
               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
       

 
Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 

2017-08-30 klockan 08:00  

Beslutare Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordf. 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordf. 
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Morgan Gutke (C) 
Peter Sövig (S) 

Närvarande ersättare 
 
 
 
Övriga närvarande 

Elisabeth Johansson (C) 
Mette H Johansson (L) 
Rolf Pettersson (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Maria Reinholdsson kommunchef och Jan Gabrielsson revisionen 
Björn Richardsson översiktsplanerare. 

 
Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-08-30 

  

Sekreterare   Paragrafer §§ 97-98 

 Ralf Karlsson 

Ordförande  

 Peter Dafteryd 

Justerare  

 Kent Hansson                                     Anette Andersson                    

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2017-08-30 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
2017-08-30 Anslags nedtagning  2017-09-21 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 



               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (5) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
       

 

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 § 97 
KSAU § 123                        Dnr: KS/2017-0415 

Remiss Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland 2018 - 2029 

Kommunstyrelsens beslut  

att den regionala planen måste ta betydligt större hänsyn till de behov och 
möjligheter som finns för trafik mellan Göteborg, Strömstad och Oslo. Detta gäller 
både vägtrafik och kollektivtrafik, inkluderande Norra Bohusbanan med särskilt 
beaktande av godstrafik. 

att den regionala planen måste inkludera de två pågående projekt som kommunen 
driver i samarbete med trafikverket. 

att kommunstyrelsen ställer sig bakom tjänsteskrivelse till Fyrbodals kommunal-
förbund som sin egen. 

att ärendet justeras omedelbart  

Sammanfattning av ärendet 
Bortsett från vissa ”smärreåtgärder” på väg 164 saknas Strömstads kommun helt i 
förslaget. Strömstad har de senaste femton åren haft en mycket stark utveckling av 
näringsliv och bostadsbyggande. För att detta ska kunna fortsätta krävs satsningar i 
transportinfrastrukturen. Kommunen driver sedan ett par år två större projekt i 
samarbete med trafikverket för att hantera dessa frågor. Dessa saknas i förslaget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2017-07-28 
Missiv till remiss, Fyrbodal 2017-06-19 
Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 – 2029 
Skrivelse till Fyrbodals kommunalförbund 2017-01-12, angående Vägombyggnader 
Nordby-Svinesund  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att den regionala planen måste ta betydligt större hänsyn till de behov och 
möjligheter som finns för trafik mellan Göteborg, Strömstad och Oslo. Detta gäller 
både vägtrafik och kollektivtrafik, inkluderande Norra Bohusbanan med särskilt 
beaktande av godstrafik. 
att den regionala planen måste inkludera de två pågående projekt som kommunen 
driver i samarbete med trafikverket. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Bengt Bivrin (MP) yrkar på att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom 
tjänsteskrivelse till Fyrbodals kommunalförbund som sin egen. 
 

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


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (5) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
       

 

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 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Bengt Bivrins tilläggsförslag antas och finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Fyrbodals Kommunalförbund, kansli@fyrbodal.se 
 
 
 

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


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (5) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
       

 

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 § 98 
KSAU § 126                        Dnr: KS/2016-0599 

Detaljplan Kebal 1:38 m fl 

Kommunstyrelsens beslut  

att lämna yttrande utan erinran 

att ärendet justeras omedelbart  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. 
Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation. 
Ronnie Brorsson (S) Kent Hansson (S) och Peter Sövig (S) reserverar sig mot 
beslutet och inkommer med en skriftlig reservation. 

Sammanfattning av ärendet 
Granskningshandlingar daterade 170420 har skickats på remiss. Förlängd 
yttrandetid har begärts för att kunna hantera remissen i KS.  
Kommunstyrelsen lämnade 170208 följande yttrande: att planförslaget bör 
bearbetas så att samtliga tomter ges likartade utbyggnadsmöjligheter. Denna 
synpunkt har i allt väsentligt tillgodosetts i förslaget daterat 170420. 
Nya Moderaterna har lämnat skrivelse till kommunstyrelsen där man yrkar att 
planarbetet avbryts.   

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2017-07-25 
Granskningshandlingar, daterade 2017-04-20 
MBN, beslut om granskning, 2017-04-20 
Yttrande från Nya Moderaterna 2017-07-03   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att lämna yttrande utan erinran 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att planarbetet avslutas och läggs ned. 
Ronnie Brorsson (S) och Siwert Hjalmarsson (M) bifaller Mattias Gustafsson (SD) 
yrkande. 
Hans-Inge Sältenberg (C) Margareta Fredriksson (L) och Anette Andersson (L) bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  

 
 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (5) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-08-30 KS/2017-0436 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Mattias Gustafsson (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskott 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 Mattias Gustafsson (SD) yrkande röstar nej. 

Strömstads kommun Omröstningsprotokoll 
Kommunstyrelsen 2017-08-30 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C X 
2 Hans-Inge Sältenberg C X 
3 Anna-Lena Carlsson C  Morgan Gutke X 
4 Margareta Fredriksson L X 
5 Anette Andersson L X 
6 Bengt Bivrin MP X 
7 Ronnie Brorsson S X 
8 Lena Martinsson S  Peter Sövig 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 (ordförandens utslagsröst) enlig 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 

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


 

 

 

Reservation av beslut Punkt.10 "Detaljplan Kebal 1:38 m.fl." 

 

Vi Sverigedemokrater anser att detaljplanearbetet ska läggas ner. Planen saknar allmänintresse och är oönskad av en 

majoritet i det område planen avser. 

Sverigedemokraterna motsätter sig starkt att kommunens myndighetsutövning resulterar I att  kringgå en 

lagakraftvunnen dom. 

 Kommunen legitimerar retroaktivt genom sin myndighetsutövning, byggnad uppförd utan bygglov. 

 

Kommunen har genom sitt planmonopol och därmed sin myndighetsutövning, ett särskilt ansvar att hantera planer, 

bygglov m.m på ett korrekt sätt. Allmänintresset skall gå före enskilda intressen. 

 Sverigedemokraterna motsätter sig att enskilda sakägare kan använda kommunens myndighetsutövning för att köpa sig 

rättigheter.  

Ger kommunen bygglov har man enligt lag rätt att överklaga och få sin sak prövad. När en dom har vunnit laga kraft ska 

kommunen följa detta beslut. Inte retroaktivt, med alla tillbuds stående medel försöka kringgå detta. 

Detta är inte att värna integriteten I planmonopolet och respekten för lag och ordning. 

Detta förfarande riskerar att skada allmänhetens förtroende för kommunens myndighetsutövning. 

 

 

Mattias Gustafsson  

  

 

 

  

  

 









               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 
Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 

2017-08-30 klockan 13:00 -14:45 

Beslutare Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordf. 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordf. 
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Morgan Gutke (C) 
Peter Sövig (S) 

Närvarande ersättare 
 
 
Övriga närvarande 

Elisabeth Johansson (C) 
Mette H Johansson (L) 
Rolf Pettersson (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Maria Reinholdsson kommunchef och Jan Gabrielsson revisionen 
Björn Richardsson översiktsplanerare. 

 
Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2017-09-06 

  

Sekreterare   Paragrafer §§ 99-107 

 Ralf Karlsson 

Ordförande  

 Peter Dafteryd 

Justerare  

 Kent Hansson                                                        Anette Andersson 

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2017-08-30 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
2017-09-06 Anslags nedtagning  2017-09-28 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

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 §99                                             Dnr: KS/2017-0095 

Information/samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

att  notera informationen  

Utredning drift fritidslokaler  
Kurt Dahlberg fritidsansvarig visar på uppdraget att ta fram en struktur för lång-
siktig verksamhetsdrift i kultur-och fritidslokalerna. Kurt går igen vilka kärnvärde 
man ska utgå ifrån och det är viktigt att ha en målbild som står i relation till 
resurser. Man bör inte tynga föreningslivet med anläggningsfrågor utan de skall 
kunna lägga sin energi på sin verksamhet. Ett brukarråd bör tillsättas. 
En arbetsgrupp har tillsatts för att lämna ett färdigt förslag till kommunstyrelsen 
den 8 november 2017.  

Köksutredningen 
Gary Lyckell fastighetsförvaltare på AB Strömstadslokaler och Nicklas Faritzon 
förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen informerar om att man nu 
har tagit kontakt med en kökskonsult som får i uppdrag att göra en förstudie under 
oktober-november, som ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 2017-
12-06.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

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 § 100 
KSAU § 127                         Dnr: KS/2017-0278 

Policy för tjänsteresor 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för tjänsteresor och tjänstefordon för Strömstads kommun 
att Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor i Strömstads kommun samt 
handlingsplan avseende våra resor daterad 2004-05-13 utgår 

Sammanfattning av ärendet 
Reglemente från 2004 rörande tjänsteresor och tjänstefordon föreslås bytas ut till 
Policy för tjänsteresor och tjänstefordon. 

Strömstads kommuns reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor daterad 2004-
05-13 behöver uppdateras utifrån aktuella regelverk. Förslaget utgår ifrån det 
nuvarande reglementet men föreslås fortsättningsvis benämnas som policy. 

Förslaget till policy har gåtts igenom av berörda inom tekniska förvaltningen samt 
kommunens miljöstrateg. Ledamöter hos kommunstyrelsens arbetsutskott har 
getts möjlighet att lämna synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-08-09  
Förslag till Policy för tjänsteresor och tjänstefordon  
Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta Policy för tjänsteresor och tjänstefordon för Strömstads kommun 
att Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor i Strömstads kommun samt 
handlingsplan avseende våra resor daterad 2004-05-13 utgår 

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/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

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 § 101 
KSAU § 117                        Dnr: KS/2017- 0399 

Policy om skyddade personuppgifter 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta policy för hantering av skyddade personuppgifter med riktlinjer för 
nämnder och bolag 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i sina verksamheter att hantera personuppgifter för anställda, 
förtroendevalda, abonnenter, sökande mm. För att på rätt sätt hantera uppgifter, 
som på grund av enskilds behov av skydd, har beslut från Skatteverket om sekretess 
behövs riktlinjer och rutiner. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-06-14 
Policy för hantering av skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta policy för hantering av skyddade personuppgifter med riktlinjer för 
nämnder och bolag 

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/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

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 § 102 
KSAU § 118                        Dnr: KS/2017-0423 

Årsplan 2018 - sammanträdestider för kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018: 15 februari, 
27 mars, 26 april, 19 juni, 20 september, 25 oktober, 22 november, 13 december 

Sammanfattning av ärendet 
Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden bör 
fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina 
sammanträdestider därefter. Ärenden som hör till de kommunövergripande 
ekonomiprocesserna bör vara styrande för kommunfullmäktiges 
sammanträdestider, i syfte att möjliggöra förvaltningarnas och nämndernas 
beredning till kommunstyrelsen. Det är angeläget att allt underlag från 
förvaltningarna, som innehåller resultatprognoser och budgetberedning, är 
nämndbehandlat innan det inkommer till kommunstyrelsen för fortsatt beredning 
och sammanställning. Vad gäller övriga ärenden ska anvisningar från administrativa 
avdelningen följas. För att ge utrymme för dialog mellan kommunstyrelsen och 
nämnder/bolag avsätts tid för samråd. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson, redovisningsansvarig 2017-06-21 
Årsplan 2018 för Sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018: 15 februari, 
27 mars, 26 april, 19 juni, 20 september, 25 oktober, 22 november, 13 december 

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/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

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 § 103 
KSAU § 119                        Dnr: KS/2017--0383 

Medborgarförslag om ändrad ålder för seniorkort på Västtrafik 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  avslå medborgarförslaget 

Beslutsmotivering 
Av de 49 kommunerna inom Västra Götalandsregionen erbjuder 36 kommuner 
seniorkort. 17 kommuner har 75 år som gräns. Övriga 19 kommuner har 65 år. 
Förslaget avser att förändra åldersgräns inom tätorten. Den befintliga 
kollektivtrafiken samt de som nyttjar den finns företrädesvis utanför tätorten. 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Söderman har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att  
Personer över 65 år boende i Strömstad kommun kan erhålla ett sk Seniorkort som  
innebär att de åker avgiftsfritt på Västrafiks linjer inom Strömstad tätort. 
Då det är möjligt att gå i pension vid 61 års ålder och många också gör så, föreslår 
undertecknad att ålderskravet för att få Seniorkort sänks till 61 års ålder.  

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-08-16 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20 
Medborgarförslag 2017-06-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  avslå medborgarförslaget med motivering att av de 49 kommunerna inom 
Västra Götalandsregionen erbjuder 36 kommuner seniorkort. 17 kommuner har 75 
år som gräns. Övriga 19 kommuner har 65 år. Förslaget avser att förändra 
åldersgräns inom tätorten. Den befintliga kollektivtrafiken samt de som nyttjar den 
finns företrädesvis utanför tätorten.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsens beslut  
 
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/


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

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 § 104 
KSAU § 121                        Dnr: KS/2016-0066 

Gratis parkering en timme vintertid 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fortsätta med vårens provperiod med en timme gratis parkering i centrum för 
perioden 2017-10-01—2017-12-31.  

att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras inom befintlig ram. 

att det beräknade inkomstbortfallet ska beaktas i kommande budget. 
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att vid budgetdialogen 2017-09-26 redovisa 
statistik för antal parkerade 1/1-31/3 2017 , jämfört med samma period 2016 

Sammanfattning av ärendet 
För perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 har på prov genomförts en timme gratis 
parkering i centrum, detta för att göra det enklare för exempelvis de som ska göra 
snabba inköp.   
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 deltar inte Ronnie Brorsson (S) och 
Kent Hansson (S) i beslutet med motivering att underlag till beslut saknas.   

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Conny Hansson gatuchef 2017-08-24 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att införa en timme gratis parkering i centrum för perioden 2017-10-01— 
2017-12-31,  
att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras av finansförvaltningen. 
att beräknade inkomstbortfallet ska beaktas i kommande budget. 
att uppdra åt Tekniska förvaltningen att vid budgetdialogen 2017-09-26 redovisa 
statistik för antal parkerade 1/1-31/3 2017 , jämfört med samma period 2016 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Peter Dafteryd (C) föreslår att andra att-satsen ändras till att det beräknade 
inkomstbortfallet ska finansieras inom befintlig ram. 

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att första att-satsen ska ändras till att fortsätta 
med vårens provperiod med en timme gratis parkering i centrum för perioden 
2017-10-01—2017-12-31.  

Ronnie Brorsson (S) och Margareta Fredriksson (L) bifaller förslag till beslut under 
sammanträdet. 
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  
med förslag till beslut under sammanträdet kan antas och finner att så sker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämndens diarium 
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KS § 105 
KSAU § 122                        Dnr: KS/2017-0423 

Årsplan 2018 för sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens beslut  

att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt bifogad Årsplan 2018 för sammanträden och 
ekonomiprocesser  

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2018: 31 januari,  
14 mars, 11 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september, 7 november, 28 november 

att fastställa tider för samråd enligt bifogad Årsplan 2018 

att fastställa sammanträdestider och inlämningstider för ekonomiprocessens delar, 
årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 
nämnderna enligt bifogad Årsplan 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden bör 
fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina 
sammanträdestider därefter. Ärenden som hör till de kommunövergripande 
ekonomiprocesserna bör vara styrande för kommunfullmäktiges 
sammanträdestider, i syfte att möjliggöra förvaltningarnas och nämndernas 
beredning till kommunstyrelsen. Det är angeläget att allt underlag från 
förvaltningarna, som innehåller resultatprognoser och budgetberedning, är 
nämndbehandlat innan det inkommer till kommunstyrelsen för fortsatt beredning 
och sammanställning. Vad gäller övriga ärenden ska anvisningar från administrativa 
avdelningen följas. För att ge utrymme för dialog mellan kommunstyrelsen och 
nämnder/bolag avsätts tid för samråd. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson, redovisningsansvarig 2017-06-21 
Årsplan 2018 för Sammanträden och ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt bifogad Årsplan 2018 för sammanträden och 
ekonomiprocesser  
att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2018: 31 januari,  
14 mars, 11 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september, 7 november, 28 november 
att fastställa tider för samråd enligt bifogad Årsplan 2018 
att fastställa sammanträdestider och inlämningstider för ekonomiprocessens delar, 
årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 
nämnderna enligt bifogad Årsplan 2018 

mailto:ks@stromstad.se
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Ekonomiförvaltningen 
Samtliga nämnders diarium 
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KS § 106 
KSAU § 124                        Dnr: KS/2017-0422 

Styrelse Stiftelsen Vera Northins minne 

Kommunstyrelsens beslut  

att utse kommunikationschef till ledamot i styrelsen 

att utse ekonomichef till ersättare i styrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen ska registrera Stiftelsen Vera Nothins minne i stiftelseregistret. Enligt 
stiftelseförordnandet har stiftelsen en styrelse som kommunfullmäktige i 
Strömstads kommun utser. Det finns ett protokoll från kommunfullmäktige i 
Strömstad från den 27 november 2014 där det framgår att Peter Dafteryd, Ronnie 
Brorsson samt administrativ chef är valda som ordinarie styrelseledamöter och 
Margareta Fredriksson, Lena Martinsson och kommunsekreterare som ersättare. 
För att kunna registrera stiftelsen, behövs det namn, personnummer, adress och 
telefonnummer på de samtliga valda styrelseledamöterna. 
Inför registreringen föreslås att Administrativ chef ersätts av Maria Kvarnbäck, 
kommunikationschef och till ersättare utses Lars-Erik Hansson, Ekonomi- och IT-
chef. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson Ekonomichef 2017-08-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att utse kommunikationschef till ledamot i styrelsen 
att utse ekonomichef till ersättare i styrelsen 

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

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Kommunikationschef Maria Kvarnbäck 
Ekonomichef Lars-Erik Hansson 
 
 
 
 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

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 § 107 
KSAU § 125                        Dnr: KS/2017-0180 

Riktlinjer och inköpsregler för mobiltelefon, dator, surfplatta 
och bredband  

Kommunstyrelsens beslut  

att riktlinjer och inköpsregler för mobiltelefon, dator, surfplatta och bredband 
antas och ska gälla från 2017-09-01 

Sammanfattning av ärendet 
Följande riktlinjer avseende anskaffning och hantering av mobiltelefon, surfplatta, 
dator och bredband fast/mobilt för arbetstagare och politiker i Strömstads kommun 
gäller fr o m 2017-09-01. Riktlinjerna reglerar vad som gäller då en arbetstagare och 
politiker har ett behov av dessa digitala arbetsredskap. Vilket behov som ska finnas 
samt vem som beslutar om inköp samt administration. Riktlinjerna reglerar även 
användningen av dessa inom kommunens verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson Ekonomichef 2017-07-12 
Riktlinjer och inköpsregler för mobiltelefon, dator, surfplatta och bredband 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att riktlinjer och inköpsregler för mobiltelefon, dator, surfplatta och bredband antas 
och ska gälla från 2017-09-01 

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

 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
IT-enheten 
Ekonomiavdelningen 
Staffan Buhre, upphandlare 
Samtliga förvaltningschefer 
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