X

X

Redovisat 190304

Vänsterpartiet

25 454,00

X

X

Miljöpartiet

41 949,00

X

X

X

Sverigedemokratern
a

33 702,00

X

X

X

Kristdemokraterna

17 207,00

X

X

X

Redovisat 190627
Redovisat 190521
Redovisat 190629
Redovisat 190306

393 321,00
Vänsterpartiets granskning hade vid tjänsteskrivelsens datum ännu inte
redovisats.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 42
Tjänsteskrivelsen 2020-02-06 av redovisningsekonom Ewa Löfgren

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen enligt beskrivit i ärendet.

Justerandes signatur

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

Sammanträdesdatum
2020-03-11

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

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

Sammanträdesdatum
2020-03-11

KS/2020-0144

KS § 38

Utbetalning partistöd 2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2018
att utbetala partistöd till samtliga partierna i fullmäktige enligt gällande regler.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av partistöd utbetalat 2018 har inkommit från samtliga åtta partier
före 2017-06-30. Vänsterpartiet har inte bifogat granskningsrapport till trots för
påminnelser 2019-06-12, 2020-01-16 och 2020-01-30.
Beslut fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt KF beslut §52 KS2014-0327
(KS2018-0056). Partistödet 2020 grundas på prisbasbeloppet 2019; 46 500kr.
Stödet betalas enligt följande:
-

Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp

-

Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp

-

Utbildningsstöd med 900 kr/mandat

Beräkning av partistöd 2019
Mandat

Grund

Partistö
d

Utbildni
ng

Totalt

Moderaterna

6

9300

45756

5400

60 456

Liberalerna

4

9300

30504

3600

43 404

Centerpartiet

4

9300

30504

3600

43 404

Socialdemokratern
a

11

9300

83886

9900

103 086

Vänsterpartiet

2

Granskning av redovisning 2018 saknas

Miljöpartiet

2

9300

15252

1800

26 352

Sverigedemokrater
na

6

9300

45756

5400

60 456

Kristdemokraterna

3

9300

22878

2700

34 878

Feministiskt
initiativ

1

9300

7626

900

17 826

Summa

39

74 400

282 162

33 300

389 862

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 43
Tjänsteskrivelsen 2020-02-06 av ekonomichef Carsten Sörlie
Strömstads Kommuns styrdokument; Lokala regler för partistöd

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2018
att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att även Vänsterpartiet skall tilldelas partistöd då de nu har
inlämnat sin redovisning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och sitt eget förslag
och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt ordförandens 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
2020-03-11

KS/2019-0723

KS § 39

Gratistimme för parkering i centrum

Kommunstyrelsens beslut

att permanenta projektet ”gratistimme” för parkering i centrum för perioden
januari-mars samt oktober-december.
att inte ytterligare kompensera tekniska nämnden för inkomstbortfallet för att
kompensationen var med i ramen för 2019 och inte blev borttagen i ramen för
2020.
att av kapacitetshänsyn i kommunstyrelsen inte ytterligare utreda effekterna av
gratistimmen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämndens beslutade 2019-12-09 § 104
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att fatta nytt beslut gällande projekt "gratistimme" för parkering i centrum och för
de tidsperioder som avses samt om kommunstyrelsen önskar projektet ska
fortsätta, permanentas eller upphöra
att tekniska nämnden kompenseras för inkomstbortfall
att utreda vilka effekter gratistimmen haft på centrumhandeln.
Projektet med gratistimme för parkering i centrum har pågått sedan 2017-01-01
som ursprungligen tillkommit efter ett medborgarförslag från
Köpmannaföreningen. Tekniska förvaltningen anser att projektet bör fortsätta
även under 2020.
Kommunledningsförvaltningen anser att projektet som pågått sedan 2017 kan
permanentas all den tid köpmannaföreningen menar att det har gett en positiv
effekt för stadens handlare och invånare. I Strömstadtidningen före jul uttalar
ordförande i Strömstads köpmannaförening: ”Jag är glad över att förslaget gick
igenom och att det blir en fortsättning. Det ger en signal från kommun och
politiker att de vill ha ett levande centrum.” I egen statistik över hur många
betalande kunder hon har, registrerar butiken ökning när gratistimmen införs.
Föreningen menar att gratistimmen är viktig för dem som bor i staden och skall in
i centrum för ett kortare ärende.
Den ekonomiska konsekvensen av projektet medför ett årligt beräknat
intäktsbortfall på 700 000 kronor. Det här intäktsbortfallet blev av KF
kompenserat för i Tekniska Nämndens tidigare budgetramar och är inte
bortreglerat i budget för 2020.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 § 38
Tjänsteskrivelse 2019-12-19 av ekonomichef Carsten Sörlie
Tekniska nämndens beslut 2019-12-09 § 104
Tjänsteskrivelse, 2019-12-04, av Roland Kindslätt, förvaltningschef
Budgetskrivelse från Tekniska nämnden
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-30 § 104
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-09 § 157

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att permanenta projektet ”gratistimme” för parkering i centrum för perioden
januari-mars samt oktober-december.
att inte ytterligare kompensera tekniska nämnden för inkomstbortfallet för att
kompensationen var med i ramen för 2019 och inte blev borttagen i ramen för
2020.
att av kapacitetshänsyn i kommunstyrelsen inte ytterligare utreda effekterna av
gratistimmen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt Bivrin (MP), med instämmande från Marielle Alvdal (FI), yrkar på att ge
tekniska förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att minska
intäktsbortfallet för gratistimmen.
Ordföranden, med instämmande från Mats Granberg (S), Rose-Marie Fagerberg
(KD) Mikael Cederbratt (M) och Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Ekonomichef Carsten Sörlie
Tekniska förvaltningen
Gatuchef, Conny Hansson
Controller Charlotta Björkman
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

KS/2019-0131

KS § 40

Uppföljning av kommunstyrelsens
internkontrollplan 2019

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna kommunstyrelsen uppföljning av intern kontroll 2019.

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd och styrelse ska enligt reglementet för intern kontroll, årligen anta
en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen följs upp
årligen. Denna rapport sammanfattar uppföljningen av kommunstyrelsens
internkontrollplan 2019.
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att styrelsens
verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende den
interna kontrollen. Den granskning som har genomförts av upphandling och inköp
visar dock på brister i rutiner som bör åtgärdas. Granskningsområdet kommer
därför att överföras till intern kontrollplanen för år 2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-26 § 56
Tjänsteskrivelse 2020-02-19
Rapport 2019: Uppföljning av intern kontroll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden yrkar på att godkänna kommunstyrelsen uppföljning av intern
kontroll 2019 istället för att notera informationen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta enligt hans förslag och
finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-11

KS/2020-0164

KS § 41

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020

Kommunstyrelsens beslut

att anta internkontrollplan 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen samt övriga nämnder ska varje år, med utgångspunkt i
reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll, anta en särskild plan
för uppföljning av den interna kontrollen avseende respektive nämnds/styrelses
verksamhet. Granskningsområden i planen ska väljas ut med utgångspunkt från en
konsekvens- och sannolikhetsbedömning. Nämndernas och styrelsens planer ska
antas senast under mars månad.
I planen ska framgå:
•
•
•
•

Vad som ska granskas under året.
Vem som är ansvarig för granskningen.
När granskningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen
Genomförd riskanalys.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för 2020. Planen
omfattar fem områden som har valts ut med bakgrund av bifogad riskanalys.
Områdena är GDPR, momshantering, upphandling, frånvarorapportering och
inköp och lokalförsörjning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-26 § 57
Tjänsteskrivelse 20-02-19
Internkontrollplan 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att anta internkontrollplan 2020.

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
2020-03-11

KS/2020-0053

KS § 42

Remiss från Halden kommun - Ny
kommundelplan för klimat och energi

Kommunstyrelsens beslut

att lämna yttrande utan erinran samt tillstyrka fortsatt arbete med planen för
klimat och energi.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till Kommundelsplan för klimat och energi har skickats på remiss. Svar ska
lämnas senast 1 mars 2020. Planen innehåller bakgrundsfakta, mål och strategier.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-19 § 44
Förslag till Kommundelsplan för klima og energi 2019-2030
Tjänsteskrivelse 2020-02-10 av översiktsplanerare Björn Richardsson

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att lämna yttrande utan erinran samt tillstyrka fortsatt arbete med planen för
klimat och energi.

Beslutet skickas till

Halden kommun; postmottak@halden.kommune.no
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se
Diariet
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KS/2020-0124

KS § 43

Revidering av Handlingsplan avseende
trakasserier, sexuella trakasserier och
kränkande särbehandling

Kommunstyrelsens beslut

att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för omarbetning av
dokumentet.

Sammanfattning av ärendet

Efter granskning av Diskrimineringsombudsmannen framkom behov av revidering
av handlingsplanen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-02-26 § 2
Tjänsteskrivelse 2020-02-20 av HR chef
Förslag till reviderad handlingsplan

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut

att anta förslag till förändringar i Handlingsplan avseende trakasserier, sexuella
trakasserier och kränkande särbehandling.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar på att ha in 5 punkter för att förtydliga Handlingsplanen.
Om det är svårt att ta ställning till dessa nedanstående punkter med kort varsel
eller vid sittande möte, vill jag att handlingsplanen återremitteras och att mina
föreslagna punkter går som medskick till tjänstepersonerna.
1. sida 193, Under rubriken “Arbetskamrater”: Det är alla medarbetares ansvar
att aktivt verka för att kränkande särbehandling och trakasserier inte förekommer
på arbetsplatsen. Vi ska respektera och acceptera varandra och varandras
olikheter, reflektera kring vårt ordval, säga ifrån och uppmärksamma om någon
beter sig kränkande mot andra.
2. sida 193, Under “Den som anklagas för trakasserier”: Får du reda på att ditt
beteende anses kränkande – upphör genast med beteendet och be om förlåtelse.
Ta kontakt med din chef för att diskutera vad som hänt. Det är alltid den som blir
utsatt som har tolkningsföreträde och avgör om handlingarna eller uttalandena är
ovälkomna.
3. sida 192, Under chefens ansvar steg 1: Chefer vidtar åtgärder – chefer som får
veta att det förekommer sexuella övertramp måste vidta åtgärder. Görs inte det
måste åtgärder vidtas mot chefen.
4. Under chefens ansvar steg 3: Frågor chefen vid uppföljningen bör ställa sig är:
Har de sexuella trakasserierna upphört? Fortsätter trakasserierna har dina
insatser inte varit tillräckliga och du måste vidta ytterligare åtgärder för att stoppa
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dem. Har det främjande och förebyggande arbetet enligt diskrimineringslagen
och arbetsmiljölagstiftningen fungerat? Hur kan det förbättras?
5. att alla medarbetare får information om vad sexuella trakasserier kan innebära.
Därför önskar jag att följande lista inkluderas
Sexuella trakasserier: Vi har nolltolerans för sexism.
•
•
•

•
•

Vi varken skämtar om eller kommenterar något som kan anspela på sex.
Vi har respekt för kroppslig rymd – tänk på vad som är ett lämpligt
samtalsavstånd på en arbetsplats. Stå inte så nära att din samtalspartner
känner ett behov av att backa. En armslängd är ofta lagom.
Vi ger komplimanger på prestation – på arbetet arbetar vi. Ge gärna
beröm för det personer presterat, inte om hur de ser ut. Undvik
komplimanger som anspelar på utseende och avstå komplimanger som
anspelar på sex. Okej komplimanger: ”Fin du är idag”, ”Har du klippt dig?
Snyggt!”, ”Ny jacka?,
Den ser skön ut”. Inte okej komplimanger - de som anspelar på sex eller
privata kroppsdelar: ”Du får snygg rumpa i de där byxorna”, ”Den där
urringningen måste din man vara glad för”.
Oavsett hur framgångsrik, flitig eller lukrativ du är på jobbet så har du
ingen plats här om sysslar med sexism.

Åsa Torstensson (C) yrkar
1. att under Chef Steg 1 lägga till - Medarbetarsamtal skall alltid inkludera samtal
om trakasserier o sexuella trakasserier. Detta för att förebygga o synliggöra
problematiken så att den förhoppningsvis inte uppstår!
2. att under Arbetskamrater lägga till punkten - det är alla medarbetares ansvar
att vara uppmärksamma på och reagera mot trakasserier av alla slag.
Marie Edvinsson Kristiansen (M), med instämmande från Lars Tysklind (L), Mikael
Cederbratt (M), Mats Granberg (S) och ordföranden, yrkar på återremiss för att
omarbeta dokumentet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2020-0077

KS § 44

Uppföljning Folkhälsoavtal 2019

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2019.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via avtal mellan norra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Strömstads kommun. Folkhälsoarbetet ska årligen
redovisas skriftligt till hälso-och sjukvårdsnämnden. Redovisning ska även ske i
folkhälsoråd samt i kommunstyrelse.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-26 § 51
Tjänsteskrivelse, Terése Lomgård 2020-02-12
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2019
Avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstad kommun 2016-2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att godkänna uppföljning av folkhälsoavtal 2019.

Beslutet skickas till

Agneta Eriksson, avdelning social hållbarhet, västra Götalandsregionen
Diariet
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KS/2019-0720

KS § 45

Ansökan om planbesked - Norrkärr 1:119

Kommunstyrelsens beslut

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2020-02-13
att placera planarbetet i gruppen vilande
att planen bedöms kunna antas senast 2021-12-31
att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet
inleds.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked:
9 665:Planbesked:
9 665:-

Sammanfattning av ärendet

I ansökan anges att fastighetsägaren önskar ändra användning på fastigheten från
handel till bostad. Detta för att möjliggöra byggnation av ett hus, innehållande
flera smålägenheter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-26 § 58
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2019-12-13
Start PM daterat 2020-02-13
Tjänsteskrivelse 2020-02-13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2020-02-13
att placera planarbetet i gruppen vilande
att planen bedöms kunna antas senast 2021-12-31
att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet
inleds.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked:
9 665:Planbesked:
9 665:-
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Beslutet skickas till

Robert och Sandra Olausson, Ekelidsvägen 1C, 452 90 Strömstad
mbn.diarie@stromstad.se
Diariet
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KS/2020-0161

KS § 46

Planprioriteringar 2020

Kommunstyrelsens beslut

att prioritera upp detaljplanen för Norrkärr 1:119 till gruppen pågående, samt
att plocka bort ärendet P-hus vid godsmagasinet från listan vilande detaljplaner

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, d v s 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
mer än max 3 år. Ligger de längre finns risk 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 våren 2020 möjlighet att påbörja arbete med
ytterligare 1-2 planer. En mindre plan finns utrymme för omgående. Ytterligare
utrymme kan finnas beroende vad som händer med de pågående uppdragen för
Canning och den större planen för Rådhusberget.
Utifrån de planer som ligger i gruppen vilande föreslår förvaltningen att inleda ett
planarbete för Norrkärr 1:119. Detta för att det är ett mindre planarbete som
utgör ett effektivare nyttjande av en redan bebyggd fastighet. Planen för Pilen bör
avvakta vidare ställningstagande kring Canning innan det planarbetet inleds. Sillen
skulle ge ett tillskott på fler bostäder i centrum men det är en typ av planer som vi
gjort flera under senaste år. Bastekärr kan vara svår att genomföra under planens
genomförande tid som löper fram till 2025. Tidigare politiska beslut har indikerat
att planarbetet för ett P-hus vid godsmagasinet inte är aktuellt just nu. Ylseröds
camping ligger till stor del inom strandskydd och kommunen bör avvakta beslut
kring Kungsviks camping innan man inleder ett nytt planarbete för ett liknande
område. När det gäller Kostergården har nya ägare uttalat ett intresse (se mail) att
komma igång med planarbetet men detta kan inte bedömas som en liten plan och
förvaltningen bedömer att en uppstart av denna beror på hur uppdraget för
Canning och Rådhusberget ser ut framöver.
Kommunstyrelsen bör också ta ställning till om samtliga de uppdrag som ligger i
gruppen vilande fortsatt är aktuella eller om något av dessa bör avslutas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-26 § 59
Planprioritering 2020, daterad 2020-02-07
Mail från Kenneth Myrvold, daterat 2020-02-07
Tjänsteskrivelse 2020-02-13
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att prioritera upp detaljplanen för Norrkärr 1:119 till gruppen pågående, samt
att plocka bort ärendet P-hus vid godsmagasinet från listan vilande detaljplaner

Beslutsgång

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslaget med Mats
Granbergs tillägg och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Sökande till den/de planer som lyfts till pågående
Diariet
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KS/2019-0484

KS § 47

Samarbete för Bohusbanan –
avsiktsförklaring Transportkorridor

Kommunstyrelsens beslut

1. att ställa sig bakom avsiktsförklaringen Transportkorridor Skagerrak
(2020-01-18) och
2. att som engångssumma finansiera samarbetet med 24 518 kr
3. att Strömstads kommun vill poängtera behovet av ett fortsatt arbete inom
samarbetet för att på olika sätt säkra befintlig tågtrafik på norra Bohusbanan
under kommande år.

Sammanfattning av ärendet

Samverkansplattformen för Bohusbanan startade oktober 2018 utifrån det
turistiska utvecklingsarbetet Enat Bohuslän, och omfattar i nuvarande form tio
kommuner och fem näringslivsorganisationer.
Nuvarande samverkansplattform behöver övergå i ett mer strategiskt formulerat
arbete. Samarbetet behöver idag också en tydligare och kraftfullare
intentionsskrivning skild från det turistiska nätverket Ett enat
Bohuslän. Samarbetet flyttar därmed fram sin ambition vilket innebär att man blir
en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, förstärkning av regionen
Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion. Målbilden
utgår från att en transportkorridor mellan Göteborg- Oslo omfattar alla trafikslag
och att sjöfart, väg och järnväg tillsammans skapar transportlösningar för
passagerare och gods. Politiska företrädare samt tjänstemän från Uddevalla
kommun föredrog ärendet på KS 2020-01-29.
Samarbetet som i avsiktsförklaringen definieras som ”konsortiet” preciseras i tid
från 1 januari 2020 till 31 december 2022. Under 2022 tas beslut för fortsatt
samverkan. Konsortiets övergripande arbete innefattar även ett säkerställande av
delaktighet i revideringar av den nationella infrastrukturplanen, 2022 och 2026.
Huvudsakliga arbetsområden utgår från nedan prioriterade punkter;
• Skapa förutsättningar för dubbelspår mellan Göteborg och Oslo
• Utreda bästa transportkorridor mellan Norge och Sverige
• Politisk långsiktig förankring regionalt, nationellt och internationellt
• Se över möjliga ägarskapsformer/bolagsformer för alternativa satsningar på en
förbättrad järnväg mellan Göteborg och Oslo
• Locka investerare för att snabba upp genomförandet av en förbättrad
transportkorridor
En utökad referens- och styrgrupp föreslås tillsättas, bestående av de sex
kommuner som har nuvarande järnvägssträckning inom kommungränsen dvs
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Strömstad, Tanum, Munkedal, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv, samt
representant från Svenska Byggindustrier.
Samtliga tio kommuner har fått samma avsiktsförklaring att ta ställning till,
eventuellt smärre textjusteringar kan uppkomma i texten efter att samtliga
kommuner har sagt sitt, nästa stormöte för samverkan ligger i Uddevalla 2020-0331. Men oaktat eventuella textjusteringar, så kommer intention och
avsiktsförklaringens huvudinriktning ligga fast.
Ekonomiska åtaganden
Varje kommun bidrar inför uppstarten av samarbetsavtalet per januari 2020, med
att delfinansiera en ekonomisk insats på totalt 400 000 kr som ska användas för
konsultativa insatser samt marknadsföring av samarbetet. Kommunernas insatser
fördelas proportionellt efter invånarantalet i varje kommun. Strömstads del i
denna insats motsvarar 24 518 kr (1,85 kr/inv). Den politiska referens- och
styrgruppen beslutar om dessa medel. Detta är en engångssumma, eventuellt
framtida behov av utökade ekonomiska insatser måste tas upp på nytt, i separat
beslut i varje kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-26 § 60
Tjänsteskrivelse 2020-02-18
Avsiktsförklaring Transportkorridor, samarbete för Bohusbanan (2020-01-18)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. att ställa sig bakom avsiktsförklaringen Transportkorridor Skagerrak
(2020-01-18) och
2. att som engångssumma finansiera samarbetet med 24 518 kr
3. att Strömstads kommun vill poängtera behovet av ett fortsatt arbete inom
samarbetet för att på olika sätt säkra befintlig tågtrafik på norra Bohusbanan
under kommande år.

Beslutet skickas till

anders.brunberg@uddevalla.se
Diariet
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KS/2020-0231

KS § 48

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Avvisningsbeslut i Detaljplan för del av KORSNÄS 2:6 m fl, KS/2019-0172
2. Ordförandebeslut - Ansökan om Västra Götalandsregionens Bredbandsstöd,
KS/2019-0727

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2020-0125

KS § 49

Information inför en eventuell
Coronapandemi

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetssamordnar Peter Dafteryd informerar om sammanfattning av
aktuellt läget vad gäller Coronaviruset.

Beslutet skickas till
Diariet
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