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Kommunfullmäktige 2017-03-14 Dnr: KS/2017-0039
STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Datum: Torsdag 2017-03-23
Tid: 18.00 -
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program

Information BOHUSLÄN BERÄTTAR  - Bodil Tingsby

Medborgarundersökningen 2016 - Helene Evensen

Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering 30 mars klockan 08:30
Anmälan om övrig fråga
Anmälnings- och delegationsärenden

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer

01 Medborgarförslag om Friskare vård i Strömstad KS/2017-0120

02 Motion om Friskare vård i Strömstad från Nya 
Moderaterna

KS/2017-0154

03 Motion om ett öppet och tryggt Strömstad från 
Nya Moderaterna

KS/2017-0122

04 Svar på medborgarförslag -Multianläggning för 
utomhusaktiviteter

KS/2015-0523

05 Svar på motion - Förtätning av papperskorgar KS/2016-0203

06 Svar på medborgarförslag - Strandremsa Kebal KS/2016-0365

07 Svar på medborgarförslag  - Förslag till 
förbättring för Kebalområdet

KS/2016-0364

08 Svar på medborgarförslag - Vattenkran/fontän KS/2016-0361

09 Svar på medborgarförslag - Cykelväg 
Hällestrand 

KS/2016-0435

10 Val av ersättare till AB Strömstads badanstalt

11 Näringslivsstrategi 2017 KS/2017-0096

12 Överföring  investeringsbudget  från 2016 till 
2017

KS/2016-0653

13 Utbetalande av partistöd 2017 KS/2017-0097

14 Hälso- och Sjukvårdsavtalet! KS/2017-0128

15 Anmälningsärende
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Peter Heie
ordförande

Ralf Karlsson
 sekreterare

Ledamöter Ersättare
Ronnie Brorsson (S)
Peter Dafteryd (C)
Margareta Fredriksson (L)
Lena Martinsson (S)
Åsa Torstensson (C)
Siwert Hjalmarsson (M)
Karla Valdevieso (MP)
Mattias Gustafsson (SD)
Anna-Lena Carlsson (C)
Lars Tysklind (L)
Marie Rask (S)
Bengt-Göran Bergstrand (M)
Hans-Inge Sältenberg (C)
Katharina Meyer (V)
Bengt Bivrin (MP)
Merry Johansson (S)
Fredrik Eriksson (SD)
Anders Olsson (L), 1:e vice ordförande
Sveza Daceva Filipova (C)
Bengt Simonsson Fröjd (S)
Stefan Jensen (KD)
Morgan Gutke (C)
Eva Borg (M)
Ingemar Nordström (L)
Mats Granberg (S), 2:e vice ordförande
Andreas Nikkinen (MP)
Elisabeth Johansson (C)
Terry Bergqvist (S)
Ulf Peter Johansson (SD)
Tore Lomgård (C)
Mette H Johansson (L)
Leif Andersson (S)
Kurt Andersson (M)
Lars Åke Karlgren (V)
Peter Heie (C), Ordförande
Peter Sövig (S)
Anna Gravander (MP)
Anne-Lise Lindmark (L)

Anders Ekström (M)
Mikael Sääf (M)
Monica Larsen (C)
Terése Lomgård (C)
Tommy Midtsundstad (C)
Jane Forsberg-Karlsson (C)
Stig Carlsson (C)
Håkan Eriksson (L)
Anette Andersson (L)
Hans-Robert Hansson (L)
Roland Wiklander (KD)
Arlette Lacabanne Raber (KD)
Jan Vidar Seljegren (S)
Lena Sundberg (S)
Rolf Pettersson (S)
Ligia Morales Ahlgren (S)
Sten Brodén (V)
Mia Öster (V)
Britt-Marie Winberg (MP)
Anders Karlsson (MP)
Sanja Lilli Gohlke (SD)
Morgan Gustafsson (SD)
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Strömstads Kommun 
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KF §33       Dnr: KS/2017-0120 

Medborgarförslag om en Friskare vård i Strömstad 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen med samordningsansvar samt till 
socialnämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Sven Moosberg mfl har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att gruppen 
Jourstromstad.se arbetar med att etablera/återfå sjukvård dygnet runt i Strömstad. Vi i 
gruppen begär nu att Strömstads kommun, i enlighet med KF's enhälliga beslut 2016-11-24, 
tillsammans med Jourströmstad arbetar för mer och bättre samarbete med regionen när 
det gäller sjukvården. 
Jourströmstad hänvisar till det existerande vårdbolaget Tiohundra AB, ett vård bolag som 
sköter både den landstingsägda hälso- och sjukvården och den kommunalägda 
omsorgsverksamheten i Norrtälje kommun. 
Vård bolaget Tiohundra ägs med lika stora andelar gemensamt av Stockholms läns 
landsting och Norrtälje kommun, genom ett kommunalförbund som de båda 
huvudmännen har bildat. 
I april 2005 tog landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige var sitt principbeslut om en 
samfinansiering och gemensam organisation. Underlag såsom avtal bolagsordning, 
ägardirektiv finns således redan och kan användas för motsvarande verksamhet i 
Strömstad. 
Verksamheten bedrivs på Norrtälje sjukhus, ett sjukhus landstinget hösten 2003 avsåg att 
lägga ned. Vi i Jourströmstad begär nu att politikerna i Strömstad, enligt KF beslutet, 
arbetar för att tillsammans med oss och med VG-regionen/landstinget, i enlighet med 
Norrtäljemodellen, kunna ge vård dygnet runt i Strömstad till kommunens invånare och 
besökare. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-02-20 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

rakarl01
Ny stämpel 1



KS/2017-0120

2017-02-20 

Till Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om en Friskare vård i Strömstad 

Gruppen Jourstromstad.se arbetar med att etablera/återfå sjukvård dygnet runt i Strömstad. 

Vi i gruppen begär nu att Strömstads kommun, i enlighet med KF's enhälliga beslut 2016-11-24, 

tillsammans med Jourstromstad arbetar för mer och bättre samarbete med regionen när det gäller 

sjukvården. 

Jourstromstad hänvisar till det existerande vårdbolaget Tiohundra AB, ett vård bolag som sköter både 

den landstingsägda hälso- och sjukvården och den kommunalägda omsorgsverksamheten i Norrtälje 

kommun. 

Vård bolaget Tiohundra ägs med lika stora andelar gemensamt av Stockholms läns landsting och 

Norrtälje kommun, genom ett kommunalförbund som de båda huvudmännen har bildat. 

I april 2005 tog landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige var sitt principbeslut om en 

samfinansiering och gemensam organisation. 

Underlag sa-som avfäl~bolagsordnmg, ägarairekfivmm finns så ledes redan och kan användas för 

motsvarande verksamhet i Strömstad. 

Verksamheten bedrivs på Norrtälje sjukhus, ett sjukhus landstinget hösten 2003 avsåg att lägga ned. 

Vi i Jourstromstad begär nu att politikerna i Strömstad, enligt KF beslutet, arbetar för att tillsammans 

med oss och med VG-regionen/landstinget, i enlighet med Norrtäljemodellen, kunna ge vård dygnet 

runt i Strömstad till kommunens invånare och besökare. 

'-ovan 

/ 
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KF §34       Dnr: KS/2017-0154 

Motion friskare vård i Strömstad 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen med samordningsansvar samt till 
socialnämnden för yttrande 

Sammanfattning av ärendet 
Nya Moderaterna i Strömstad stöder gruppen Jourströmstads arbete med att 
etablera/återfå sjukvård dygnet runt i Strömstad. 
Vi moderater yrkar på att Strömstads kommun, i enlighet med KF´s  enhälliga beslut 
2016 11-24  i samverkan med Jourströmstad arbetar för mer och bättre samarbete med 
regionen när det gäller sjukvården i vår kommun. 
Vi och Jourströmstad hänvisar till det existerande vårdbolaget Tiohundra AB, ett 
vårdbolag som sköter både den landstingsägda hälso- och sjukvården och den 
kommunalägda omsorgsverksamheten i Norrtälje kommun. 
Vårdbolaget ägs med lika stora andelar gemensamt av Stockholms läns landsting och 
Norrtälje kommun, genom ett kommunalförbund som de båda huvudmännen har 
bildat. 

I april 2005 tog landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige var sitt principbeslut 
om en samfinansiering och gemensam organisation. Verksamheten bedrivs på 
Norrtälje sjukhus, ett sjukhus landstinget hösten 2003 avsåg att lägga ned. 

Beslutsunderlag 
Motion 2017-02-28 
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Till	  Kommunfullmäktige	  	   	   Strömstad,	  2017-‐02-‐28	  

 

 

  

 

 

 

Motion	  Friskare	  vård	  i	  Strömstad	  	  

Nya	  Moderaterna	  i	  Strömstad	  stöder	  gruppen	  Jourströmstads	  arbete	  med	  att	  etablera/återfå	  
sjukvård	  dygnet	  runt	  i	  Strömstad.	  	  

Vi	  moderater	  yrkar	  på	  att	  Strömstads	  kommun,	  i	  enlighet	  med	  KF	  ́s	  enhälliga	  beslut	  2016-‐11-‐24,	  
i	  samverkan	  med	  Jourströmstad	  arbetar	  för	  mer	  och	  bättre	  samarbete	  med	  regionen	  när	  det	  
gäller	  sjukvården	  i	  vår	  kommun.	  	  

Vi	  och	  Jourströmstad	  hänvisar	  till	  det	  existerande	  vårdbolaget	  Tiohundra	  AB,	  ett	  vårdbolag	  som	  
sköter	  både	  den	  landstingsägda	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  och	  den	  kommunalägda	  
omsorgsverksamheten	  i	  Norrtälje	  kommun.	  	  

Vårdbolaget	  ägs	  med	  lika	  stora	  andelar	  gemensamt	  av	  Stockholms	  läns	  landsting	  och	  Norrtälje	  
kommun,	  genom	  ett	  kommunalförbund	  som	  de	  båda	  huvudmännen	  har	  bildat.	  	  

I	  april	  2005	  tog	  landstingsfullmäktige	  och	  kommunfullmäktige	  var	  sitt	  principbeslut	  om	  en	  
samfinansiering	  och	  gemensam	  organisation.	  	  

Verksamheten	  bedrivs	  på	  Norrtälje	  sjukhus,	  ett	  sjukhus	  landstinget	  hösten	  2003	  avsåg	  att	  lägga	  
ned.	  	  

	  

För	  Moderaterna	  	  

	  

	  
____________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ______________________	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Siwert	  Hjalmarsson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bengt	  Göran	  Bergstrand	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anders	  Ekström	  
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KF §35       Dnr: KS/2017-0122 

Motion ett tryggare Strömstad 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att remittera motionen till kommunstyrelsen med samordningsansvar samt till 
socialnämnden tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt till folkhälsorådet 
för yttrande 

Sammanfattning av ärendet 
Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska alla känna 
sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. Alla medborga re har rätt att kräva ett tryggt 
samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att känslan av trygghet 
dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan eller kommer acceptera . 
På många orter i Sverige upplever unga och gamla rädsla att vara ute själva på kvällarna, 
även i Strömstad oroas människor för överfall och kriminalitet. Denna utveckling måste 
stoppas ! Vi kommer aldrig acceptera att vårt samhälle dräneras på de goda initiativen och 
den positiva kraften där ett tryggt samhälle utgör grunden för välmående och stabilitet. 
Tillsammans ska vi säkerställa att Strömstad är, och upplevs, som tryggt och säkert- även på 
kvällstid, oavsett om man är ung eller gammal. 
Vi behöver fler poliser i vår kommun. Det är inte acceptabelt att så få poliser ska täcka ett 
alldeles för stort geografiskt område, en besparing på bekostnad av Strömstabornas 
trygghet och säkerhet. 
Strömstad behöver också säkerställa att det finns en social verksamhet för våra ungdomar 
som attraherar och bidrar till en meningsfull fritid. Idag är det svårt att nämna någon 
konkret kontinuerlig ungdomsverksamhet som exempelvis riktar sig till målgruppen 
ungdomar mellan 12 - 15 år. 
Tiden är knapp, vi måste agera kraftfullt och inkludera alla berörda såsom skola, polis, 
socialtjänst, föreningsliv och näringsliv, allt för att säkra upp ett tryggt och öppet 
lokalsamhälle.  
 
Vi i moderaterna yrkar att 
• En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad. 
• Trygghets-jourbil (se bilaga 1) 
• En ökad belysning med strategisk placering (se bilaga 2) med utgångspunkt i en 
medborgardialog (likt dialogen vid genomförandet av utomhusgymmet). 

Beslutsunderlag 
Motion 2017-02-20 
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KF §36 
KS § 03 
KSAU § 03       Dnr: KS/2015-0523 

Svar på medborgarförslag - multianläggning för utomhusaktiviteter  
i Skee  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att en arbetsgrupp tillsätts för att se över behovet av aktivitetsanläggningar i stort i 
kommunen samt att arbetsgruppen föreslår var multianläggningen ska placeras och hur 
den ska finansieras. 

att arbetsgruppen föreslås bestå av fritidsansvarig som sammankallande till arbetsgruppen, 
folkhälsostrateg, Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB, gatuchef, mark och 
exploateringschef, politiker i Kultur- och fritidsutskottet och Tekniska nämnden. 
att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 2017-06-15 
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kjell Hilmersson med Positiv Utveckling Skee (PUS) har inkommit med ett medborgarförslag 
2015-12-06 angående en  multianläggning för utomhusaktiviteter med placeras på 
grusfotbollsplanen i Skee.  
Tekniska nämndens ordförande, Åsa Torstensson och gatuchef, Conny Hansson har varit i 
kontakt med förslagsställarna som presenterat sitt förslag på multianläggning för 
utomhusaktiviteter. AB Strömstadslokaler som äger grusfotbollsplanen ställer sig positiva 
till förslaget men det pågår dock en utredning om ny gymnastikhall i Skee och 
grusfotbollsplanen är en av de alternativa platserna där gymnastikhallen kan byggas. 
Tekniska förvaltningen se över förslaget på multianläggningen så den stämmer med de 
mått och materialval som är praxis på multianläggningar.  
På senare tid har det även inkommit önskemål från ungdomar att anlägga en skatepark i 
betong som mer motsvarar behovet för skate- och kickbike utövare. Kommunens 
fritidssansvarige Kurt Dahlberg, folkhälsostrateg Terese Lomgård och gatuchef Conny 
Hansson har varit i Lysekil och tittat på Lysekils Bostäder ABs nya betongpark och 
multianläggning för bollspel. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-02-08 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Protokoll Tekniska nämnden 2016-12-13 
Tjänsteskrivelse Conny Hansson, gatuchef 2016-12-01 
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-12-17  
Medborgarförslag 2015-12-06 
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KS §03 
KSAU §03       Dnr: KS/2015-0523 

Svar på medborgarförslag - multianläggning för utomhusaktiviteter  
i Skee  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att en arbetsgrupp tillsätts för att se över behovet av aktivitetsanläggningar i stort i 
kommunen samt att arbetsgruppen föreslår var multianläggningen ska placeras och hur 
den ska finansieras. 

att arbetsgruppen föreslås bestå av fritidsansvarig som sammankallande till 
arbetsgruppen, folkhälsostrateg, Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB, gatuchef, 
mark och exploateringschef, politiker i Kultur- och fritidsutskottet och Tekniska 
nämnden. 

att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 2017-06-15 
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kjell Hilmersson med Positiv Utveckling Skee (PUS) har inkommit med ett 
medborgarförslag 2015-12-06 angående en  multianläggning för utomhusaktiviteter 
med placeras på grusfotbollsplanen i Skee.  
Tekniska nämndens ordförande, Åsa Torstensson och gatuchef, Conny Hansson har varit 
i kontakt med förslagsställarna som presenterat sitt förslag på multianläggning för 
utomhusaktiviteter. AB Strömstadslokaler som äger grusfotbollsplanen ställer sig 
positiva till förslaget men det pågår dock en utredning om ny gymnastikhall i Skee och 
grusfotbollsplanen är en av de alternativa platserna där gymnastikhallen kan byggas. 
Tekniska förvaltningen se över förslaget på multianläggningen så den stämmer med de 
mått och materialval som är praxis på multianläggningar.  
På senare tid har det även inkommit önskemål från ungdomar att anlägga en skatepark i 
betong som mer motsvarar behovet för skate- och kickbike utövare. Kommunens 
fritidssansvarige Kurt Dahlberg, folkhälsostrateg Terese Lomgård och gatuchef Conny 
Hansson har varit i Lysekil och tittat på Lysekils Bostäder ABs nya betongpark och 
multianläggning för bollspel. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Protokoll Tekniska nämnden 2016-12-13 
Tjänsteskrivelse Conny Hansson, gatuchef 2016-12-01 
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-12-17  
Medborgarförslag 2015-12-06 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att en arbetsgrupp tillsätts för att se över behovet av aktivitetsanläggningar i stort i 
kommunen samt att arbetsgruppen föreslår var multianläggningen ska placeras och hur 
den ska finansieras. 
att arbetsgruppen föreslås bestå av fritidsansvarig, folkhälsostrateg, Strömstadsbyggen 
AB, Strömstadslokaler AB, gatuchef, mark och exploateringschef, politiker i Kultur- och 
fritidsutskottet och Tekniska nämnden. 
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans-Inge Sältenberg (C) och Margareta Fredriksson (L) bifaller Kommunstyrelsens 
arbetsutskott förslag till beslut  

Lena Martinsson (S) yrkar på att utse kommunens fritidskonsulent som sammankallande 
till arbetsgruppen, samt att en återrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast 
2017-06-15 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Lena 
Martinssons tilläggsförslag antas och finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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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 

 

 

   KSAU § 03      Dnr: KS/2015-0523 

Svar på medborgarförslag - multianläggning för utomhusaktiviteter 
i Skee  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att en arbetsgrupp tillsätts för att se över behovet av aktivitetsanläggningar i stort i 
kommunen samt att arbetsgruppen föreslår var multianläggningen ska placeras och hur 
den ska finansieras. 

att arbetsgruppen föreslås bestå av fritidsansvarig, folkhälsostrateg, Strömstadsbyggen 
AB, Strömstadslokaler AB, gatuchef, mark och exploateringschef, politiker i Kultur- och 
fritidsutskottet och Tekniska nämnden. 

att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
 Lena Martinsson (S) och Leif Andersson (S) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kjell Hilmersson med Positiv Utveckling Skee (PUS) har inkommit med ett 
medborgarförslag 2015-12-06 angående en  multianläggning för utomhusaktiviteter 
med placeras på grusfotbollsplanen i Skee.  

Tekniska nämndens ordförande, Åsa Torstensson och gatuchef, Conny Hansson har 
varit i kontakt med förslagsställarna som presenterat sitt förslag på multianläggning för 
utomhusaktiviteter. AB Strömstadslokaler som äger grusfotbollsplanen ställer sig 
positiva till förslaget men det pågår dock en utredning om ny gymnastikhall i Skee och 
grusfotbollsplanen är en av de alternativa platserna där gymnastikhallen kan byggas. 
Tekniska förvaltningen se över förslaget på multianläggningen så den stämmer med de 
mått och materialval som är praxis på multianläggningar.  

På senare tid har det även inkommit önskemål från ungdomar att anlägga en skatepark 
i betong som mer motsvarar behovet för skate- och kickbike utövare. Kommunens 
fritidssansvarige Kurt Dahlberg, folkhälsostrateg Terese Lomgård och gatuchef Conny 
Hansson har varit i Lysekil och tittat på Lysekils Bostäder ABs nya betongpark och 
multianläggning för bollspel. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2016-12-13 
Tjänsteskrivelse Conny Hansson, gatuchef 2016-12-01 
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-12-17  
Medborgarförslag 2015-12-06 

 



STRÖMSTADS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  4 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 

 

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 

 

 

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att en arbetsgrupp tillsätts för att se över behovet av aktivitetsanläggningar i stort i 
kommunen samt att arbetsgruppen föreslår var multianläggningen ska placeras och hur 
den ska finansieras. 
att arbetsgruppen föreslås bestå av fritidsansvarig, folkhälsostrateg, Strömstadsbyggen 
AB, Strömstadslokaler AB, gatuchef, mark och exploateringschef, politiker i Kultur- och 
fritidsutskottet och Tekniska nämnden. 
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så sker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2016-0023

TN § 111 Medborgarförslag - multianläggning för 
utomhusaktiviteter i Skee

Tekniska nämndens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige att en arbetsgrupp tillsätts för att se över behovet 
av aktivitetsanläggningar i stort i kommunen samt att arbetsgruppen föreslår var 
multianläggningen ska placeras och hur den ska finansieras.

Deltagare arbetsgruppen föreslås vara, fritidsansvarig, folkhälsostrateg, 
Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB, gatuchef, mark och 
exploateringschef, politiker i Kultur- och fritidsutskottet och Tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Positiv Utveckling Skee (PUS) har för Tekniska nämndens ordförande, Åsa 
Torstensson och gatuchef, Conny Hansson, presenterat sitt förslag på 
multianläggning för utomhusaktiviteter. I förslaget föreslår man att 
multianläggningen placeras på grusfotbollsplanen i Skee.

Conny Hansson har diskuterat förslaget och placeringen med Strömstadslokaler 
AB som äger grusfotbollsplanen. Strömstadslokaler AB ställer sig positiva till 
förslaget men det pågår dock en utredning om ny gymnastikhall i Skee och 
grusfotbollsplanen är en av de alternativa platserna där gymnastikhallen kan 
byggas.

Eftersom utredningen inte är klar med gymnastikhallens placering kan man inte 
fortsätta med att planera multiyta på fotbollsplanen.

Tekniska förvaltningen har för att spara tid gett ÅF Consult AB (kommunens 
upphandlade konsultföretag) i uppdrag att se över förslaget på multianläggningen 
så den stämmer med de mått och materialval som är praxis på multianläggningar.

På senare tid har det även inkommit önskemål från ungdomar att anlägga en 
skatepark i betong som mer motsvarar behovet för skate- och kickbikeutövare.

Kommunens fritidssansvarige Kurt Dahlberg, folkhälsostrateg Terese Lomgård och 
gatuchef Conny Hansson har varit i Lysekil och tittat på LysekilsBostäder ABs nya 
betongpark och multianläggning för bollspel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yttrande angående medborgarförslag - multianläggning för 
utomhusaktiviteter i Skee, Conny Hansson 2016-12-01
Medborgarförslag från Positiv utveckling Skee 2015-12-06
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf §136 Ks/2015-0523



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att en arbetsgrupp tillsätts för 
att se över behovet av aktivitetsanläggningar i stort i kommunen samt att 
arbetsgruppen föreslår var multianläggningen ska placeras och hur den ska 
finansieras.

Deltagare arbetsgruppen föreslås vara, fritidsansvarig, folkhälsostrateg, 
Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB, gatuchef, mark och 
exploateringschef, politiker i Kultur- och fritidsutskottet och Tekniska nämnden.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Conny Hansson, gatuchef
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2016-12-01 Dnr: TN/2016-0023
Gatuavdelningen
Conny Hansson, 0526-191 56

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Karlsgatan 51 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Yttrande angående medborgarförslag - multianläggning för 
utomhusaktiviteter i Skee

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att en arbetsgrupp tillsätts för 
att se över behovet av aktivitetsanläggningar i stort i kommunen samt att 
arbetsgruppen föreslår var multianläggningen ska placeras och hur den ska 
finansieras.
Deltagare arbetsgruppen föreslås vara, fritidsansvarig, folkhälsostrateg, 
Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB, gatuchef, mark och 
exploateringschef, politiker i kultur- och fritidsutskottet och tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Positiv Utveckling Skee (PUS) har för tekniska nämndens ordförande, Åsa 
Torstensson och gatuchef, Conny Hansson, presenterat sitt förslag på 
multianläggning för utomhusaktiviteter. I förslaget föreslår man att 
multianläggningen placeras på grusfotbollsplanen i Skee.
Conny Hansson har diskuterat förslaget och placeringen med Strömstadslokaler 
AB som äger grusfotbollsplanen. Strömstadslokaler AB ställer sig positiva till 
förslaget men det pågår dock en utredning om ny gymnastikhall i Skee och 
grusfotbollsplanen är en av de alternativa platserna där gymnastikhallen kan 
byggas.

Eftersom utredningen inte är klar med gymnastikhallens placering kan man inte 
fortsätta med att planera multiyta på fotbollsplanen.

Tekniska förvaltningen har för att spara tid gett ÅF Consult AB (kommunens 
upphandlade konsultföretag) i uppdrag att se över förslaget på multianläggningen 
så den stämmer med de mått och materialval som är praxis på multianläggningar.

På senare tid har det även inkommit önskemål från ungdomar att anlägga en 
skatepark i betong som mer motsvarar behovet för skate- och kickbikeutövare.

Kommunens fritidssansvarige Kurt Dahlberg, folkhälsostrateg Terese Lomgård och 
gatuchef Conny Hansson har varit i Lysekil och tittat på LysekilsBostäder ABs nya 
betongpark och multianläggning för bollspel.

Tekniska nämnden



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Tekniska förvaltningen 2016-12-01 Dnr: TN/2016-0023
Gatuavdelningen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yttrande angående medborgarförslag - multianläggning för 
utomhusaktiviteter i Skee, Conny Hansson 2016-12-01
Medborgarförslag från Positiv utveckling Skee 2015-12-06
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf §136 Ks/2015-0523

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktige
Akten



KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida  3 (46) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2015-12-17 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Kf § 136 Ks/ 2015-0523 

Medborgarförslag - multianläggning för utomhusaktiviteter i Skee. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för yttrande 

Sammanfattning av ärendet 
Kjell Hilmersson har inkommit med, samt presenterar vid mötet, ett 
medborgarförslag beträffande en multianläggning för utomhusaktiviteter i 
Skee.  

Beslutsunderlaget 
Medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges presidium förslår Kommunfullmäktige besluta 

att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för yttrande 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 

Skickas till: Diariet 
Tekniska nämnden 

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

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








 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 6 (15) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23  
   
    

 

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 

 

KF §37 
KS § 04 
KSAU § 04     Dnr: KS/2016-0203 

Svar på motion - förtätning av papperskorgar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att motionen anses besvarad med motivering att förtätning av papperskorgar sker enligt 
dagens system samt att i samband med översyn av cykelstråk och centrumplan så kommer 
även allmän renhållning i centrum att ändras och ses över. 

Sammanfattning av ärendet 
 Ulf Johansson och Mattias Gustafsson (SD) har inkommit med en motion där de  
anger att för att öka trivsel och förhindra nedskrapning behovs en förtätning av 
papperskorgar i staden. Var man än befinner sig skall man inom synligt avstånd finna en 
papperskorg inom stadskärnan.  

Papperskorgarna bör vara utrustade med askkopp, inte minst vid folkrika platser. t.ex. vid 
knutpunkter for kollektivtrafik, butik- och krogtäta områden.  
Att: En förtätning av papperskorgar sker  
Att: Papperskorgar vid folkrika platser utrustas med askkopp  
Att: Detta sker före turistsäsongen 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-02-08 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Protokoll Tekniska nämnden 2016-11-08 
Tjänsteskrivelse, avdelningschef Eiton Ohlsson, 2016-11-01 
Protokoll Kommunfullmäktiges 2016-04-28  
Motion 2016-04-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

rakarl01
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (35) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-08  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 
KS §04 
KSAU §04    Dnr: KS/2016-0203 

Svar på motion - förtätning av papperskorgar 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att motionen anses besvarad med motivering att förtätning av papperskorgar sker enligt 
dagens system samt att i samband med översyn av cykelstråk och centrumplan så 
kommer även allmän renhållning i centrum att ändras och ses över. 

Sammanfattning av ärendet 
 Ulf Johansson och Mattias Gustafsson (SD) har inkommit med en motion där de  
anger att för att öka trivsel och förhindra nedskrapning behovs en förtätning av 
papperskorgar i staden. Var man än befinner sig skall man inom synligt avstånd finna en 
papperskorg inom stadskärnan.  

Papperskorgarna bör vara utrustade med askkopp, inte minst vid folkrika platser. t.ex. 
vid knutpunkter for kollektivtrafik, butik- och krogtäta områden.  
Att: En förtätning av papperskorgar sker  
Att: Papperskorgar vid folkrika platser utrustas med askkopp  
Att: Detta sker före turistsäsongen 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Protokoll Tekniska nämnden 2016-11-08 
Tjänsteskrivelse, avdelningschef Eiton Ohlsson, 2016-11-01 
Protokoll Kommunfullmäktiges 2016-04-28  
Motion 2016-04-18 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att motionen anses besvarad med motivering att förtätning av papperskorgar sker enligt 
dagens system samt att i samband med översyn av cykelstråk och centrumplan så 
kommer även allmän renhållning i centrum att ändras och ses över. 

Protokollsanteckning under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) tackar för svaret 

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



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2016-11-08

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2016-0108

TN § 97 Motion Renhållning - förtätning av 
papperskorgar

Tekniska nämndens beslut
att förtätning av papperskorgar sker enligt dagens system samt

att i samband med översyn av cykelstråk och centrumplan så kommer även 
allmän renhållning i centrum att ändras och ses över.

Sammanfattning av ärendet
Ulf Johansson och Mattias Gustafsson (SD) har i en motion till Kommunfullmäktige 
efterfrågat en förtätning av antalet papperskorgar (soptunnor) i de centrala 
delarna av staden.

Enligt dem är behovet stort av fler papperskorgar utrustade med askkopp speciellt 
vid folkrika platser som exempelvis knutpunkter för kollektivtrafiken, butiks- och 
krogtäta områden. Man säger också att ”Var man än befinner sig skall man inom 
synligt avstånd finna en papperskorg inom stadskärnan”.

Renhållningsavdelningen ansvarar för den allmänna renhållningen i tätorterna 
Strömstad och Skee enligt Tekniska nämndens budgetskrivning. Ansvaret 
innefattar renhållning på allmänna platser som exempelvis parker, torg, 
strandpromenad, gator och p-platser. Fastighetsägare/verksamheter ansvarar för 
renhållningen på trottoarer utanför sina egna fastigheter/verksamheter.

Antalet soptunnor och placering av dessa förändras ständigt beroende på årstid, 
hur orterna växer och promenadstråk ändras. Behovet får vi till oss via våra 
städare, personal på gata, park och allmänheten. Det sker också täta kontakter 
med näringsidkare i centrum. I de centrala delarna av staden är det i huvudsak 
fristående soptunnor med askkopp. De yttre områdena har till större delen 
stolphängda soptunnor utan askkopp.

Nedskräpning i form av cigarettfimpar utanför krogar är relativt vanligt 
förekommande då det inte är tillåtet att röka inomhus där. Det är då 
verksamhetens eller fastighetsägarens skyldighet att sköta renhållningen eller 
förebygga denna genom att placera ut askkoppar.

Vår ambition är att bibehålla Strömstad till en av landets renaste turiststäder med 
en ständigt pågående förtätning av antal soptunnor och ett aktivt städ av gator 
och torg.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2016-11-08

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef Eiton Ohlsson, 2016-11-01
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-28 § 53
Motion 2016-04-18

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att förtätning av papperskorgar sker enligt dagens system

Förslag till beslut under sammanträdet
Ingemar Nordström (L) yrkar att i samband med översyn av cykelstråk och 
centrumplan så kommer även allmän renhållning i centrum att ändras och ses 
över.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att Tekniska 
nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Avdelningschef Eiton Ohlsson
Akten



STRÖMSTADS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  5 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 

 

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 

 

 

KSAU § 04    Dnr: KS/2016-0203 

Svar på motion - förtätning av papperskorgar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att motionen anses besvarad med motivering att förtätning av papperskorgar sker 
enligt dagens system samt att i samband med översyn av cykelstråk och centrumplan 
så kommer även allmän renhållning i centrum att ändras och ses över. 

Sammanfattning av ärendet 
 Ulf Johansson och Mattias Gustafsson (SD) har inkommit med en motion där de  
anger att för att öka trivsel och förhindra nedskrapning behovs en förtätning av 
papperskorgar i staden. Var man än befinner sig skall man inom synligt avstånd finna 
en papperskorg inom stadskärnan.  

Papperskorgarna bör vara utrustade med askkopp, inte minst vid folkrika platser. t.ex. 
vid knutpunkter for kollektivtrafik, butik- och krogtäta områden.  
Att: En förtätning av papperskorgar sker  
Att: Papperskorgar vid folkrika platser utrustas med askkopp  
Att: Detta sker före turistsäsongen 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2016-11-08 
Tjänsteskrivelse, avdelningschef Eiton Ohlsson, 2016-11-01 
Protokoll Kommunfullmäktiges 2016-04-28  
Motion 2016-04-18 

 
Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att motionen anses besvarad med motivering att förtätning av papperskorgar sker 
enligt dagens system samt att i samband med översyn av cykelstråk och centrumplan 
så kommer även allmän renhållning i centrum att ändras och ses över. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så sker 

 

 

 Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 

 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2016-11-01 Dnr: TN/2016-0108
Renhållningsavdelningen
Eiton Ohlsson, 0526-194 96

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Motion Renhållning - förtätning av papperskorgar

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att förtätning av papperskorgar sker enligt dagens system

Sammanfattning av ärendet
Ulf Johansson och Mattias Gustafsson (SD) har i en motion till Kommunfullmäktige 
efterfrågat en förtätning av antalet papperskorgar (soptunnor) i de centrala 
delarna av staden.

Enligt dem är behovet stort av fler papperskorgar utrustade med askkopp speciellt 
vid folkrika platser som exempelvis knutpunkter för kollektivtrafiken, butiks- och 
krogtäta områden. Man säger också att ”Var man än befinner sig skall man inom 
synligt avstånd finna en papperskorg inom stadskärnan”.

Renhållningsavdelningen ansvarar för den allmänna renhållningen i tätorterna 
Strömstad och Skee enligt Tekniska nämndens budgetskrivning. Ansvaret 
innefattar renhållning på allmänna platser som exempelvis parker, torg, 
strandpromenad, gator och p-platser. Fastighetsägare/verksamheter ansvarar för 
renhållningen på trottoarer utanför sina egna fastigheter/verksamheter.

Antalet soptunnor och placering av dessa förändras ständigt beroende på årstid, 
hur orterna växer och promenadstråk ändras. Behovet får vi till oss via våra 
städare, personal på gata, park och allmänheten. Det sker också täta kontakter 
med näringsidkare i centrum. I de centrala delarna av staden är det i huvudsak 
fristående soptunnor med askkopp. De yttre områdena har till större delen 
stolphängda soptunnor utan askkopp.

Nedskräpning i form av cigarettfimpar utanför krogar är relativt vanligt 
förekommande då det inte är tillåtet att röka inomhus där. Det är då 
verksamhetens eller fastighetsägarens skyldighet att sköta renhållningen eller 
förebygga denna genom att placera ut askkoppar.

Vår ambition är att bibehålla Strömstad till en av landets renaste turiststäder med 
en ständigt pågående förtätning av antal soptunnor och ett aktivt städ av gator 
och torg.

Tekniska nämnden



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Tekniska förvaltningen 2016-11-01 Dnr: TN/2016-0108
Renhållningsavdelningen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef Eiton Ohlsson, 2016-11-01
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-28 § 53
Motion 2016-04-18

Eiton Ohlsson
avdelningschef 
0526-194 96
eiton.ohlsson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Avdelningschef Eiton Ohlsson
Akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  5 (34) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2016-04-28 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KF § 53    Dnr KS/2016-0203 

Motion - Förtätning av papperskorgar 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till Tekniska nämnden för yttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulf Johansson och Mattias Gustafsson (SD) har inkommit med en motion där de anger att 
för att öka trivsel och förhindra nedskrapning behovs en förtätning av 
papperskorgar i staden. Var man än befinner sig skall man inom synligt avstånd 
finna en papperskorg inom stadskärnan. 

Papperskorgarna bör vara utrustade med askkopp, inte minst vid folkrika platser. 
t.ex. vid knutpunkter for kollektivtrafik, butik- och krogtäta områden. 

Att: En förtätning av papperskorgar sker 
Att: Papperskorgar vid folkrika platser utrustas med askkopp 
Att: Detta sker före turistsäsongen 

Beslutsunderlag 
Motion 2016-04-18 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 
att remittera motionen till Tekniska nämnden för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 

 

 

 
 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 

 Tekniska nämnden 
 

 

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 

 

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


wuiedeMokmtm*, 
JSivmmtiuL. 

Fortatning av papperskorgar 

For att oka trivsel och forhindra nedskrapning behovs en fortatning av papperskorgar i 

staden. 

Var man an befinner sig skall man inom synligt avstand finna en papperskorg inom 

stadskarnan. 

Papperskorgarna bor vara utrustade med askkopp, inte minst vid folkrika platser. t.ex. vid 

knutpunkter for kollektivtrafik, butik- och krogtata omraden. 

Att: En fortatning av papperskorgar sker 

Att: Papperskorgar vid folkrika platser utrustas med askkopp 

Att: Detta sker fore turistsasongen 

Ulf Johansson Mattias Gustafsson 



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 7 (15) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23  
   
    

 

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 

 

KF §38  
KS § 26 
KSAU §28 Dnr: KS/2016-0365 

Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättring för strandremsan 
vid Strömstad Spa - Kebalområdet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att gatuavdelningen, arbetsledaren på arbetslivsenheten och kommunens miljövårdstrateg 
gemensamt utvärderar vad som är möjligt att genomföra i området med hänsyn till 
boende, djur- och växtliv. 

att man i samband med denna utvärdering inkluderar en översyn av befintliga 
kuststigar med diverse markeringar på Nötholmens naturreservat. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att 
Området, strandremsan på Kebal områdets västra sida i viken mot Nötholmen. 
idag är ett risigt och ostädat område som skulle kunna bli ett fint rekreationsområde 
för Strömstad och Kebalområdet. Området hänger dessutom ihop med 
Nötholmens naturreservat och Kuststigen till Seläter som skulle kunna bilda ett 
mycket attraktivt sammanhängande område för promenad, vandring och lek. 
Röjer man undan taggbuskar, enbuskar och sly på området närmast husen och gör 
en mer öppen gräs eller sandyta som passar för lek och bollspel så skulle det bli ett 
attraktivt område. Dit skulle man kunna gå för att spela Kubb, krocket sparka boll 
eller varför inte en vollybollplan där man lätt kunde ta bort/ höja nätet för att 
kunna användas för lite av varje. Kebalområdet saknar dessutom ett område för lek 
och bollspel. Längre ut på strandområdet kunde man ta bort undervegetationen 
och ev spara några stora träden så man kunde röra sig runt och leka bland träd och 
klippor. 

På området i början av kuststigen ligger ett borttaget krigs- kanonställe där det 
sticker upp rostiga stålrör ur marken. Där kunde man göra en fin grill och fikaplats. 
Ett fint avslut eller börja på kuststigen eller efter en stunds lek där man kan se ut 
över havet, Nötholmen och Koster. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse, Jeanette Johander, biträdande gatuchef 2017-01-16 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-09-15 
Medborgarförslag 19 juni 2016 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 6



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS § 26 
KSAU § 28 Dnr: KS/2016-0365 

Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättring för strandremsan 
vid Strömstad Spa - Kebalområdet 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att gatuavdelningen, arbetsledaren på arbetslivsenheten och kommunens 
miljövårdstrateg gemensamt utvärderar vad som är möjligt att genomföra i området 
med hänsyn till boende, djur- och växtliv. 

att man i samband med denna utvärdering inkluderar en översyn av befintliga kuststigar 
med diverse markeringar på Nötholmens naturreservat. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att 
Området, strandremsan på Kebal områdets västra sida i viken mot Nötholmen. 
idag är ett risigt och ostädat område som skulle kunna bli ett fint rekreationsområde 
för Strömstad och Kebalområdet. Området hänger dessutom ihop med 
Nötholmens naturreservat och Kuststigen till Seläter som skulle kunna bilda ett 
mycket attraktivt sammanhängande område för promenad, vandring och lek. 
Röjer man undan taggbuskar, enbuskar och sly på området närmast husen och gör 
en mer öppen gräs eller sandyta som passar för lek och bollspel så skulle det bli ett 
attraktivt område. Dit skulle man kunna gå för att spela Kubb, krocket sparka boll 
eller varför inte en vollybollplan där man lätt kunde ta bort/ höja nätet för att 
kunna användas för lite av varje. Kebalområdet saknar dessutom ett område för lek 
och bollspel. Längre ut på strandområdet kunde man ta bort undervegetationen 
och ev spara några stora träden så man kunde röra sig runt och leka bland träd och 
klippor. 

På området i början av kuststigen ligger ett borttaget krigs- kanonställe där det 
sticker upp rostiga stålrör ur marken. Där kunde man göra en fin grill och fikaplats. 
Ett fint avslut eller börja på kuststigen eller efter en stunds lek där man kan se ut 
över havet, Nötholmen och Koster. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse, Jeanette Johander, biträdande gatuchef 2017-01-16 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-09-15 
Medborgarförslag 19 juni 2016 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att gatuavdelningen, arbetsledaren på arbetslivsenheten och kommunens 
miljövårdstrateg gemensamt utvärderar vad som är möjligt att genomföra i området 
med hänsyn till boende, djur- och växtliv. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att man i samband med denna utvärdering inkluderar 
en översyn av befintliga kuststigar med diverse markeringar på Nötholmens 
naturreservat. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Siwert 
Hjalmarssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-02-22 KS/2016-0017 
   
    

 

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 

 

KSAU § 28     Dnr: KS/2016-0365 

Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättring för 
strandremsan vid Strömstad Spa - Kebalområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att gatuavdelningen, arbetsledaren på arbetslivsenheten och kommunens 
miljövårdstrateg gemensamt utvärderar vad som är möjligt att genomföra i området 
med hänsyn till boende, djur- och växtliv. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att 
Området, strandremsan på Kebal områdets västra sida i viken mot Nötholmen. 
idag är ett risigt och ostädat område som skulle kunna bli ett fint rekreationsområde 
för Strömstad och Kebalområdet. Området hänger dessutom ihop med 
Nötholmens naturreservat och Kuststigen till Seläter som skulle kunna bilda ett 
mycket attraktivt sammanhängande område för promenad, vandring och lek. 
Röjer man undan taggbuskar, enbuskar och sly på området närmast husen och gör 
en mer öppen gräs eller sandyta som passar för lek och bollspel så skulle det bli ett 
attraktivt område. Dit skulle man kunna gå för att spela Kubb, krocket sparka boll 
eller varför inte en vollybollplan där man lätt kunde ta bort/ höja nätet för att 
kunna användas för lite av varje. Kebalområdet saknar dessutom ett område för lek 
och bollspel. Längre ut på strandområdet kunde man ta bort undervegetationen 
och ev spara några stora träden så man kunde röra sig runt och leka bland träd och 
klippor. 

På området i början av kuststigen ligger ett borttaget krigs- kanonställe där det 
sticker upp rostiga stålrör ur marken. Där kunde man göra en fin grill och fikaplats. 
Ett fint avslut eller börja på kuststigen eller efter en stunds lek där man kan se ut 
över havet, Nötholmen och Koster. 

Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse, Jeanette Johander, biträdande gatuchef 2017-01-16 
Protokoll kommunfullmäktige § 93, KS/2016-0365 
Medborgarförslag 19 juni 2016Medborgarförslaget 

 

 

 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-02-22 KS/2016-0017 
   
    

 

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 

 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att gatuavdelningen, arbetsledaren på arbetslivsenheten och kommunens 
miljövårdstrateg gemensamt utvärderar vad som är möjligt att genomföra i området 
med hänsyn till boende, djur- och växtliv. 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så sker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-01-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2016-0203

TN § 10 Medborgarförslag - Förslag till förbättring för 
strandremsan vid Strömstad Spa - 
Kebalområdet

Tekniska nämndens beslut
att föreslå Kommunfullmäktige att Gatuavdelningen, arbetsledaren på 
Arbetslivsenheten och kommunens miljövårdstrateg gemensamt utvärderar vad 
som är möjligt att genomföra i området med hänsyn till boende, djur- och växtliv.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår förslag 
på åtgärder för att främja friluftslivet utmed strandremsan på Kebalområdets 
västra sida i viken mot Nötholmen.

Gatuavdelningen, arbetsledaren för arbetslivsenheten och kommunens 
miljövårsstrateg utvärderar gemensamt vad som är möjligt att genomföra av de 
förslag som nämns i medborgarförslaget. Åtgärderna måste vara förenliga med 
såväl boende som djur- och växtliv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Jeanette Johander, biträdande gatuchef 2017-01-16
Protokoll kommunfullmäktige § 93, KS/2016-0365

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att Gatuavdelningen, 
arbetsledaren på Arbetslivsenheten och kommunens miljövårdstrateg gemensamt 
utvärderar vad som är möjligt att genomföra i området med hänsyn till boende, 
djur- och växtliv.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Conny Hansson, gatuchef
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2017-01-16 Dnr: TN/2016-0203
Gatuavdelningen
Jeanette Johander, 0526-191 61

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Karlsgatan 51 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Yttrande angående medborgarförslag - Förslag till förbättring 
för strandremsan vid Spa-Kebalområdet

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att gatuavdelningen, 
arbetsledaren på arbetslivsenheten och kommunens miljövårdstrateg gemensamt 
utvärderar vad som är möjligt att genomföra i området med hänsyn till boende, 
djur- och växtliv 

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår förslag 
på åtgärder för att främja friluftslivet utmed strandremsan på Kebalområdets 
västra sida i viken mot Nötholmen.

Gatuavdelningen, arbetsledaren för arbetslivsenheten och kommunens 
miljövårsstrateg utvärderar gemensamt vad som är möjligt att genomföra av de 
förslag som nämns i medborgarförslaget. Åtgärderna måste vara förenliga med 
såväl boende som djur- och växtliv. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yttrande angående medborgarförslag - Förslag till förbättring för 
strandremsan vid Spa-Kebalområdet, Jeanette Johander, biträdande gatuchef 
2017-01-16
Protokoll kommunfullmäktige § 93 KS/2016-0365

Jeanette Johander
biträdande gatuchef
0526-191 61
jeanette.johander@stromstad.se

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Conny Hansson, gatuchef

Tekniska nämnden



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Tekniska förvaltningen 2017-01-16 Dnr: TN/2016-0203
Gatuavdelningen

Kommunfullmäktige
Akten



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-15  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

     Dnr KS/2016-0365 

KF § 93                       Medborgarförslag – Förslag till förbättring för  
                                 strandremsan vid Spa- Kebalområdet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att 
Området, strandremsan på Kebal områdets västra sida i viken mot Nötholmen.  
idag är ett risigt och ostädat område som skulle kunna bli ett fint rekreations-
område för Strömstad och Kebalområdet. Området hänger dessutom ihop med 
Nötholmens naturreservat och Kuststigen till Seläter som skulle kunna bilda ett 
mycket attraktivt sammanhängande område för promenad, vandring och lek. 
Röjer man undan taggbuskar, enbuskar och sly på området närmast husen och gör 
en mer öppen gräs eller sandyta som passar för lek och bollspel så skulle det bli ett 
attraktivt område. Dit skulle man kunna gå för att spela Kubb, krocket sparka boll 
eller varför inte en vollybollplan där man lätt kunde ta bort/ höja nätet för att 
kunna användas för lite av varje. Kebalområdet saknar dessutom ett område för lek 
och bollspel. Längre ut på strandområdet kunde man ta bort undervegetationen 
och ev spara några stora träden så man kunde röra sig runt och leka bland träd och 
klippor. 
På området i början av kuststigen ligger ett borttaget krigs- kanonställe där det 
sticker upp rostiga stålrör ur marken. Där kunde man göra en fin grill och fikaplats. 
Ett fint avslut eller börja på kuststigen eller efter en stunds lek där man kan se ut 
över havet, Nötholmen och Koster. 

Förslagsställaren utvecklar sitt medborgarförslag under sammanträdet 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 19 juni 2016 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för yttrande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L) bifaller medborgarförslaget 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till; Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 



Från: Cecilia Jonsson [mailto:cilla-j@spray.se]
Skickat: den 19 juni 2016 10:18
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@stromstad.se>
Ämne:Medborgarförslag! Strandremsa Kebal

Medborgarförslag!

Förslag till förbättring för strandremsan vid Spa- Kebalområdet.

Strandremsan på Kebalområdets västra sida i viken mot Nötholmen.

Området är idag ett risigt och ostädat område som skulle kunna bli ett fint
rekreationsområde för Strömstad och Kebalområdet. Området hänger dessutom
ihop med Nötholmens naturreservat och Kuststigen till Seläter som skulle kunna
bilda ett mycket attraktivt sammanhängande område för promenad, vandring och
lek.

Röjer man undan taggbuskar, enbuskar och sly på området närmast husen och gör
en mer öppen gräs eller sandyta som passar för lek och bollspel så skulle det bli ett
attraktivt område. Dit skulle man kunna gå för att spela Kubb, krocket sparka boll
eller varför inte en vollybollplan där man lätt kunde ta bort/ höja nätet för att kunna
användas för lite av varje. Kebalområdet saknar dessutom ett område för lek och
bollspel. Längre ut på strandområdet kunde man ta bort undervegetationen och ev
spara några stora träden så man kunde röra sig runt och leka bland träd och klippor.

På området i början av kuststigen ligger ett borttaget krigs- kanonställ där det
sticker upp rostiga stålrör ur marken. Där kunde man göra en fin grill och fikaplats.
Ett fint avslut eller börja på kuststigen eller efter en stunds lek där man kan se ut
över havet, Nötholmen och Koster.

Med vänliga hälsningar Cecilia Jonsson, Finnoxelgatan 26, 452 40 STRÖMSTAD.
tele nr 070-3094811



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 8 (15) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23  
   
    

 

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 

 

KF §39 
KS § 27 
KSAU §29 Dnr: KS/2016-0364 

Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättringar för  
Kebalområdet, gällande grusplan bakom Strömstad Spa parkeringshus 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det 
saknas boendeparkering och finns inga gästparkeringar i området, det gör området 
mycket svårbott för fastboende. Förhoppningsvis vill kommunen gynna ett levande 
Strömstad och en levande statsdel på Kebal, men då behövs mer parkeringsplatser i 
området eftersom fastboende ofta har två bilar och gäster ibland. 
Tycker därför att grusplanen bakom spas p-hus skall användas för parkering för de 
boende i området och gästparkering för besökande till området och Nötholmens 
naturreservat. 
På planritningar för Kebalområdet finns det en stig inritat från Finnoxelgatan till 
grusplanen som enkelt skulle kunna färdigställas och göra parkeringsplatsen mer 
tillgänglig för området. 
Alternativt skulle man kunna dela av planen så en del används för parkering och en 
andra del för bollspel. Planen verkar nu användas mest som avstjälpningsplats för 
grushögar, asfaltspill, lastpallar, annat diverse skräp samt parkering för båtsläp och 
lite andra bilar. I dagsläget som det ser ut nu är det inte en särskilt trevlig plats. 
Förslagsställaren utvecklar sitt medborgarförslag under sammanträdet 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16 
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-09-15 
Medborgarförslag 19 juni 2016 
 
 

 

 

 

 

rakarl01
Ny stämpel 7



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS § 27 
KSAU § 29 Dnr: KS/2016-0364 

Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättringar för  
Kebalområdet, gällande grusplan bakom Strömstad Spa parkeringshus 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det 
saknas boendeparkering och finns inga gästparkeringar i området, det gör området 
mycket svårbott för fastboende. Förhoppningsvis vill kommunen gynna ett levande 
Strömstad och en levande statsdel på Kebal, men då behövs mer parkeringsplatser i 
området eftersom fastboende ofta har två bilar och gäster ibland. 
Tycker därför att grusplanen bakom spas p-hus skall användas för parkering för de 
boende i området och gästparkering för besökande till området och Nötholmens 
naturreservat. 
På planritningar för Kebalområdet finns det en stig inritat från Finnoxelgatan till 
grusplanen som enkelt skulle kunna färdigställas och göra parkeringsplatsen mer 
tillgänglig för området. 
Alternativt skulle man kunna dela av planen så en del används för parkering och en 
andra del för bollspel. Planen verkar nu användas mest som avstjälpningsplats för 
grushögar, asfaltspill, lastpallar, annat diverse skräp samt parkering för båtsläp och 
lite andra bilar. I dagsläget som det ser ut nu är det inte en särskilt trevlig plats. 
Förslagsställaren utvecklar sitt medborgarförslag under sammanträdet 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16 
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-09-15 
Medborgarförslag 19 juni 2016 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende. 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

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

 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-02-22 KS/2016-0017 
   
    

 

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 

 

KSAU § 29     Dnr: KS/2016-0364 

Svar på medborgarförslag - Förslag till förbättringar för 
Kebalområdet, gällande grusplan bakom Strömstad Spa 
parkeringshus 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det 
saknas boendeparkering och finns inga gästparkeringar i området, det gör området 
mycket svårbott för fastboende. Förhoppningsvis vill kommunen gynna ett levande 
Strömstad och en levande statsdel på Kebal, men då behövs mer parkeringsplatser i 
området eftersom fastboende ofta har två bilar och gäster ibland. 
Tycker därför att grusplanen bakom spas p-hus skall användas för parkering för de 
boende i området och gästparkering för besökande till området och Nötholmens 
naturreservat. 
På planritningar för Kebalområdet finns det en stig inritat från Finnoxelgatan till 
grusplanen som enkelt skulle kunna färdigställas och göra parkeringsplatsen mer 
tillgänglig för området. 
Alternativt skulle man kunna dela av planen så en del används för parkering och en 
andra del för bollspel. Planen verkar nu användas mest som avstjälpningsplats för 
grushögar, asfaltspill, lastpallar, annat diverse skräp samt parkering för båtsläp och 
lite andra bilar. I dagsläget som det ser ut nu är det inte en särskilt trevlig plats. 
Förslagsställaren utvecklar sitt medborgarförslag under sammanträdet 

Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Medborgarförslag 19 juni 2016 
Tjänsteskrivelse Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16 
Protokoll Kommunfullmäktige § 92, KS/2016-0364 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende. 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad 
 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-02-22 KS/2016-0017 
   
    

 

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 tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så sker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-01-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2016-0202

TN § 9 Medborgarförslag - Förslag till förbättringar 
för Kebalområdet, gällande grusplan bakom 
Strömstad Spa parkeringshus

Tekniska nämndens beslut
att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende

att översända yttrandet till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
För att förbättra parkeringssituationen i Kebals hamnområde ska gatuavdelningen 
justera ytan och märka upp parkeringsplatser på grusplanen bakom Strömstad 
Spa p-hus. Parkeringsplatsen blir en tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende med tillhörande lokal trafikföreskrift.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Yttrande angående medborgarförslag - Förslag till förbättringar 
för Kebalområdet, gällande grusplan bakom Strömstad Spa parkeringshus, 
Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16
Protokoll Kommunfullmäktige § 92, KS/2016-0364

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att grusplanen bakom Strömstad Spa p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Conny Hansson, gatuchef
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Tekniska förvaltningen 2017-01-16 Dnr: TN/2016-0202
Gatuavdelningen
Jeanette Johander, 0526-191 61

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Karlsgatan 51 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Yttrande angående medborgarförslag - Förslag till förbättringar 
för Kebalområdet, gällande grusplan bakom spas 
parkeringshus

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att grusplanen bakom spas p-hus blir tillståndsparkering för kommunala 
båtplatsinnehavare och boende

Sammanfattning av ärendet
För att förbättra parkeringssituationen i Kebals hamnområde ska gatuavdelningen 
justera ytan och märka upp parkeringsplatser på grusplanen bakom spas p-hus. 
Parkeringsplatsen blir en tillståndsparkering för kommunala båtplatsinnehavare 
och boende med tillhörande lokal trafikföreskrift.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Yttrande angående medborgarförslag - Förslag till förbättringar 
för Kebalområdet, gällande grusplan bakom spas parkeringshus, Jeanette 
Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16
Protokoll Kommunfullmäktige § 92 KS/2016-0364

Jeanette Johander
biträdande gatuchef
0526-191 61
jeanette.johander@stromstad.se

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktige
Akten

Tekniska nämnden



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-15  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

          Dnr KS/2016-0364 

KF § 92                      Medborgarförslag – Förslag till förbättringar   
                                för Kebalområdet, gällande grusplan bakom  
                                spas parkeringshus. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det 
saknas boendeparkering och finns inga gästparkeringar i området, det gör området 
mycket svårbott för fastboende. Förhoppningsvis vill kommunen gynna ett levande 
Strömstad och en levande statsdel på Kebal, men då behövs mer parkeringsplatser i 
området eftersom fastboende ofta har två bilar och gäster ibland.  

Tycker därför att grusplanen bakom spas p-hus skall användas för parkering för de 
boende i området och gästparkering för besökande till området och Nötholmens 
naturreservat. 

På planritningar för Kebalområdet finns det en stig inritat från Finnoxelgatan till 
grusplanen som enkelt skulle kunna färdigställas och göra parkeringsplatsen mer 
tillgänglig för området. 

Alternativt skulle man kunna dela av planen så en del används för parkering och en 
andra del för bollspel. Planen verkar nu användas mest som avstjälpningsplats för 
grushögar, asfaltspill, lastpallar, annat diverse skräp samt parkering för båtsläp och 
lite andra bilar. I dagsläget som det ser ut nu är det inte en särskilt trevlig plats.  

Förslagsställaren utvecklar sitt medborgarförslag under sammanträdet 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 19 juni 2016 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 



Från: Cecilia Jonsson [mailto:cilla-j@spray.se]
Skickat: den 19 juni 2016 09:40
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@stromstad.se>
Ämne:Medborgarförslag!

Medborgarförslag!

Förslag till förbättringar för Kebalområdet, gällande grusplan
bakom spas parkeringshus-hus.

Det saknas boendeparkering och finns inga gästparkeringar i området, det gör
området mycket svårbott för fastboende. Förhoppningsvis vill kommunen gynna ett
levande Strömstad och en levande statsdel på Kebal, men då behövs mer
parkeringsplatser i området eftersom fastboende ofta har två bilar och gäster ibland.

Tycker därför att grusplanen bakom spas p-hus skall användas för parkering för de
boende i området och gästparkering för besökande till området och Nötholmens
naturreservat.

På planritningar för Kebalområdet finns det en stig inritat från Finnoxelgatan till
grusplanen som enkelt skulle kunna färdigställas och göra parkeringsplatsen mer
tillgänglig för området.

Alternativt skulle man kunna dela av planen så en del används för parkring och en
andra del för bollspel. Planen verkar nu användas mest som avstjälpningsplats för
grushögar, asfaltspill, lastpallar, annat diverse skräp samt parkering för båtsläp och
lite andra bilar. I dagsläget som det ser ut nu är det inte en särskilt trevlig plats.

Vänliga hälsningar Cecilia Jonsson, Finnoxelgatan 26, 452 40 Strömstad. Tele nr
070-3094811



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 9 (15) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23  
   
    

 

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 

 

KF §40  
KS § 28 
KSAU §30 Dnr: KS/2016-0361 

Svar på medborgarförslag - Vattenkran/fontän 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bifalla medborgarförslaget 

att en vattenkiosk sätts upp på Strandpromenaden på prov inför sommaren 2017  

att uppförande av ett antal vattenkiosker i centrum skall finnas med som en del av 
centrumplanens utförande 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det skulle 
vara väldigt bra men en vattenkran med dricksvatten för att fylla vattenflaskor och 
tvätta händer på barn som lekt på lekplatsen vid strandpromenaden. 
Barn som leker blir ju smutsiga och hungriga och det vore trevligt att kunna tvätta 
av deras kolsvarta händer när man ska ge dem lite mat/fika/ frukt. Dessutom vet jag 
inte något ställe där man kan fylla vattenflaskor en varm sommardag i Strömstad 
centrum. Ett annat ställe är torget där mycket folk äter korv, hamburgare och glass 
där skulle det också behövas en vattenfontän för samma ändamål. 
Två trevlig vattenfontäner där man lätt kunna tvätta händerna på små barn och 
vuxna och fylla vattenflaskor, det skulle vara en trevlig och mycket bra service för 
Strömstads invånare och turister. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16 
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-09-15 
Medborgarförslag 19 juni 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 8



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS § 28 
KSAU § 30 Dnr: KS/2016-0361 

Svar på medborgarförslag - Vattenkran/fontän 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget 

att en vattenkiosk sätts upp på Strandpromenaden på prov inför sommaren 2017  

att uppförande av ett antal vattenkiosker i centrum skall finnas med som en del av 
centrumplanens utförande 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det skulle 
vara väldigt bra men en vattenkran med dricksvatten för att fylla vattenflaskor och 
tvätta händer på barn som lekt på lekplatsen vid strandpromenaden. 
Barn som leker blir ju smutsiga och hungriga och det vore trevligt att kunna tvätta 
av deras kolsvarta händer när man ska ge dem lite mat/fika/ frukt. Dessutom vet jag 
inte något ställe där man kan fylla vattenflaskor en varm sommardag i Strömstad 
centrum. Ett annat ställe är torget där mycket folk äter korv, hamburgare och glass 
där skulle det också behövas en vattenfontän för samma ändamål. 
Två trevlig vattenfontäner där man lätt kunna tvätta händerna på små barn och 
vuxna och fylla vattenflaskor, det skulle vara en trevlig och mycket bra service för 
Strömstads invånare och turister. 

Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16 
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-09-15 
Medborgarförslag 19 juni 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bifalla medborgarförslaget 
att en vattenkiosk sätts upp på Strandpromenaden på prov inför sommaren 2017  
att uppförande av ett antal vattenkiosker i centrum skall finnas med som en del av 
centrumplanens utförande 

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

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-01-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2016-0201

TN § 8 Medborgarförslag - Vattenkran/fontän

Tekniska nämndens beslut
att uppförande av ett antal vattenkiosker i centrum skall finnas med som en del av 
centrumplanens utförande

att översända yttrandet till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det 
skulle vara bra om det fanns vattenkran/fontän med dricksvatten på 
strandpromenaden i anslutning till lekplatsen och på torget. En trevlig och bra 
service för Strömstads invånare och turister.

I centrumplanen finns planer på att uppföra 3-4 vattenkiosker i centrum med 
tillgång till gratis dricksvatten.

I dagsläget finns det tillgång till vatten i offentliga utrymmen i hamnen och vid 
torget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Förslag till svar på medborgarförslag – Vattenkran/fontän, 
Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-09-15, KF § 91, KS/2016-0361

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att uppförande av ett antal vattenkiosker i centrum skall finnas med som en del av 
centrumplanens utförande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Conny Hansson, gatuchef
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Tekniska förvaltningen 2017-01-16 Dnr: TN/2016-0201
Gatuavdelningen
Jeanette Johander, 0526-191 61

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Karlsgatan 51 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Yttrande angående medborgarförslag - Vattenkran/fontän

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att uppförande av ett antal vattenkiosker i centrum skall finnas med som en del av 
centrumplanens utförande

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det 
skulle vara bra om det fanns vattenkran/fontän med dricksvatten på 
strandpromenaden i anslutning till lekplatsen och på torget. En trevlig och bra 
service för Strömstads invånare och turister.

I centrumplanen finns planer på att uppföra 3-4 vattenkiosker i centrum med 
tillgång till gratis dricksvatten.

I dagsläget finns det tillgång till vatten i offentliga utrymmen i hamnen och vid 
torget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till svar på medborgarförslag – Vattenkran/fontän, 
Jeanette Johander, biträdande gatuchef, 2017-01-16
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-09-15 KF §91 KS/2016-0361

Jeanette Johander
biträdande gatuchef
0526-191 61
jeanette.johander@stromstad.se

Conny Hansson
gatuchef
0526-191 56
conny.hansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktige
Akten 

Tekniska nämnden



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-15  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 Dnr KS/2016-0361 

KF § 91                        Medborgarförslag – Vattenkran/fontän 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Jonsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att det skulle 
vara väldigt bra men en vattenkran med dricksvatten för att fylla vattenflaskor och 
tvätta händer på barn som lekt på lekplatsen vid strandpromenaden.  

Barn som leker blir ju smutsiga och hungriga och det vore trevligt att kunna tvätta 
av deras kolsvarta händer när man ska ge dem lite mat/fika/ frukt. Dessutom vet jag 
inte något ställe där man kan fylla vattenflaskor en varm sommardag i Strömstad 
centrum. Ett annat ställe är torget där mycket folk äter korv, hamburgare och glass 
där skulle det också behövas en vattenfontän för samma ändamål. 

Två trevlig vattenfontäner där man lätt kunna tvätta händerna på små barn och 
vuxna och fylla vattenflaskor, det skulle vara en trevlig och mycket bra service för 
Strömstads invånare och turister. 

Förslagsställaren utvecklar sitt medborgarförslag under sammanträdet 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 19 juni 2016 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
 



Från: Cecilia Jonsson [mailto:cilla-j@spray.se]
Skickat: den 19 juni 2016 08:34
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@stromstad.se>
Ämne:Medborgarförslag!

Medborgarförslag

Vattenkran/ fontän

Det skulle vara väldigt bra men en vattenkran med dricksvatten för att fylla
vattenflaskor och tvätta händer på barn som lekt på lekplatsen vid
strandpromenaden. Barn som leker blir ju smutsiga och hungriga och det vore
trevligt att kunna tvätta av deras kolsvarta händer när man ska ge dem lite mat/
fika/ frukt. Dessutom vet jag inte något ställe där man kan fylla vattenflaskor en
varm sommardag i Strömstad centrum. Ett annat ställe är torget där mycket folk
äter korv, hamburgare och glass där skulle det också behövas en vattenfontän för
samma ändamål.

Två trevlig vattenfontäner där man lätt kunna tvätta händerna på små barn och
vuxna och fylla vattenflaskor, det skulle vara en trevlig och mycket bra service
för Strömstads invånare och turister.

Med vänliga hälsningar Cecilia Jonsson, Finnoxelgatan 26, 452 40 Strömstad. Tel
070-3094811



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 10 (15) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23  
   
    

 

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 

 

KF §41 
KS § 29 
KSAU §31 Dnr: KS/2016-0435 

Svar på medborgarförslag - Cykel och gångväg till Hällestrand 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att kommunicera medborgarförslaget och ha en dialog med Trafikverket då den aktuella 
sträckan ligger inom deras ansvarsområde. Sträckan planeras även att ingå i Västra 
Götalands regionens Cykelplan 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Christian och Karin Esbjörnsson har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att 
de har barn i skolålder som önskar att få möjlighet att cykla till/från skola, idrott och 
kompisar men vi kan tyvärr inte släppa ut barnen på Hällestrandsvägen. Delvis så är den 
smal ,har hög trafikintensitet och med höga hastigheter. Möter tvåbilar varandra vid 
backkrönet Ånneröd gamla skola samtidigt som cyklist vinglar till så är det stor risk för 
dödsolycka. De som bor på Hällestrand har i dagsläget ingen möjlighet att ta sig till centrum 
säkert på något annat sätt än med bil eller buss. Gång och cykeltrafiken på vägen har också 
ökat sedan asylboendet på Hällestrand togs i bruk, deras bussmöjligheter är väldigt 
begränsande och de färdas oftast med cykel. Många skulle vinna på en cykelväg. 
Möjligheterna till friskvård med en cykelväg Hällestrand/ Strömstad är stora. Den bilfria 
rörelsefriheten skulle öka markant i området. I samband med en eventuell gång/cykelbana 
skulle man kunna ha fiber i åtanke då detta inte finns i området. Denna cykelbana skulle 
vara ett steg till mot att ha en fin cykelled längs med kusten.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse, förvaltningschef Roland Kindslätt, 2017-01-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15 § 89 
Medborgarförslag 2016-08-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 9



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS § 29 
KSAU § 31 Dnr: KS/2016-0435 

Svar på medborgarförslag - Cykel och gångväg till Hällestrand 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att kommunicera medborgarförslaget och ha en dialog med Trafikverket då den aktuella 
sträckan ligger inom deras ansvarsområde. Sträckan planeras även att ingå i Västra 
Götalands regionens Cykelplan 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Christian och Karin Esbjörnsson har inkommit med ett medborgarförslag där de anger 
att de har barn i skolålder som önskar att få möjlighet att cykla till/från skola, idrott och 
kompisar men vi kan tyvärr inte släppa ut barnen på Hällestrandsvägen. Delvis så är den 
smal ,har hög trafikintensitet och med höga hastigheter. Möter tvåbilar varandra vid 
backkrönet Ånneröd gamla skola samtidigt som cyklist vinglar till så är det stor risk för 
dödsolycka. De som bor på Hällestrand har i dagsläget ingen möjlighet att ta sig till 
centrum säkert på något annat sätt än med bil eller buss. Gång och cykeltrafiken på 
vägen har också ökat sedan asylboendet på Hällestrand togs i bruk, deras 
bussmöjligheter är väldigt begränsande och de färdas oftast med cykel. Många skulle 
vinna på en cykelväg. Möjligheterna till friskvård med en cykelväg Hällestrand/ 
Strömstad är stora. Den bilfria rörelsefriheten skulle öka markant i området. I samband 
med en eventuell gång/cykelbana skulle man kunna ha fiber i åtanke då detta inte finns i 
området. Denna cykelbana skulle vara ett steg till mot att ha en fin cykelled längs med 
kusten.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse, förvaltningschef Roland Kindslätt, 2017-01-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15 § 89 
Medborgarförslag 2016-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att kommunicera medborgarförslaget och ha en dialog med Trafikverket då den aktuella 
sträckan ligger inom deras ansvarsområde. Sträckan planeras även att ingå i Västra 
Götalands regionens Cykelplan 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

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

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-02-22 KS/2016-0017 
   
    

 

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 

 

KSAU § 31     Dnr: KS/2016-0435 

Svar på medborgarförslag - Cykel och gångväg till Hällestrand 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att kommunicera medborgarförslaget och ha en dialog med Trafikverket då den 
aktuella sträckan ligger inom deras ansvarsområde. Sträckan planeras även att ingå i 
Västra Götalands regionens Cykelplan 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Christian och Karin Esbjörnsson har inkommit med ett medborgarförslag där de anger 
att de har barn i skolålder som önskar att få möjlighet att cykla till/från skola, idrott och 
kompisar men vi kan tyvärr inte släppa ut barnen på Hällestrandsvägen. Delvis så är 
den smal ,har hög trafikintensitet och med höga hastigheter. Möter tvåbilar varandra 
vid backkrönet Ånneröd gamla skola samtidigt som cyklist vinglar till så är det stor risk 
för dödsolycka. De som bor på Hällestrand har i dagsläget ingen möjlighet att ta sig till 
centrum säkert på något annat sätt än med bil eller buss. Gång och cykeltrafiken på 
vägen har också ökat sedan asylboendet på Hällestrand togs i bruk, deras 
bussmöjligheter är väldigt begränsande och de färdas oftast med cykel. Många skulle 
vinna på en cykelväg. Möjligheterna till friskvård med en cykelväg 
Hällestrand/Strömstad är stora. Den bilfria rörelsefriheten skulle öka markant i 
området. I samband med en eventuell gång/cykelbana skulle man kunna ha fiber i 
åtanke då detta inte finns i området. Denna cykelbana skulle vara ett steg till mot att ha 
en fin cykelled längs med kusten. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll tekniska nämnden 2017-01-24 
Tjänsteskrivelse, förvaltningschef Roland Kindslätt, 2017-01-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15 § 89 
Medborgarförslag 2016-08-30 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att kommunicera medborgarförslaget och ha en dialog med Trafikverket då den 
aktuella sträckan ligger inom deras ansvarsområde. Sträckan planeras även att ingå i 
Västra Götalands regionens Cykelplan 
att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så sker 

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-01-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2016-0200

TN § 11 Medborgarförslag - Cykel och gångväg till 
Hällestrand

Tekniska nämndens beslut
att kommunicera medborgarförslaget och ha en dialog med Trafikverket då den 
aktuella sträckan ligger inom deras ansvarsområde. Sträckan planeras även att 
ingå i Västra Götalands regionens Cykelplan

att översända yttrandet till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Christian och Karin Esbjörnsson har inkommit med ett medborgarförslag där de 
anger att de har barn i skolålder som önskar att få möjlighet att cykla till/från 
skola, idrott och kompisar men vi kan tyvärr inte släppa ut barnen på 
Hällestrandsvägen. Delvis så är den smal ,har hög trafikintensitet och med höga 
hastigheter. Möter tvåbilar varandra vid backkrönet Ånneröd gamla skola 
samtidigt som cyklist vinglar till så är det stor risk för dödsolycka. De som bor på 
Hällestrand har i dagsläget ingen möjlighet att ta sig till centrum säkert på något 
annat sätt än med bil eller buss. Gång och cykeltrafiken på vägen har också ökat 
sedan asylboendet på Hällestrand togs i bruk, deras bussmöjligheter är väldigt 
begränsande och de färdas oftast med cykel. Många skulle vinna på en cykelväg. 
Möjligheterna till friskvård med en cykelväg Hällestrand/Strömstad är stora. Den 
bilfria rörelsefriheten skulle öka markant i området. I samband med en eventuell 
gång/cykelbana skulle man kunna ha fiber i åtanke då detta inte finns i området. 
Denna cykelbana skulle vara ett steg till mot att ha en fin cykelled längs med 
kusten.

På den aktuella sträckan från Strömstad/Ånneröd till Hällestrand där det föreslås 
enligt medborgarförslaget att anlägga en Cykel och gångväg så kommer vi att 
vidarebefordra skrivelsen samt ha en dialog med väghållaren Trafikverket om 
detta, det ligger inom deras ansvarsområde. Den planeras även att ingå i Västra 
Götalands regionens Cykelplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förvaltningschef Roland Kindslätt, 2017-01-16
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15 § 89
Medborgarförslag 2016-08-30

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att kommunicera medborgarförslaget och ha en dialog med Trafikverket då den 
aktuella sträckan ligger inom deras ansvarsområde. Sträckan planeras även att 
ingå i Västra Götalands regionens Cykelplan

att översända yttrandet till Kommunfullmäktige.



PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-01-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Tekniska förvaltningen 2017-01-16 Dnr: TN/2016-0200
Gatuavdelningen
Roland Kindslätt, 0526-191 70

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se Telefon: 0526-191 85 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Karlsgatan 51 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31 Org nr: 212000-1405

Medborgarförslag - Cykel och gångväg till Hällestrand

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att skrivelsen kommer att kommuniceras vidare till Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet
Christian och Karin Esbjörnsson har inkommit med ett medborgarförslag där de 
anger att de har barn i skolålder som önskar att få möjlighet att cykla till/från 
skola, idrott och kompisar men vi kan tyvärr inte släppa ut barnen på 
Hällestrandsvägen. Delvis så är den smal ,har hög trafikintensitet och med höga 
hastigheter. Möter tvåbilar varandra vid backkrönet Ånneröd gamla skola 
samtidigt som cyklist vinglar till så är det stor risk för dödsolycka. De som bor på 
Hällestrand har i dagsläget ingen möjlighet att ta sig till centrum säkert på något 
annat sätt än med bil eller buss. Gång och cykeltrafiken på vägen har också ökat 
sedan asylboendet på Hällestrand togs i bruk, deras bussmöjligheter är väldigt 
begränsande och de färdas oftast med cykel. Många skulle vinna på en cykelväg. 
Möjligheterna till friskvård med en cykelväg Hällestrand/Strömstad är stora. Den 
bilfria rörelsefriheten skulle öka markant i området. I samband med en eventuell 
gång/cykelbana skulle man kunna ha fiber i åtanke då detta inte finns i området. 
Denna cykelbana skulle vara ett steg till mot att ha en fin cykelled längs med 
kusten.

På den aktuella sträckan från Strömstad/Ånneröd till Hällestrand där det föreslås 
enligt medborgarförslaget att anlägga en Cykel och gångväg så kommer vi att 
vidarebefordra skrivelsen samt ha en dialog med väghållaren Trafikverket om 
detta, det ligger inom deras ansvarsområde.Den planeras även att ingå i Västra 
Götalands regionens Cykelplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förvaltningschef Roland Kindslätt, 2017-01-16
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-15 § 89
Medborgarförslag 2016-08-30

Roland Kindslätt
förvaltningschef
0526-191 70
roland.kindslatt@stromstad.se

Tekniska nämnden



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Tekniska förvaltningen 2017-01-16 Dnr: TN/2016-0200
Gatuavdelningen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (24) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-15  
   
    

 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

                                                                                  Dnr KS/2016-0435 

KF § 89                      Medborgarförslag – Cykel och gångväg   
                                till Hällestrand 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Christian och Karin Esbjörnsson har inkommit med ett medborgarförslag där de 
anger att de har barn i skolålder som önskar att få möjlighet att cykla till/från skola, 
idrott och kompisar men vi kan tyvärr inte släppa ut barnen på Hällestrandsvägen. 
Delvis så är den smal ,har hög trafikintensitet och med höga hastigheter. Möter två 
bilar varandra vid backkrönet Ånneröd gamla skola samtidigt som cyklist vinglar till 
så är det stor risk för dödsolycka. De som bor på Hällestrand har i dagsläget ingen 
möjlighet att ta sig till centrum säkert på något annat sätt än med bil eller buss. 
Gång och cykeltrafiken på vägen har också ökat sedan asylboendet på Hällestrand 
togs i bruk, deras bussmöjligheter är väldigt begränsande och de färdas oftast med 
cykel. 
Många skulle vinna på en cykelväg. Möjligheterna till friskvård med en cykelväg 
Hällestrand/Strömstad är stora. Den bilfria rörelsefriheten skulle öka markant i 
området. 

I samband med en eventuell gång/cykelbana skulle man kunna ha fiber i åtanke då 
detta inte heller finns i området.  Denna cykelbana skulle vara ett steg till mot att 
ha en fin cykelled längs med kusten.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 30 augusti 2016  
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till Kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till Tekniska nämnden för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 

 



Från: Christian Esbjörnsson [mailto:christian-epost@hotmail.com]
Skickat: den 30 augusti 2016 18:07
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@stromstad.se>
Ämne: Cykelväg Hällestrand

Hej, önskar cykel/gångväg till hällestrand.

Vi har barn i skolålder som önskar att få möjlighet att cykla till/från skola, idrott
och kompisar men vi kan tyvärr inte släppa ut barnen på hällestrandsvägen.
Delvis så är den smal ,har hög trafikintensitet och med höga hastigheter. Möter
två bilar varandra vid backkrönet ånneröd gamla skola samtidigt som cyklist
vinglar till så är det stor risk för dödsolycka. De som bor på hällestrand har i
daxläget ingen möjlighet att ta sig till centrum säkert på något annat sätt än med
bil eller buss.

Gång och cykeltrafiken på vägen har också ökat sedan asylboendet på hällestrand
togs i bruk, deras bussmöjligheter är väldigt begränsande och de färdas oftast med
cykel.

Många skulle vinna på en cykelväg. Möjligheterna till friskvård med en cykelväg
Hällestrand/Strömstad är stora. Den bilfria rörelsefriheten skulle öka markant i
området.
I samband med en eventuell gång/cykelbana skulle man kunna ha fiber i åtanke då
detta inte heller finns i området. Denna cykelbana skulle vara ett steg till mot att
ha en fin cykelled längs med kusten.

Med vänlig hälsning: Christian Och Karin Esbjörnsson

Ånneröd Fröjderöd
45292 Strömstad
Härslätt 1:13
0707435555



KALLELSE/ÄRENDELISTA 11 (17) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-03-23 

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

KF §     KS/2017-0 

Val av ny ersättare i AB Strömstads badanstalt 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse XXX till ny ersättare i AB Strömstads badanstalt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i AB Strömstads badanstalt 

rakarl01
Ny stämpel 10



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 11 (15) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23  
   
    

 

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 

 

KF §42  
KS § 31 
KSAU § 33 Dnr: KS/2017-0096 

Näringslivsstrategi 2017-2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till ny näringslivsstrategi 2017-2020 för Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag åt utvecklingsavdelningen att ta  
fram ett förslag på ny näringslivsstrategi. Näringslivsstrategin ersätter den gamla  
strategin från 2010. Företagare, politiker och kommuntjänstemän har genom en 
utvecklingsdag på Daftö Resort den 7 november 2016 tillsammans kommit överens  
om vilka fokusområden som är viktiga i näringslivsstrategin. De fem områden som  
valdes var: Bygga och bo, Varumärket Strömstad, Näringsliv och företag, Infrastruktur  
och kommunikation samt skola, utbildning, kompetensförsörjning. Arbetet har sedan 
fortsatt med näringslivsstrategin och den har varit ute på remiss hos kommunstyrelsens 
arbetsutskott, näringslivsrådet, Företagarna i Strömstad och Köpmannaföreningen. 
Näringslivsstrategin är ett långsiktigt strategiskt dokument som revideras vart fjärde år. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Tjänsteskrivelse Hans Friberg Näringslivsutvecklare  
Näringslivsstrategin 2017-2020 
Mejlkontakt med Köpmannaföreningen, conny@comfort-stromstad.com 
Mejlkontakt med Företagarna Strömstad, ingela@engagera.se 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 11



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS § 31 
KSAU § 33 Dnr: KS/2017-0096 

 Näringslivsstrategi 2017-2020 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till ny näringslivsstrategi 2017-2020 för Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag åt utvecklingsavdelningen att ta 
fram ett förslag på ny näringslivsstrategi. Näringslivsstrategin ersätter den gamla 
strategin från 2010. Företagare, politiker och kommuntjänstemän har genom en 
utvecklingsdag på Daftö Resort den 7 november 2016 tillsammans kommit överens om 
vilka fokusområden som är viktiga i näringslivsstrategin. De fem områden som valdes 
var: Bygga och bo, Varumärket Strömstad, Näringsliv och företag, Infrastruktur och 
kommunikation samt skola, utbildning, kompetensförsörjning. Arbetet har sedan 
fortsatt med näringslivsstrategin och den har varit ute på remiss hos kommunstyrelsens 
arbetsutskott, näringslivsrådet, Företagarna i Strömstad och Köpmannaföreningen. 
Näringslivsstrategin är ett långsiktigt strategiskt dokument som revideras vart fjärde år. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Tjänsteskrivelse Hans Friberg Näringslivsutvecklare  
Näringslivsstrategin 2017-2020 
Mejlkontakt med Köpmannaföreningen, conny@comfort-stromstad.com 
Mejlkontakt med Företagarna Strömstad, ingela@engagera.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till ny näringslivsstrategi 2017-2020 för Strömstads kommun. 

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

 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 

 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-02-22 KS/2016-0017 
   
    

 

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 

 

KSAU § 33     Dnr: KS/2017-0096 

Näringslivsstrategi 2017-2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till ny näringslivsstrategi 2017-2020 för Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag åt utvecklingsavdelningen att ta 
fram ett förslag på ny näringslivsstrategi. Näringslivsstrategin ersätter den gamla 
strategin från 2010. Företagare, politiker och kommuntjänstemän har genom en 
utvecklingsdag på Daftö Resort den 7 november 2016 tillsammans kommit överens om 
vilka fokusområden som är viktiga i näringslivsstrategin. De fem områden som valdes 
var: Bygga och bo, Varumärket Strömstad, Näringsliv och företag, Infrastruktur och 
kommunikation samt skola, utbildning, kompetensförsörjning. Arbetet har sedan 
fortsatt med näringslivsstrategin och den har varit ute på remiss hos kommunstyrelsens 
arbetsutskott, näringslivsrådet, Företagarna i Strömstad och Köpmannaföreningen. 
Näringslivsstrategin är ett långsiktigt strategiskt dokument som revideras vart fjärde år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Hans Friberg Näringslivsutvecklare  
Näringslivsstrategin 2017-2020 
Mejlkontakt med Köpmannaföreningen, conny@comfort-stromstad.com 
Mejlkontakt med Företagarna Strömstad, ingela@engagera.se 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till ny näringslivsstrategi 2017-2020 för Strömstads kommun. 

Protokollsanteckning 
Hans Friberg näringslivsutvecklare föredrar ärendet 

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

 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen [Datum] Dnr: KS/2017-0096
KS - Utvecklingsavdelning
Hans Friberg, 0526-191 69

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Näringslivsstrategi 2017-2020

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till ny näringslivsstrategi 2017-2020 för Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag åt utvecklingsavdelningen att 
ta fram ett förslag på ny näringslivsstrategi. Näringslivsstrategin ersätter den 
gamla strategin från 2010. Företagare, politiker och kommuntjänstemän har 
genom en utvecklingsdag på Daftö Resort den 7 november 2016 tillsammans 
kommit överens om vilka fokusområden som är viktiga i näringslivsstrategin. De 
fem områden som valdes var: Bygga och bo, Varumärket Strömstad, Näringsliv 
och företag, Infrastruktur och kommunikation samt skola, utbildning, 
kompetensförsörjning. Arbetet har sedan fortsatt med näringslivsstrategin och 
den har varit ute på remiss hos kommunstyrelsens arbetsutskott, näringslivsrådet, 
Företagarna i Strömstad och Köpmannaföreningen. Näringslivsstrategin är ett 
långsiktigt strategiskt dokument som revideras vart fjärde år.

Ärendet

Beslutsunderlag
Näringslivsstrategin 2017-2020
Mejlkontakt med Köpmannaföreningen, conny@comfort-stromstad.com
Mejlkontakt med Företagarna Strömstad, ingela@engagera.se

Hans Friberg
näringslivsutvecklare
0526-191 69
hans.friberg@stromstad.se

Helene Evensen
utvecklingschef
0526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen [Datum] Dnr: KS/2017-0096
KS - Utvecklingsavdelning

Diariet, Köpmannaföreningen (conny@comfort-stromstad.com), Företagarna 
Strömstad (ingela@engagera.se).

mailto:conny@comfort-stromstad.com
ingela@engagera.se


 

 

  

 

Detta utkast på näringslivsstrategi är ett arbetsmaterial! 

Strömstads kommun 

 

Näringslivsstrategi  

Strömstads kommun 
2017-2020 

 

Dokumenttyp Strategi 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen 

Antagen xxxx 

Ansvar Kommunstyrelsen 

Aktualitetsförklaras xxx   
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1. DET SKA VARA POSITIVT ATT 

DRIVA FÖRETAG I STRÖMSTADS 

KOMMUN 

 
Näringslivsstrategin fastställer kommunens vil-
jeinriktning och övergripande förhållningssätt 
till näringslivsarbetet. 

Strömstads kommuns ambition är ”det ska 
vara positivt att driva företag i Strömstads 
kommun”. Att entreprenörer, företagare och 
företagsledare etablerar och utvecklar sina fö-
retag i kommunen gör hela kommunen star-
kare. Det genererar fler arbetstillfällen och 
därmed inflyttning till kommunen. En fortsatt 
befolkningstillväxt skapar ökade skatteintäkter 
vilket ger kommunen resurser för att utveckla 
vård, skola, omsorg och infrastruktur.  

Strategin ska också tydliggöra Strömstads 
kommuns insatser inom det näringslivspoli-
tiska området och verka som en bas för nä-
ringslivsarbetet i kommunen. 
 

2. GODA FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
Strömstads kommun har de senaste åren haft 
en årlig befolkningstillväxt. Tillväxten ställer 
höga krav på långsiktigt samhällsplanering. För 
näringslivet innebär tillväxten att det måste 
finnas god tillgång på varor, tjänster och ar-
betskraft med rätt kompetens.  

 
Strömstads kommun har en näringslivsstruk-
tur med många mindre företag. Det är också 
inom gruppen mindre företag som nya jobb 
skapas i framtiden. Antalet arbetstillfällen per 
1000 invånare* är högt jämfört med andra 
kommuner och det finns en stark entreprenör-
skultur med ett väl uppbyggt system av rådgiv-
ning för nya entreprenörer via bland annat Ny-
företagarcentrum, Innovatum, Connect och 
Högskolan Väst.  

Strömstads kommun har ett mycket bra geo-
grafiskt läge mellan Oslo och Göteborg. Nä-
ringslivet präglas av gränshandel och besöks-
näring. Handeln står för 28% av totalt antal 

anställda i kommunen och besöksnäringen har 
750 000 gästnätter (2015)**. Dagligvaruhan-
deln motsvarar en kommun med över 170 000 
invånare. Det är främst norska skatter på alko-
hol, tobak och socker som gör att Strömstad 
kommun är ett starkt besöksmål för norska 
besökare. Kommunens natur med Kosterhavet 
och dess nationalpark attraherar turister från 
såväl Sverige som övriga världen.  
 

3. LÅNGSIKTIGA MÅL 

Kommunfullmäktige antog i april 2016 en ny 
vision och långsiktiga mål för utvecklingen i 
Strömstads kommun.   

De långsiktiga målen stadgar fortsatt befolk-
ningsökning, högre utbildningsnivå, god kom-
petensförsörjning och ett varierat näringsliv, 
som sammantaget skapar förutsättningar för 
en bibehållen service och goda livsvillkor. 

 

Långsiktigt mål för utveckling av näringslivet: 

 2030 har Strömstad ett varierat näringsliv 
med en högre andel kunskapsföretag. 

 2030 är Strömstad fortsatt attraktivt för 
inflyttning liksom för etableringar på 
sträckan Oslo-Köpenhamn. 

*Enligt statistikdelen från Svenskt Näringslivs undersök-
ning om Företagsklimatet. Ranking 6 av 290 kommuner. 
** Statistik från Campingar, Hotell – och vandrarhem, 
SCB och Turistrådet. 
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4. EN FÖRETAGSVÄNLIG 

KOMMUN 

 

Strömstads kommun näringslivsarbete ska 
kännetecknas av följande värden: 
 

 gott värdskap   
 

 via företagslotsen ge en snabb, tydlig, till-
mötesgående och samordnad myndig-
hetsutövning 
 

 bidra till tillväxt i befintliga företag  
 

 samsyn mellan kommun och näringsliv 
om näringslivets betydelse och kommu-
nens roll. 
 

 utvecklat samarbete och samverkan mel-
lan kommunen och näringslivet och dess 
organisationer  
 

 kunna erbjuda exploateringsbar industri-
mark både på kort och lång sikt 
 

 underlätta företagande och inflyttning 
genom bevakning av infrastrukturfrågor 
 

 Stimulera nyföretagande och nyetable-
ringar i kommunen 
 

 Skapa förutsättningar för integration 
kopplat till arbetstillfällen och praktik 

 

5. FOKUSOMRÅDEN 

 

I november 2016 genomfördes en utvecklings-
dag och där deltog företagare, politiker och 
kommuntjänstemän. Via grupparbeten fick 
deltagarna identifiera styrkor och svagheter 
med kommunen. Därefter började arbetet 
med att fokusera på vilka områden som kom-
munen, tillsammans med företagen, ska satsa 
på för att uppnå de långsiktiga målen. Fem fo-
kusområden valdes ut.  

5.1 VARUMÄRKET STRÖMSTAD 

 
Strömstads kommun är en attraktiv kommun 
att bo, besöka och verka i. För att fler ska upp-
täcka detta behöver insatserna öka för mark-
nadsföring av kommunen men även utveckla 
utbudet av aktiviteter och service. En viktig ut-
gångspunkt är att samverka med lokala före-
tagsledare, företagare och entreprenörer. Det 
är via dem som stor del av attraktionskraften 
skapas i form av service och utbud. Hög kvalité 
på skola, vård och omsorg är starkt förknippad 
med attraktionskraften för en kommun. Även 
ett rikt utbud på fritidsaktiviteter och kulturliv 
är viktiga för att lyckas skapa ökad attraktions-
kraft.  

Huvudprincipen för det operativa arbetet är 
här att samverka och hitta effektiva sätt att 
marknadsföra kommunen utifrån ett brett 
medborgarperspektiv. 
 

5.2 NÄRINGSLIV OCH FÖRETAG 

 

En förutsättning för ett bra företagsklimat är 

att det finns ett bra samtalsklimat mellan nä-

ringslivets olika parter. En väl fungerande dia-

log är en viktig förutsättning för att åstad-

komma förbättringar och innebär att ständigt 

utveckla sättet kommunicera och skapa forum 

för dialog.  

        Öppenhet, respekt och tydlighet är bä-

rande värdeord som ska prägla dialogens ka-

raktär. Kommunen är en viktig partner i sam-

verkan med företag, intresseorganisationer 

och föreningar och kan bidra till att det skapas 

fler och bättre affärer. Små företag har ofta 

ett större behov av affärsutvecklingsstöd i 

form av exempelvis kompetensutveckling eller 

finansieringsmöjligheter. Förmågan att attra-

hera företagarfrämjande aktörer som universi-

tet och högskolor på det regionala och nation-

ella planet så att tjänster, kunskap och kapital 

kan stödja företagen på det lokala planet är av 

största vikt. 
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5.3 BYGGA BO 

 

Kommunen strävar efter att ha god tillgång till 
mark, lokaler och bostäder. 

Planärenden och bygglov ska hanteras effek-
tivt och med god framförhållning. 

 

 

5.4 INFRASTRUKTUR OCH  

      KOMMUNIKATIONER 

 
Strömstads kommun har en stark position 
med sin geografiska placering mellan Oslo och 
Göteborg. Attraktiva boendemiljöer och goda 
möjligheter till arbetspendling är avgörande 
för att få människor att flytta till kommunen. 
Bra kommunikationsmöjligheter mellan 
Strömstads kommun och omvärlden, samt 
mellan de olika kommundelarna. Ett funge-
rande och väl utbyggt fibernät är en avgö-
rande fråga som påverkar företagen i kommu-
nen. 
 

5.5 SKOLA, UTBILDNING OCH  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

 

Utvecklingsområdet syftar till att öka till-

gången på rätt utbildad arbetskraft och skapa 

ökade möjligheter till sysselsättning. Det 

handlar också om att utveckla samarbetet 

mellan skola, näringsliv och andra aktörer. 

Kommunens skolelever ska ha kunskap om 

framtida yrkesval och arbetsmarknad samt 

främja utvecklingen av entreprenörskap i sko-

lan. 

 

 

 

6. ÅRLIGA HANDLINGS- 

    PLANER 

 

Handlingsplanen görs varje år och aktivite-

terna ska vara mätbara. Målen för kommunen, 

som berör näringslivsklimatet, ska finnas som 

en bilaga till handlingsplanen. En del av hand-

lingsplanen är de aktiviteter som sker i grupp-

arbeten mellan företagare, politiker och kom-

muntjänstemän, där aktiviteterna utgår från 

fokusområdena. Aktiviteterna ska genomföras 

via en tidsplan med en resurs- och ansvarsför-

delning. 

6.1 GENOMFÖRANDE 

 
Kommunstyrelsen är huvudansvarig för nä-
ringslivsstrategin. Ansvaret för olika delar av 
näringslivsstrategin kan beröra en eller flera 
nämnder samt de kommunala bolagen. Nämn-
der, bolagen samt förvaltningen ska tillsam-
mans med och i samarbete med externa aktö-
rer medverka till att näringslivsstrategin ge-
nomförs.  

 

Många av insatserna kräver engagemang och 

ansvarstagande över olika verksamhetsområ-

den samt samarbete med externa aktörer och 

invånare. 

 

6.2 ANSVARSFÖRDELNING 

 

Näringslivsutvecklaren ansvarar för det opera-

tiva näringslivsarbetet  och rapporterar till ut-

vecklingschefen. Näringslivsutvecklaren är un-

derställd utvecklingschefen med kommunsty-

relsen som nämnd. Näringslivsutvecklaren ska 

även samordna arbetet i Näringslivsrådet som 

är ett  samverkanforum mellan Strömstads 
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kommun, näringslivsorganisationer och nä-

ringsidkare med ett gemensamt syfte att föra 

näringslivsfrågor framåt genom att skapa ett 

bättre klimat för företagsamhet i kommunen. 

Strömstads kommuns näringslivsstrategi ska 
förankras i Näringslivsråd och fastslås i kom-
munstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

I kommunen finns även näringslivsgruppen, 
bestående av kommuntjänstemän och politi-
ker från Kommunstyrelsens arbetsutskott. Syf-
tet är att göra en avstämning av näringslivsfrå-
gor och det sker fyra gånger per år. 

 

6.3 UPPFÖLJNING 

 

Genom att tydligare koppla samman närings-

livsstrategin med kommunens system för styr-

ning kan arbetet följas upp i delårsrapporter 

och årsredovisningen samt genom nämnder-

nas verksamhetsplaner och de nämndspecifika 

verksamhetsmålens indikatorer.  



Hej Hans!

Har haft en runda med styrelsen och vi tycker att så som upplägget är med
fokusområden samt en handlingsplan verkar ok,
vad som efterfrågades är en tidplan, som kan visa när man kan förvänta sig
återkoppling, men det är ju olika mål vi ställer oss
så den får ju givetvis anpassas till dom olika fokusområdena.
Sedan var vi överens om att detta är ett levande dokument och att just innehållet är där
vi är just nu men att det får
revideras under resans gång.

Med vänliga hälsningar

 
Conny Andersson
 

 
Strömstads Värme & Sanitet AB
Oslovägen 41, 45235 Strömstad
Tel direkt 0526-62091 . Växel: 0526-13075
Mobil 0709-697694
conny@comfort-stromstad.com . www.comfort-stromstad.com
 
Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Hans Friberg [mailto:hans.friberg@stromstad.se] 
Skickat: den 11 februari 2017 09:31
Till: Conny Andersson <conny@comfort-stromstad.com>
Ämne: Re: SV: Återkoppling näringslivsstrategin

Hej Conny,
Jag måste lämna i till kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag för att
näringslivsstrategin ska kunna behandlas. Har du fått några synpunkter?

Med vänlig hälsning
Hans Friberg
Näringslivsutvecklare

Strömstads kommun

> 9 feb. 2017 kl. 17:07 skrev Conny Andersson <conny@comfort-stromstad.com>:
> 
> Hej Hans!
> 
> Hade möte i måndags med styrelsen och delade då ut arbetsunderlaget 
> från arbetet med näringslivsstrategin, har inte fått tillbaka några kommentarer så jag
kollar i morgon och återkopplar efter det.
> 
> Med vänliga hälsningar
> 
>  
> Conny Andersson
>  
> 
>  



> Strömstads Värme & Sanitet AB
> Oslovägen 41, 45235 Strömstad
> Tel direkt 0526-62091 . Växel: 0526-13075 Mobil 0709-697694 
> conny@comfort-stromstad.com . www.comfort-stromstad.com
>  
> Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se
> 
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Hans Friberg [mailto:hans.friberg@stromstad.se]
> Skickat: den 9 februari 2017 13:40
> Till: Conny Andersson <conny@comfort-stromstad.com>
> Ämne: Återkoppling näringslivsstrategin
> 
> Hej Conny,
> Tack för senast. Jag har fått in synpunkter på näringslivsstrategin från Företagarna.
Vet du om ni i Köpmannaföreningen kommer mejla mig era synpunkter?
> 
> Med vänlig hälsning
> Hans Friberg
> Näringslivsutvecklare
> 
> Strömstads kommun



Från: Företagarna Strömstad
<Foretagarna.Stromstad@foretagarna.se>

Skickat: den 9 februari 2017 12:31
Till: Hans Friberg
Ämne: Återkoppling på näringslivsstrategin
Bifogade filer: Återkoppling på den utskickade Näringslivs från

Företagarna Strömstad.docx

Hej Hans!
Här kommer äntligen våra svar.
Med vänlig hälsning
Ingela

Ingela Skärström
Ordförande
Företagarna Strömstad
0705-815 723
www.foretagarna.se/stromstad

http://www.foretagarna.se/stromstad


Från: Hans Friberg
Skickat: den 13 februari 2017 13:51
Till: Ingela Skärström
Ämne: Synpunkter på Näringslivsstrategin

Hej Ingela,
Tack för era synpunkter på Näringslivsstrategin. Det är en bra lista över vad vi ska kunna
åstadkomma tillsammans under flera års tid och kommer finnas med under
handlingsplanen. Vi får tillsammans sätta oss ner och se över prioriteringen så vi tar det
viktigaste först.
Många av de punkter som finns med arbetar vi med redan idag som:

- Arbeta aktivt för att få fler företag att etablera sig i kommunen. Det görs via
Position Väst och de kontaktförfrågningar vi får.

- Öka kontakten med befintliga företag och besöka dem. Jag själv är ute och
besöker företag. Jag tillsammans med Peter Dafteryd och kommunstyrelsens
arbetsutskott har planerade företagsbesök vår och höst.

- Ta var på vårt kustnära läge och de näringar som bedrivs och kan bedrivas i och
på havet. Vi arbetar med Fiskekommunerna, Samförvaltningen, projektet Maritim
Utveckling Bohuslän och nya samarbetsformer för att stärka Tjärnö.

- Bra kommunikationer är viktigt, även digitalt, fiber över hela kommunen och
vettig mobiltäckning behövs så det går att driva företag i hela kommunen.
Fiberutbyggnad pågår.

- Stärka våra lokala företag genom att i möjligaste mån handla lokalt. En viktig
fråga och jag menar att det inte enbart är av kommunalt intresse att inköpen görs
lokalt av kommunen utan även också av alla företag i kommunen. Kan vi
tillsammans bidra till detta blir utfallet ännu mer positivt.

Övriga punkter ska också tas i beaktande och då tas med i handlingsplanen med en
prioritering.

Med vänlig hälsning
Hans Friberg
Näringslivsutvecklare

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingsavdelningen
452 80 Strömstad
Telefon 0526-19169
E-post hans.friberg@stromstad.se
Webb www.stromstad.se

www.stromstad.se
mailto:hans.friberg@stromstad.se


Återkoppling på den utskickade Näringslivsstrategin från Företagarna Strömstad

Vi har läst igenom strategin och kan konstatera att den är generell och omfattar mycket. Vi har svårt 
att gå in i detalj och tror inte heller att det är syftet med att kommentera den. Några punkter har vi 
kommit fram till vid våra diskussioner som är viktiga för ett bättre/starkare Näringsliv i Strömstad.

 Kortare handläggningstider, information under hand för hur ärendet fortlöper.
 Kommunen skall inte bedriva konkurrerande verksamhet med företag, lika prissättning på 

lika verksamhet. (aktuellt exempel matserveringen i ”nya” kommunhuset)
 Se möjligheter när redan befintliga verksamheter vill utvecklas och hjälpa till med att få till 

förutsättningar för att lyckas.
 Arbeta aktivt för att få fler företag att etablera sig i kommunen.
 Öka kontakten med befintliga företag och besöka dem.
 Ha en god koll på vilka företag som kan behöva rekrytera, bistå med kontakt för medföljande 

maka/make/sambo
 Ta vara på vårt kustnära läge och de näringar som bedrivs och kan bedrivas i och på havet.
 Bra kommunikationer är viktigt, även digitalt, fiber över hela kommunen och vettig 

mobiltäckning behövs så det går att driva företag i hela kommunen. 
 En bra infrastruktur och kvalitet på skola/barnomsorg, möjligheter till fler val på 

gymnasienivå och även högskolestudier på närmre håll än Gbg och Trollhättan.
 Ge möjligheter till samordning för kompetensutveckling i Strömstad för företagare.
 Stärka våra lokala företag genom att i möjligaste mån handla lokalt.
 Hjälpa till så företagen i Strömstad kan vara med och konkurrera i offentliga upphandlingar.

För Företagarna Strömstad

Ingela Skärström



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 12 (15) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23  
   
    

 

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 

 

KF §43 
KS § 32 
KSAU § 34   Dnr: KS/2016-0653 

Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel till år 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 125 479 tkr till 2017, som 
tilläggsbudget till 2017 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 125 479 tkr med 
fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2017, att läggas som tilläggsbudget till 2017 
års investeringsbudget 
 
Nämnd Belopp i tkr 
Tekniska nämnden, taxekollektiven 94 269 
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh  15 507 
Barn- och utbildningsnämnden 2 768 
Miljö- och byggnämnden 3 986 
Kommunstyrelse 8 949 
    
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Tjänsteskrivelse Lenita Tengström, ekonom 2017-02-10 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS § 32 
KSAU § 34   Dnr: KS/2016-0653 

Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel till år 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 125 479 tkr till 2017, som 
tilläggsbudget till 2017 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 125 479 tkr med 
fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2017, att läggas som tilläggsbudget till 
2017 års investeringsbudget 
 

Nämnd Belopp i tkr 
Tekniska nämnden, taxekollektiven 94 269 
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh  15 507 
Barn- och utbildningsnämnden 2 768 
Miljö- och byggnämnden 3 986 
Kommunstyrelse 8 949 

    
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Tjänsteskrivelse Lenita Tengström, ekonom 2017-02-10 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 125 479 tkr till 2017, som 
tilläggsbudget till 2017 års investeringsbudget. 
 
Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-02-22 KS/2016-0017 
   
    

 

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 

 

KSAU § 34     Dnr: KS/2016-0653 

Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel till år 2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

 att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 125 479 tkr till 2017, som 
tilläggsbudget till 2017 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 125 479 tkr med 
fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2017, att läggas som tilläggsbudget till 
2017 års investeringsbudget 
 

Nämnd Belopp i tkr 
Tekniska nämnden, taxekollektiven 94 269 
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh  15 507 
Barn- och utbildningsnämnden 2 768 
Miljö- och byggnämnden 3 986 
Kommunstyrelse 8 949 

    
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lenita Tengström, ekonom 2017-02-10 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2017 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
 att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 125 479 tkr till 2017, som 
tilläggsbudget till 2017 års investeringsbudget. 
 
Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson ekonomichef föredrar ärendet 

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

 
 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

 
 



Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1)
Ekonomiavdelningen 2017-02-10
Lenita Tengström tele 0526-19 146 Dnr: KS/2017-xxxx
lenita.tengstrom@stromstad.se

Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Besöksadress: 
Kommunledningsförvaltningen Norra Bergsgatan 23
Ekonomiavdelningen ks@stromstad.se Org nr:  212000-1405
452 80  STRÖMSTAD www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel till år 2017

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 125 479 tkr till 2017, som 
tilläggsbudget till 2017 års investeringsbudget.

Ärendet

Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 125 479 tkr 
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2017, att läggas som 
tilläggsbudget till 2017 års investeringsbudget

Nämnd Belopp i tkr

Tekniska nämnden, taxekollektiven 94 269

Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh 15 507

Barn- och utbildningsnämnden 2 768

Miljö- och byggnämnden 3 986

Kommunstyrelse 8 949

Beslutsunderlag:
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2017

Lenita Tengström
Ekonom



Projekt Benämning Utfall Budget 2016 Kvar av årsbudget Budget till 2017

Kommunstyrelsen
70214 IKT Nätutveckling 0 751 751 751 Upphandling pågår av en ny SAN-lösning = datalagring, redundant mellan två ”datahallar”.
70411 Systemutveckl centrala system 639 1 255 616 616 Anslaget går till Hypergene måluppföljnng, Portal Bas, Utveckling HR, Intranät, Raindance kundreskontra
70413 IKT E-strategi utveckling 0 75 75 75 Utveckling av e-tjänster
70414 ADM E-arkiv 69 300 231 231 Införandet startar 2017
70512 Vsh-rel inv hyr lok-stadshus 8 333 14 489 6 156 6 156 Infocenter nya möbler, Stadshus etapp 4
70513 Konst 0 420 420 420 Försköning av området utanför Lokstallet ska genomföras, arbete pågår med en förändring av detalj- o översiktsplan
70611 Integrationsmotor - E-tjänster 0 500 500 500 Utveckling av e-tjänster
70809 Ärende- o dokumenthanteringssystem 0 200 200 200 Arkivinvesteringar

Summa KS 9 041 17 990 8 949 8 949

Barn- o utbildning
76116 Utemiljö 115 300 185 185 Investeringar kommer ske under 2017
77116 IT-baserat lärande 1 901 2 850 949 949 Till projektet för skalskydd
76816 Inventarier gymnasiet 280 350 70 34 Investeringar kommer att fortsätta under 2017
78416 RTJ Förstainsats skärsläckare 0 1 600 1 600 1 600 Omfördelning medel till Skalskydd från MBN enl KS/2016-0258

Summa BUN 2 296 5 100 2 804 2 768

Miljö- o bygg
78115 Kartering/flygfotografering 0 150 150 150 Genomförs 2017, uppskjuten pga bristande personalresurs under 2016
78415 MBN E-arkiv 0 400 400 400 Avvaktar central upphandling av e-arkiv
78515 Digitalisering bef arkiv 0 500 500 500 Avvaktar central upphandling av e-arkiv
78815 Ärendehanteringssystem MBN 164 1 000 836 836 Pågår, slutbetalning under första halvan av 2017
78116 RTJ Lätt enhet dubbelhytt 0 1 600 1 600 1 600 Upphandling pågår, sista anbudsdatum 20 januari 2017
78316 RTJ Räddningsbåt med släp 0 500 500 500 Upphandling kommer att genomföras 2017, arbete med kravspec pågår

Summa MBN 164 4 150 3 986 3 986

Tekniska skatt
80116 Brygga Strandpromenaden 478 1 000 522 522 Pågår
80316 GS-bana vid Nygatan 407 800 393 393 Pågår
80416 Bidrag till Nygatan -183 -400 -217 -217 Beviljat bidrag från Trafikverket
80415 Strömsdalen 0 250 250 250 Pågår
80716 Toalett Hålkedalen 0 500 500 500 Påbörjas, inväntat bygglov
80816 Skogsvagn till traktor 0 300 300 300 Köps i början av 2017
80916 Belysning till Skee 0 2 000 2 000 2 000 Byggs i kommunens regi 2017
81015 Rep av Ångbåtskajen 108 7 678 7 570 7 570 Bygs under 2017
81315 Toalett Svallhagen 269 750 481 481 pågår
81415 Åtgärder sophantering, gästhamn 646 954 308 308 Pågår
81609 Sjösättn.ramp Hålkedalen 0 165 165 165 Begärt omdisp till färjeläget
85214 Erosionsskydd Vättlandsån 0 1 675 1 675 1 675 Utredning pågår om åtgärder på plats eller inlösen av fastigheten. 
85514 Utflytt/mät, gatubelysning 0 229 229 229 Under pågående
85814 Proj GC Grålösvägen 633 1 046 413 413 Pågår projektering
85913 Rensning, Strömsån 22 197 175 175 Återstår arbete
86413 Utbyggnad Rossö hamn 8 413 405 405 Arbete kvarstår
86513 Nya behov i färjeläget 503 841 338 338 Utredningar pågår

Summa TKN skatt 2 891 18 398 15 507 15 507

Tekniska tax
VA
80114 VA Flöghult 4 436 7 949 3 513 3 513 Projektet pågår
80211 Dubbl. Råvattenledning 1 381 21 155 19 774 19 774 Byggstart våren 2017



81113 Proj VA Öddö 2 618 16 050 13 432 13 432 Projektet pågår
81413 Reningsverket Österröd 25 703 73 033 47 330 47 330 Projektstart mars 2017
85317 Avl.ledn till/fr Österröd 0 199 199 199 Projektstart mars 2017
85416 VA Myrenområdet 0 3 200 3 200 3 200 Omdisponering till VA oförutsedda behov
85516 Ledningsnät Svinesund 0 3 000 3 000 3 000 Projektstart våren 2017
80614 Dagvatten Seläter 3 968 13 266 9 298 2 000 Pågår

Summa VA 38 106 137 852 99 746 92 448

AV
82214 Utredning matavfall 0 700 700 700 Utredning pågår
82413 Uppgradering av fasad 0 132 132 132 Avvakta utbyggnad Österröd
88116 Flytt ÅVC Koster 0 700 700 700 Pågår, slås samman med 88415
88415 Flytt ÅVC Koster 217 297 80 80 Pågår, slås samman med 88116
88516 Eltruck ÅVC 0 150 150 150 Köps in under 2017
89016 Kartstöd m GPS, sopfordon 391 400 9 9 Pågår
88616 Byte av fordonsvåg ÅVC 550 600 50 50 Pågår

Summa AV 1 158 2 979 1 821 1 821

Summa Skattefinansierad verksamhet 14 392 45 638 31 246 31 210
Summa Taxtefinansierad verksamhet 39 264 140 831 101 567 94 269

Tot Summa 53 656 186 469 132 813 125 479



KALLELSE/ÄRENDELISTA 13 (15) 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2017-03-23 

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

KF §44 
KS § 33 
KSAU § 35 Dnr: KS/2017-0097 

 Utbetalning av partistöd 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt redovisning i ärendet 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut Kf  2014-11-27 §20. 
Partistödet 2017 grundas på prisbasbeloppet 2016 44 300kr. 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 2017 

Prisbasbelopp 2016 44 300 kr          

Mandat Grund Partistöd Utbildning Totalt
S 10 8 860 kr            72 652 kr   9 000 kr        90 512 kr    
C 9 8 860 kr            65 387 kr   8 100 kr        82 347 kr    
L 6 8 860 kr            43 591 kr   5 400 kr        57 851 kr    
M 4 8 860 kr            29 061 kr   3 600 kr        41 521 kr    
MP 4 8 860 kr            29 061 kr   3 600 kr        41 521 kr    
SD 3 8 860 kr            21 796 kr   2 700 kr        33 356 kr    
V 2 8 860 kr            14 530 kr   1 800 kr        25 190 kr    
KD 1 8 860 kr            7 265 kr     900 kr           17 025 kr    

Summa 39 70 880 kr          283 343 kr 35 100 kr     389 323 kr 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-03-08
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-02-13 

rakarl01
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS § 33 
KSAU § 35 Dnr: KS/2017-0097 

 Utbetalning av partistöd 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt redovisning i ärendet 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut Kf  2014-11-27 §20. 
Partistödet 2017 grundas på prisbasbeloppet 2016 44 300kr. 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 2017 

 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-02-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt redovisning i ärendet 
 
 

Prisbasbelopp 2016 44 300 kr          

Mandat Grund Partistöd Utbildning Totalt
S 10 8 860 kr            72 652 kr   9 000 kr        90 512 kr    
C 9 8 860 kr            65 387 kr   8 100 kr        82 347 kr    
L 6 8 860 kr            43 591 kr   5 400 kr        57 851 kr    
M 4 8 860 kr            29 061 kr   3 600 kr        41 521 kr    
MP 4 8 860 kr            29 061 kr   3 600 kr        41 521 kr    
SD 3 8 860 kr            21 796 kr   2 700 kr        33 356 kr    
V 2 8 860 kr            14 530 kr   1 800 kr        25 190 kr    
KD 1 8 860 kr            7 265 kr     900 kr           17 025 kr    

Summa 39 70 880 kr          283 343 kr 35 100 kr     389 323 kr 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef föredrar ärendet 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-02-22 KS/2016-0017 
   
    

 

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 

 

KSAU § 35     Dnr: KS/2017-0097 

Utbetalande av partistöd 2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt redovisning i ärendet 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut Kf  2014-11-27 §20. 
Partistödet 2017 grundas på prisbasbeloppet 2016 44 300kr. 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 2017 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-02-13 

 
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt redovisning i ärendet 
 

Prisbasbelopp 2016 44 300 kr          

Mandat Grund Partistöd Utbildning Totalt
S 10 8 860 kr            72 652 kr   9 000 kr        90 512 kr    
C 9 8 860 kr            65 387 kr   8 100 kr        82 347 kr    
L 6 8 860 kr            43 591 kr   5 400 kr        57 851 kr    
M 4 8 860 kr            29 061 kr   3 600 kr        41 521 kr    
MP 4 8 860 kr            29 061 kr   3 600 kr        41 521 kr    
SD 3 8 860 kr            21 796 kr   2 700 kr        33 356 kr    
V 2 8 860 kr            14 530 kr   1 800 kr        25 190 kr    
KD 1 8 860 kr            7 265 kr     900 kr           17 025 kr    

Summa 39 70 880 kr          283 343 kr 35 100 kr     389 323 kr 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-02-22 KS/2016-0017 
   
    

 

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 

 

Protokollsanteckning 
Lars-Erik Hansson ekonomichef föredrar ärendet  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-02-13 Dnr: KS/2017-0097
KS - Ekonomiavdelning
Lars-Erik Hansson, 052619202

STRÖMSTADS KOMMUN

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Utbetalande av partistöd 2017

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt redovisning i ärendet

Ärendet
Beslut ska fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt beslut Kf  2014-11-27 
§20. Partistödet 2017 grundas på prisbasbeloppet 2016 44 300kr. 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 2017

Prisbasbelopp 2016 44 300 kr

Mandat Grund Partistöd Utbildning Totalt
S 10 8 860 kr 72 652 kr 9 000 kr 90 512 kr
C 9 8 860 kr 65 387 kr 8 100 kr 82 347 kr
L 6 8 860 kr 43 591 kr 5 400 kr 57 851 kr
M 4 8 860 kr 29 061 kr 3 600 kr 41 521 kr
MP 4 8 860 kr 29 061 kr 3 600 kr 41 521 kr
SD 3 8 860 kr 21 796 kr 2 700 kr 33 356 kr
V 2 8 860 kr 14 530 kr 1 800 kr 25 190 kr
KD 1 8 860 kr 7 265 kr 900 kr 17 025 kr

Summa 39 70 880 kr 283 343 kr 35 100 kr 389 323 kr

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-02-13 Dnr: KS/2017-0097
KS - Ekonomiavdelning

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
052619202
lars-erik.hansson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Klicka här för att ange text.



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 14 (15) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23  
   
    

 

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 

 

KF §45 
KS § 34 
Ksau § 44                                                                                   Dnr: KS/2017-0128 

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

1) att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavatalet i Västra Götaland, avtal 
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 
2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla 
fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att 
säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i 
taget. 

2) att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till 
den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, som upphör att 
gälla fr.o.m. den 1 april 2017. 

3) att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser 
inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och 
sjukvårdsavtalet som är huvudavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen 
(VGR) och kommunerna i Västra Götaland (VKR) har parterna genomfört en gemensam 
översyn av nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelningen och 
samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt ansvar enligt§ 3 
och § 18 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763}. För de patienter som får kommunal hälso- 
och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvar för 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvar för läkarresurser 
och övriga kompetenser.  
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse om 
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård blir underavtal. 

Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01 
Protokoll socialnämnden 2017-02-23 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 14



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 15 (15) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-23  
   
    

 

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 

 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-31 av Lena Olsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och Monica Birgersson förvaltningschef. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland. 
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i - Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk 
Bilaga 1 Termer och begrepp 
Tjänsteutlåtande från Fyrbodal, daterat 2016-12-21 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

KS § 34 
Ksau § 44                                                                                   Dnr: KS/2017-0128 

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

1) att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavatalet i Västra Götaland, avtal 
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 
2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att 
gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna 
möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det 
med två år i taget. 

2) att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 
2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, som 
upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. 

3) att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- 
och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen 
(VGR) och kommunerna i Västra Götaland (VKR) har parterna genomfört en gemensam 
översyn av nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelningen 
och samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt ansvar 
enligt§ 3 och § 18 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763}. För de patienter som får 
kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att 
kommunen ansvar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan 
landstinget ansvar för läkarresurser och övriga kompetenser.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse om 
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och Ramavtal 
om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård blir underavtal. 

Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01 
Protokoll socialnämnden 2017-02-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-31 av Lena Olsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och Monica Birgersson. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-08 KS/2016-0636 
       

  

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland. 
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i - Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk 
Bilaga 1 Termer och begrepp 
Tjänsteutlåtande från Fyrbodal, daterat 2016-12-21 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
1) att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavatalet i Västra Götaland, avtal 
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 
2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att 
gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna 
möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det 
med två år i taget. 
2) att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 
2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, som 
upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. 
3) att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- 
och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-01 KS/2016-0017 
   
    

 

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 

 

Ksau § 44 Dnr: KS/2017-0128 

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 

  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1) att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavatalet i Västra Götaland, 
avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 
december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed 
upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har 
parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet 
förlängs det med två år i taget. 

2) att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 
1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, 
som upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. 

3) att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- 
och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen 
(VGR) och kommunerna i Västra Götaland (VKR) har parterna genomfört en gemensam 
översyn av nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelningen 
och samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt ansvar 
enligt§ 3 och § 18 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763}. För de patienter som får 
kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att 
kommunen ansvar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan 
landstinget ansvar för läkarresurser och övriga kompetenser.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse om 
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och Ramavtal 
om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård blir underavtal. 

Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt. 
 
 
 
 
 



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-01 KS/2016-0017 
   
    

 

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 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämnden 2017-02-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-31 av Lena Olsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och Monica Birgersson. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland. 
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i - Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk 
Bilaga 1 Termer och begrepp 
Tjänsteutlåtande från Fyrbodal, daterat 2016-12-21 
 
 Socialnämndens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
1) att ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavatalet i Västra Götaland, 
avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 
december 2020 och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed 
upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har 
parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet 
förlängs det med två år i taget. 
2) att ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den 
1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, 
som upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. 
3) att ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 
läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- 
och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så ske. 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 









Avtal som reglerar  

hälso- och sjukvårdsansvaret  

mellan Västra Götalandsregionen  
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Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

4 www.vgregion.se/hosavtal www.vastkom.se/hosavtal

Se bilaga Termer och begrepp.

1  Allmänt om Hälso- och sjukvårdsavtalet

1.1  Bakgrund

Sedan regionbildningen 1999 har 
kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen, VGR, reg-
lerat ansvarsfördelning och samver-
kan för hälso- och sjukvård genom ett 
gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. 
Inför ny avtalsperiod har avtalstiden 
förlängts för att skapa utrymme för en 
gemensam översyn. 
 Hälso- och sjukvårdens och den 

tekniska utvecklingen innebär bland 
annat att hälso- och sjukvård som ges 
i öppen vård och i hemmet förändras 
över tid. Den politiska viljeinrikt-
ningen med Hälso- och sjukvårdsav-
talet fokuserar på individens behov 
framför alltför skarpa gränser mel-
lan huvudmännens ansvarsområden. 
Gränsdragning ner på detaljnivå i 
alla situationer skapar organisatoriska 

mellanrum som kan leda till att pa-
tienten inte får sina behov av hälso- 
och sjukvård tillgodosedda.
 En förtroendefull och öppen dia-
log mellan kommunerna i Västra Gö-
taland och VGR är en förutsättning 
för att tillsammans möta framtidens 
gemensamma utmaningar.

1.3  Avtalsparter

Avtalsparter i detta avtal är var och 
en av kommunerna i Västra Götaland 
och Västra Götalandsregionen vil-

ka fortsättningsvis i avtalet benämns 
som parterna. Avtalet gäller under 
förutsättning att beslut tas av region-

fullmäktige respektive kommunfull-
mäktige.

1.5  Omfattning  

Avtalet reglerar ansvarsfördelning 
och samverkan inom de områden där 
kommunen och VGR har ett gemen-
samt hälso- och sjukvårdsansvar en-
ligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL,  
3 § och 18 §. 
 Detta avtal är ett huvudavtal för 

hälso- och sjukvård där övriga över-
enskommelser som enligt HSL ska 
upprättas mellan parterna utgör un-
deravtal till detta avtal. Underavtalens 
giltighet är direkt kopplat till huvud-
avtalets giltighet. 
 Avtalet omfattar även samverkan 

mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst. Ansvarsför-
delningen beskrivs närmare under av-
snitt 3 i avtalet och baseras på den lag- 
reglerade ansvarsfördelningen samt 
de överenskommelser som tidigare 
gjorts. 

1.6  Termer och begrepp

1.2  Syfte

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland ska säkra ett gott, säkert 
och jämlikt omhändertagande för de 
personer som har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser från både kommu-
nen och VGR. Avtalet ska stärka och 
främja samverkan och samarbete mel-
lan parternas vårdgivare så att resulta-

tet bidrar till ett tryggt och självstän-
digt liv för individen.

1.4  Avtalstid

Avtalet gäller under perioden 2017-
04-01 – 2020-12-31. Senast tolv må-
nader innan avtalstiden löper ut har 
parterna möjlighet att säga upp avta-
let. Om ingen part skriftligen sagt upp 

avtalet förlängs det med två år i taget 
med tolv månaders uppsägningstid.
 Vid väsentliga förändringar av 
förutsättningarna för avtalet kan initi-
ativ till en översyn tas av det politiska 

samrådsorganet, SRO, mellan kom-
munerna i Västra Götaland och VGR. 
Se avsnitt 4.2.  
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2  Gemensam värdegrund

2.1  Gemensam värdegrund  

...	individens	behov,	inflytande	och	
självbestämmande	alltid	är	utgångs-
punkt	för	hälso-	och	sjukvården.

...	utifrån	patientens	perspektiv	ska	
vården	vara	lättillgänglig,	effektiv	
och	säker	med	god	kvalitet	och	gott	
bemötande.

...	varje	medarbetare	aktivt	bidrar	
med	sin	kunskap	och	kompetens	samt	
samarbetar	så	att	hälso-	och	sjukvård- 
en	upplevs	som	en	välfungerande	
helhet.

...	implementera	och	säkerställa	att	
innehållet	i	avtalet	med	tillhörande	
tillämpningsanvisningar	är	kända	i	
samtliga	verksamheter.

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av att ... 

Parternas gemensamma åtagande innebär att ... 

5

2.2  Gemensamt åtagande

...	ställa	krav	på	att	överenskommelser	som	VGR	och	kommunen	har	träffat	
enligt	detta	avtal	även	gäller	i	avtal	med	upphandlade	entreprenörer	enligt	
lagen	om	offentlig	upphandling,	LOU,	samt	enligt	lagen	om	valfrihetssystem,	
LOV.

Region Kommun

Gemensamt ansvar med  

individens perspektiv  i centrum

http://www.vgregion.se/hosavtaloversyn
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KOMMUN REGION

3  Parternas ansvar

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är 
den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. 
Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR 
och kommunen regleras i 3 § och 18 
§ HSL, (1982:763), och ansvaret om-
fattar även rehabilitering, habilitering 
och hjälpmedel samt sjuktransporter 
och omhändertagande av avlidna. För 
tandvård finns särskilda bestämmel-
ser. Lag (1992:567).

Patientgrupper som ingår i kommu-
nernas hälso- och sjukvårdsansvar en-
ligt 18 § HSL:
- Personer i särskilda boendeformer 
samt bostäder med särskild service (5 
kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje 
stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL).
- Personer under vistelsetiden vid bi-
ståndsbedömd dagverksamhet (3 kap. 

6 § SoL) samt daglig verksamhet en-
ligt lagen (1993:387) om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, LSS.
 Sedan regionbildningen 1999 har 
kommunen även ansvar för hemsjuk-
vård i ordinärt boende enligt 18 § HSL 
andra stycket: "en kommun får även i 
övrigt erbjuda dem som vistas i kom-
munen hälso- och sjukvård i hemmet 
(hemsjukvård)."

För personer med psykisk funktions-
nedsättning och personer med miss-
bruk är VGR och kommunen, genom 
likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, 
skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (8 a § och 8 b § HSL res-
pektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).

Samordnad individuell plan, SIP, ska 
upprättas enligt HSL  (3 f §) och SoL 

(2 kap. 7 §) för personer som har be-
hov av insatser från både socialtjänst 
och hälso- och sjukvård. Planen ska 
upprättas om kommunen eller VGR 
bedömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov tillgodosed-
da, och om den enskilde samtycker till 
att den upprättas. (Länk)
 
För att stärka individens integritet, 
självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) 
regelverket för hälso- och sjukvård.
 Utöver det lagstadgade ansvaret 
för hälso- och sjukvården har VGR 
och kommunen flera överenskommel-
ser om ansvarsfördelning och samver-
kan som beskrivs nedan i avsnitt 3.2.

3.1  Lagstiftning

3.2  Gemensamt ansvar och samverkan  

Parterna ska i egenskap av sjukvårds-
huvudmän erbjuda en hälso- och 
sjukvård av god kvalitet samt den 
kompetens som krävs för att fullgöra 
sitt hälso- och sjukvårdsansvar. 
 För patienter som får kommunal 
hälso- och sjukvård har parterna all-
tid ett gemensamt ansvar genom att 
kommunen ansvarar för sjuksköter-
ska, arbetsterapeut och fysioterapeut 
medan VGR ansvarar för läkare och 
övriga kompetenser. Parterna ansva-
rar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
individanpassas och koordineras så att 
patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. Se även av-
snitt 3.3-3.4.
 Patienten ska ges medinflytande 
i planering av vård och behandling. 
Även närstående ska ges medinflytan-
de om patienten samtycker.

 Patientens vård och behandling 
sker efter beslut eller ordination. Hu-
vudprincipen är att parterna var för 
sig har ett ekonomiskt ansvar för be-
slut, ordinationer och förskrivning 
som görs av respektive huvudman.
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Parterna har ett gemensamt ansvar för 
att hälso- och sjukvårdsinsatser in-
dividanpassas och koordineras så att 
patienten upplever trygghet, säkerhet, 

kontinuitet och värdighet. VGR ska 
erbjuda en god hälso- och sjukvård 
till de som är bosatta eller som vistas i 
Västra Götaland. 

 Ansvaret omfattar öppen och slu-
ten vård, akut och planerad vård.

3.3  Västra Götalandsregionens åtagande och ansvar

3.4  Kommunens åtagande och ansvar

Parterna har ett gemensamt ansvar för att 
hälso- och sjukvårdsinsatser individan-
passas och koordineras så att patienten 
upplever trygghet, säkerhet, kontinuitet 
och värdighet. 

 Kommunen ska enligt 18 § HSL er-
bjuda hälso- och sjukvård åt personer 
med beslut om särskilt boende, bostad 
med särskild service samt under vistelse-
tiden åt personer med beslut om dagverk-

samhet, (SoL), samt i daglig verksamhet, 
(LSS). Se bilaga Termer och begrepp. 
 Sedan regionbildningen 1999 har 
kommunen även ansvar för hemsjukvård 
i ordinärt boende.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar även: 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

Kommunens hemsjukvårdsansvar omfattar:

Patienter	som	utan	större	svårighe-
ter	kan	besöka	mottagningar	(inom	
primärvård	eller	specialistsjukvård).	
I	ansvaret	ingår	hälso-	och	sjukvård	i	
hemmet	eller	annan	plats	där	pa-
tienten	vistas,	då	insatserna	är	av	
tillfällig	karaktär	och	ingår	i	pågåen-
de	behandling,	rehabilitering	eller	
utredning.	

Läkarmedverkan	för	patienter	som	
omfattas	av	den	kommunala	hälso-	
och	sjukvården	enligt	ramavtal	mellan	
parterna.	Se	avsnitt	3.6.

Rehabiliterings-	och	habiliterings-
insatser	på	specialist-	samt	primär-
vårdsnivå.	För	personer	över	18	år	
finns	en	vägledning	som	beskriver	
rehabiliterings-/habiliteringsansvaret	
på	primärvårds-	respektive	specialist-
nivå. (Länk)

Handledning	och	kunskapsöverfö-
ring	om	enskild	patient	av	primärvård	
eller	specialistsjukvård	till	kommu-
nens	personal	i	vård,	omsorg,	rehabi-
litering	samt	i	hantering	av	medicin-
tekniska	produkter.

Specialistsjukvård	till	patienter	inom	
kommunal	hälso-	och	sjukvård	enligt	
gällande	vårdprogram	och	medicinska	
riktlinjer,	eller	enligt	upprättad	vårdplan/
SIP.

Omhändertagandet	av	avlidna.	
Se	avsnitt	3.15.

Patienter	som	på	grund	av	soma-
tisk,	psykisk	eller	kognitiv	funktions-
nedsättning	inte	kan	ta	sig	till	VGR:s	
mottagningar	utan	större	svårigheter	
och	där	det	på	grund	av	�nsatsernas	
omfattning	och	frekvens	motiverar	
att	vården	ges	i	patientens	hem.

Patienter	med	behov	av	hem-
sjukvård	över	tid,	oavsett	ålder	eller	
diagnos,	som	kan	ges	med	bibehållen	
patientsäkerhet	i	patientens	hem.	

Patienter	som	enligt	ovanstående	
punkter	har	behov	av	hemsjukvård	
kan	samtidigt	få	vissa	hälso-
och	sjukvårdsinsatser	utförda	på	
mottagning	baserat	på	upprättad	
vårdplan/SIP.
Se	även	avsnitt	3.5.

Att	när	överenskommelse	skett	
i	enskilda	fall	utföra	planerade	
och/eller	förutsägbara	hälso-	och	
sjukvårdsinsatser	i	hemmet	under	
kvälls-	och	nattetid	för	patienter	som	
normalt	besöker	VGR:s	vårdcentraler.	
Under	mottagningarnas	öppethållan-
de	har	VGR	hälso-	och	sjukvårdsan-
svaret	för	dessa	patienter.

Hälso-	och	sjukvårdsinsatser	i	
hemmet	till	patienter	på	permission	
från	sluten	vård	som	inte	kan	ta	sig	
till	mottagning.	Detta	gäller	endast	
under	förutsättning	att	en	överens-
kommelse	skett	som	stöd	för	de	
kommunala	insatserna. 

Omhändertagande	av	avlidna.	
Se	avsnitt	3.15.
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3.5  Informationsöverföring och vårdplanering
Beslut om kommunal hemsjukvård 
förutsätter att en vård- och omsorgs-
planering genomförs där parterna är 
överens om ansvarsfördelning samt 
där nödvändigt informationsutbyte 
sker. Patienten ska ges medinflytande 
i planeringen av sin vård och behand-
ling. Även närstående ska ges medin-
flytande om patienten samtycker och/
eller inte kan företräda sig själv.
 Vid utskrivning från sjukhus ska 
den länsgemensamma rutinen Sam-
ordnad vård- och omsorgsplanering, 

SVPL, tillämpas och vårdgivarna ska 
använda det gemensamma it-stödet 
för detta. (Länk)

VGR:s verksamheter ska i samband 
med beslut om kommunal hemsjuk-
vård och vid utskrivning från sjukhus 
säkerställa att nödvändig information 
medföljer samma dag som överflytt-
ningen sker. Med nödvändig informa-
tion avses i första hand:
- medicinska epikriser
- aktuella läkemedelsordinationer

En samordnad individuell plan, SIP, 
upprättas för personer som behöver 
insatser från både socialtjänst och häl-
so- och sjukvård om någon av parter-
na bedömer att det behövs för att den 
enskildes behov ska tillgodoses. Den 
enskilde måste då ge sitt samtycke till 
SIP. Initiativ till SIP kan tas av den 
enskilde, närstående eller av personal 
inom parternas verksamheter. Läns-
gemensam Riktlinje för SIP i  Västra 
Götaland som kommunerna och VGR 
tagit fram ska följas. (Länk)

3.6  Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
Läkarinsatser inom kommunal häl-
so- och sjukvård regleras i underav-
talet till Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Ramavtal om läkarinsatser inom kom-
munernas hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland. (Länk) 

 Ramavtalet avser läkarmed-
verkan utifrån patientens behov 
oberoende av läkarens organisa- 
toriska tillhörighet. Enligt 26 d § HSL 
ska VGR avtala med kommunerna om 
omfattningen och formerna för läkar-

medverkan och avsätta de läkarresur-
ser som behövs för att patienten inom 
kommunal hälso- och sjukvård ska er-
bjudas god hälso- och sjukvård.

3.7  Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering och habilitering är häl-
so- och sjukvårdsinsatser som bedrivs 
både av VGR och kommunen i enlig-
het med detta avtal, se avsnitt 3.1-3.4. 
 I Västra Götalands län finns en 

särskild vägledning som beskriver 
samverkan och ansvarsfördelning gäl-
lande rehabilitering och habilitering 
för vuxna personer. (Länk)
 Det finns också gemensamt 

framtagna rutiner för tillämpning av 
SOSFS 2008:20, samordning av insat-
ser för habilitering och rehabilitering i 
Västra Götaland. (Länk)

3.8  Personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
Personer med psykisk funktions-
nedsättning och personer med miss-
bruk ska erbjudas hälso- och sjuk-
vård i enlighet med detta avtal, se 
avsnitt 3.1-3.4. VGR och kommu-
nerna i Västra Götaland har upprät-

tat en överenskommelse enligt (8 a 
§ och 8 b § HSL respektive 5 Kap. 8 
a § och 9 a § SoL) om samarbete för 
personer med psykisk funktions-
nedsättning och för personer med 
missbruk. Överenskommelsen är ett 

underavtal till hälso- och sjukvårds- 
avtalet och reglerar samarbete och an-
svarsfördelning för de båda målgrup-
perna. (Länk)
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3.9  Beslut om egenvård
Egenvård är en hälso- och sjukvårds- 
åtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat 
att en patient själv eller vårdnadshavare 
kan utföra och ansvara för. I de fall då 
patienten behöver praktisk hjälp med 

egenvården behöver den legitimerade 
yrkesutövaren samråda med den som 
ska hjälpa patienten, för att bedöma 
samt dokumentera om hälso- och sjuk-
vårdsinsatsen kan ske på ett patient- 
säkert sätt.

 I enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter har parterna fastställt ge-
mensamma rutiner som ska tillämpas 
i Västra Götaland. (Länk) 

3.10  Läkemedel 
Läkemedelsbehandlingar är en inte-
grerad del i hälso- och sjukvården och 
ingår därmed i regelverk för samver-
kan mellan VGR och kommunerna i 
Västra Götaland. En särskild samver-
kansgrupp hanterar gemensamma lä-
kemedelsfrågor mellan kommunerna 
i Västra Götaland och VGR.
 Läkemedelsgenomgång ska utfö-
ras enligt VGR:s regionala medicinska 
riktlinje. (Länk) Ansvarig sjuksköter-
ska bör medverka vid läkemedelsge-
nomgång. 
 VGR ansvarar för kostnader, ex-
klusive patientens egenavgift, avseen-

de läkemedel som omfattas av läkeme-
delsförmånen och som är förskrivna 
enligt lagen om läkemedelsförmåner 
till enskild patient.

3.10.1 Akutläkemedelsförråd
VGR tillhandahåller akutläkeme-
delsförråd avsedda för patienter med 
kommunal hälso- och sjukvård. Akut-
läkemedelsförråd och dess sortiment 
beslutas av VGR. (Länk) 
 Läkemedlen i förrådet kan använ-
das för akut ordination eller för att 
behandla under en begränsad tidspe-
riod (t.ex. antibiotikakur). VGR an-

svarar för läkemedelskostnaderna och 
kontrollen av de kommunala akut- 
läkemedelsförråden. Kommunen har 
kostnadsansvaret för transporten av 
läkemedel till förråden. 

3.10.2 Dosexpedition
Dosexpedition beslutas av läkare som 
tar ställning till att kriterier enligt re-
gional medicinsk riktlinje för dosex-
pedition är uppfyllda. Samråd ska ske 
med patienten alternativt närstående 
och/eller sjuksköterska.
(Länk)

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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Barn under 16 år kan erhålla Livs-
medel för särskilda näringsändamål 
enligt läkemedelsverkets föreskrifter 
(LVFS 1997:13). VGR subventionerar 

livsmedel för särskilda näringsända-
mål till barn samt till personer från 
och med 16 år, enligt särskilt regelverk 
(HSS 527-1999). Kostnadsansvaret 

mellan VGR och kommunen regleras 
i tillämpningshänvisningen. (Länk)

3.12  Livsmedel för särskilda näringsändamål

3.11  Medicintekniska produkter

3.11.1 Personliga hjälpmedel
Parterna har tagit fram gemensam-
ma riktlinjer och produktanvisningar, 
Handbok för förskrivning av personliga 
hjälpmedel, där bland annat kostnads-
ansvar och förskrivningsrätt beskrivs.  
(Länk) 
 VGR har kostnadsansvar för per-
sonliga hjälpmedel för barn och ung-
domar upp till 18-årsdagen. Det finns 
även personliga hjälpmedel för vuxna 
där VGR alltid har ansvaret. I varje 
produktanvisning anges fördelning av 
kostnadsansvar för den aktuella pro-
dukten. 
 Förtroendeförskrivning kan ske 
på annan sjukvårdshuvudmans kost-
nadsansvar enligt handbokens an-
visningar. Detta för att underlätta en 
obruten vårdkedja.

3.11.2 Läkemedelsnära 
  produkter
Parterna har antagit gemensamma 
riktlinjer för förskrivning av läkeme-
delsnära produkter. Dessa är samlade 
i handböcker för respektive område: 
-  Diabetes 
-  Inkontinens, blås- och tarmdysfunktion
-  Stomi
-  Sondmatningstillbehör och 
   nutritionspump. Se avsnitt 3.12.

Förbrukningsartiklar vid 
blås- och tarmdysfunktion
Fördelningen av statsbidrag för inkon-
tinensprodukter regleras i samarbets-
avtal mellan parterna. Kommunen 
ansvarar för förskrivning av förbruk-
ningsartiklar vid blås- och tarmdys-
funktion till personer i kommunal 
hälso- och sjukvård. (Länk)

Diabeteshjälpmedel 
och stomiprodukter
VGR bär kostnaden för diabeteshjälp-
medel och stomiprodukter. Förtro-
endeförskrivning kan ske av behörig 
personal inom kommunen enligt 
Handbok vid förskrivning av Diabetes-

hjälpmedel (Länk) samt Handbok vid 
förskrivning av Stomihjälpmedel. 
(Länk)

3.11.3 Spolvätskor
Spolvätskor för katetersättning och 
kateterspolning samt behandling som 
kräver steril produkt och där kran-
vatten inte bör eller får användas för-
skrivs på recept. VGR ansvarar för 
kostnaderna för de produkter som in-
går i VGR:s Rutin för förskrivning av 
CE-märkta produkter. (Länk)

3.11.4 Övriga medicintekniska 
  produkter
VGR tillhandahåller även andra medi- 
cintekniska produkter till patien-
ter som har sin hälso- och sjukvård i 
hemmet. Medicintekniska produkter 
som ordineras av läkare är ett ansvar 
för VGR. Generellt gäller att den vård-
givare som förskriver produkten är 
kostnadsansvarig. För sårläkningsar-
tiklar och kompressionsförband finns 
ett avtal där det framgår vilka produk-
ter VGR respektive kommunen har 
kostnadsansvar för. (Länk)

Medicintekniska produkter som häl-
so- och sjukvården tillhandahåller ska 
vara CE- märkta utifrån det medicin-

tekniska direktivet. Förskrivning av 
medicintekniska produkter (hjälpme-
del för det dagliga livet och medicin-

teknisk behandling) är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och 
sjukvårdsansvaret.
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3.15 Omhändertagande av avlidna

Det är läkarens ansvar att konstatera 
dödsfall. Efter överenskommelse kan 
sjuksköterska utföra undersökningen 
för att fastställa att döden har inträtt, 
förutsatt att dödsfallet är förväntat.
 Att ta hand om och stå för trans-

port och förvaring av avlidna ingår i 
respektive huvudmans ansvarsområde. 
 Transport till och från sjukhus för 
obduktion eller borttagande av im-
plantat är VGR:s ansvar även om pa-
tienten ingår i kommunens hälso- och 

sjukvårds ansvar. (SOSFS 2005:10) 
 Kommunens hälso- och sjuk-
vårdsansvar i samband med döds-
fall regleras i föreskriften HSLF-FS 
2015:15. (Länk)

3.16  Asylsökande
Hälso- och sjukvård till asylsökande 
är VGR:s ansvar. För dessa personer 

har kommunen inget hälso- och sjuk-
vårdsansvar, detta gäller även patien-

ter med behov av sjukvård i boendet.

3.17  Tjänsteköp

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås 
under förutsättning att båda parter är 
överens och att det på alla sätt uppfyller 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.

 I det lokala avtalet kommer par-
terna överens om formerna för tjän- 
steköp. I detta bör framgå vem som 
har mandat att besluta om tjänsteköp 

och på vilket sätt information och 
kommunikation sker parterna emel-
lan.

3.13 Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

VGR har, enligt tandvårdslagen 
(1985:125), ansvar för uppsökande 
verksamhet och nödvändig tandvård 
till personer med vissa funktionshin-
der och med stort behov av vård och 
omsorg för att dessa personer ska ges 
större möjlighet till god munhälsa.
 Berörda personer ska årligen er-
bjudas avgiftsfri munhälsobedömning 
och individuell rådgivning.

 

Målgrupper:
- Personer som har behov av 
omfattande vård- och omsorgs-
insatser enligt HSL och/eller SoL.
- Personer som omfattas av  LSS.  

VGR och kommunen är enligt tand-
vårdsförordningen (1998:1338) skyl-
diga att samverka så att berörda per-
soner identifieras och får tillgång till 
det särskilda tandvårdsstödet.

Kommunen identifierar, utfärdar in-
tyg och informerar berörda personer 
och deras närstående och VGR er-
bjuder undersökningar och behand-
lingar.

En gemensam överenskommelse ska 
upprättas mellan parterna som regle-
rar samverkan, uppföljning samt ut-
värdering av målgruppens tillgång till 
nödvändig tandvård. 

3.14 Vårdhygien
Både kommunen och Västra Göta-
landsregionen har ansvar för att före-
bygga och förhindra smittspridning 

och infektioner i vård och omsorg. 
 VGR:s vårdhygienenheter har i 
uppdrag att bistå kommunerna med 

vårdhygienisk experthjälp enligt 
VGR:s riktlinjer.
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4.3 Avvikelser

Varje vårdgivare har rutiner för att 
identifiera, dokumentera och rappor-
tera negativa händelser och tillbud. 
Inom ramen för detta avtal sätts fokus 
på avvikelser gällande åtaganden en-
ligt detta avtal och gemensamma ru-
tiner. 
 Respektive vårdsamverkansom-
råde ansvarar för att gemensam rutin 
för avvikelsehantering finns framta-

gen. Rutinen ska beskriva ärendegång 
och tidsramar för återkoppling och 
åtgärder. Varje delregionalt vårdsam-
verkansområde ska regelbundet rap-
portera till LiSA. Rapporten ska redo-
visa de mest frekventa avvikelserna, 
och identifierade systembrister enligt 
anvisningar från LiSA. Rapporten ska 
även innehålla redovisade åtgärder 
lokalt/delregionalt samt förslag på åt-

gärder för hantering på regional nivå. 
 Avvikelser då någon part inte 
uppfyller det som är överenskommet 
i detta avtal hanteras inom ramen för 
uppföljning av Hälso- och sjukvårds-
avtalet. 

4.4 Tvister

Tvister mellan parterna om tolkning 
av avtalets innebörd ska i första hand 
lösas lokalt och i andra hand delregio-
nalt, inom vårdsamverkan. 
 Tvist av principiell karaktär kan 
lyftas till LiSA.
 Patientens vård och omsorg ska 
alltid säkerställas oavsett om parterna 
är överens om ansvarsfördelning eller 
inte. Parterna har gemensamt ansvar 
att omgående komma överens om till-

fällig ansvarsfördelning, i väntan på 
långsiktig lösning. 
 Den rekommendation som ut-
färdas kan innebära ansvarsjustering 
i efterhand från den dag gemensam 
ansvarsfördelning finns.  Om tvist inte 
kan lösas inom 30 dagar på delregio-
nal nivå hänförs den direkt till LiSA 
som ska bereda frågan inom 30 dagar. 

LOKALT

DELREGIONALT

REGIONALT

4. Avtalsvård

4.1  Tillämpningsanvisningar

För praktisk tillämpning av detta häl-
so- och sjukvårdsavtal finns av par-
terna gemensamt framtagna tillämp-
ningsanvisningar, med bland annat 
vägledande patientfall, som ska an-

vändas av alla vårdgivare inom VGR 
och kommuner i Västra Götaland.
 Tillämpningsanvisningarna fast-
ställs och revideras av Ledning i sam-
verkan, LiSA och utgår från den an-

svarsfördelning som regleras i detta 
avtal.  Syftet är att ge stöd och vägled-
ning för jämlik och patientsäker vård 
samt att underlätta samarbetet mellan 
vårdgivarna.

4.2 Gemensam stödstruktur
Den gemensamma stödstruktur som 
ska förvalta och utveckla intentioner-
na med det gemensamma Hälso- och 
sjukvårdsavtalet bygger på den vård- 
samverkansstruktur som finns del-
regionalt samt regionalt i Västra 
Götaland. Den gemensamma sam-
verkansstrukturen ska fokusera på 
förbättringsarbete utifrån systema-
tiskt kvalitetsarbete. Varje huvudman 
ska ställa krav på sina vårdgivare att 
delta i den gemensamma samverkans-

strukturen.
 Det politiska samrådsorganet , 
SRO, mellan kommunerna i Västra 
Götaland och VGR samordnar frågor 
rörande avtalet och kan vid väsentliga 
förändringar av förutsättningarna för 
avtalet, ta initiativ till en översyn.

Gemensamma it-stöd 
En välfungerande informationsöver-
föring mellan individer och olika ak-
törer behövs för att information ska 

kunna överföras på ett säkert och ef-
fektivt sätt och samtidigt underlätta 
koordinering av insatser till den en-
skilde. 
 Varje part har ansvar för att it-stöd 
är kända hos berörda verksamheter 
och att rutinerna följs. Gemensamma 
it-stöd ska följas upp och utvecklas för 
att stödja intentionerna i avtalet. 
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5 Gemensamma utvecklingsområden

Den demografiska, medicinska och 
tekniska utvecklingen innebär att en 
ökande andel av sjukvårdsinsatserna 

kommer att utföras i hemmet. Sjuk-
vårdshuvudmännen har en gemensam 
utmaning i att säkra kvaliteten för den 

enskilde och skapa förutsättningar för 
nya gemensamma vårdformer.

4.5 Uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Detta avtal ska följas upp årligen. De 
delregionala vårdsamverkansgrupper-
na lämnar rapport enligt anvisningar 
från LiSA.

Rapporten bör innehålla:
- Följsamhet till avtalet – fokus på uppföljningsområden enligt anvisningar.
- Uppföljning av ramavtal om läkarmedverkan.
- Uppföljning av länsöverenskommelse personer med psykisk funktions-
   nedsättning och personer med missbruk.
- Uppföljning av rutinen för samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL.
- Övriga gemensamma rutiner enligt anvisning.

 Utvecklingsåtaganden
Gemensamma mobila vårdformer.
Förebyggande insatser för riskgrupper.
Förändrad vårdlogik – från reaktivt till proaktivt arbete.
Utvecklingsarbete kring de mest sjuka äldre.
Samverkan kring patienter med specialiserad och avancerad vård i hemmet.
Utarbeta ny överenskommelse utifrån kommande lagförslag Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa, it-stöd och informationsförsörjning.

 - It-stöd ska kunna omhänderta överföring av medicinsk information, information om rehabilitering och 
         omsorg, aktuella läkemedelsordinationer samt avvikelserapporter i samverkansfrågor.  
 - Individens perspektiv och behov är i centrum för utveckling av nya digitala lösningar.

Gemensamma utmaningar:
Utarbeta gemensam strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för Västra Götaland. 

   Säkra kompetens till områden med stora avstånd till tätorter.
Anordna gemensamma utbildningar och kurser inom områden som avtalet reglerar.
Ta fram länsgemensamma riktlinjer utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram för de gemensamma 

    patientgrupperna.
Resurser

 -  Utforma ersättningsmodeller och patientavgifter så att intentionerna i avtalet stödjs.
 -  Skapa mervärde för patienter genom att använda de gemensamma resurserna effektivt.
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Ale kommun

Alingsås kommun

Bengtsfors kommun

Bollebygd kommun

Borås Stad

Dals-Eds kommun

Essunga kommun

Falköpings kommun

Färgelanda kommun

Grästorps kommun

Gullspångs kommun

Göteborgs Stad

Götene kommun

Herrljunga kommun

Hjo kommun

Härryda kommun

Karlsborgs kommun

Kungälvs kommun

Lerums kommun

Lidköpings kommun

Lilla Edets kommun

Lysekils kommun

Mariestads kommun

Marks kommun

Melleruds kommun

Munkedals kommun

Mölndals stad

Orust kommun

Partille kommun

Skara kommun

Skövde kommun

Svenljunga kommun

Strömstads kommun

Sotenäs kommun

Stenungsunds kommun

Tanums kommun

Tibro kommun

Tidaholms kommun

Tjörns kommun
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 och social problematik  
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3.6  Personer i psykiatrisk tvångsvård  s.8
3.7   Samordnad individuell plan, SIP,  s.9
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5 Gemensamma  s.11
 utvecklingsområden

Innehåll

Överenskommelsen om samarbete 
mellan Västra Götalandsregionen, 
VGR, och kommunerna i Västra Gö-
taland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer 
med missbruk är ett underavtal till 
Hälso- och sjukvårdsavtalet (Länk) 

och ersätter tidigare överenskommel-
se för personer med psykisk funk-
tionsnedsättning. 

 Överenskommelsen ska stärka 
samverkan mellan kommun och VGR 
för att bättre tillgodose behovet av 
vård, stöd och behandling för mål-
grupperna. Den behandlar även hur 
uppföljning och utvärdering ska be-
drivas samt hur tvister ska lösas.
 Framtagandet av överenskom-
melsen har skett som en delprocess i 
hälso- och sjukvårdsavtalsprocessen 

och representanter för anhörig- och 
brukarföreneningar har deltagit i den 
partssammansatta arbetsgruppen.

1.1  Bakgrund

1  Allmänt om överenskommelsen
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1.2   Syfte

Syftet är att personer inom målgrup-
perna ska ges möjlighet till återhämt-
ning och delaktighet i samhällslivet på 
samma villkor som andra. Vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen 
behåller och/eller förbättrar sin hälsa 

samt sina funktioner inom livsområ-
den som boende, sysselsättning och 
mellanmänskliga relationer.
 Den enskilde ska få vård, stöd och 
insatser som är samordnade mellan 
kommunens och Västra Götalands-

regionens verksamheter och upplevs 
som en välfungerande helhet. Indi-
viden ska inte hamna mellan huvud-
männens olika ansvarsområden och 
därför inte få den hjälp som hen behö-
ver. 

2  Utgångspunkter

2.1  Individens behov i centrum

Vården och stödinsatserna ska pla-
neras och utvärderas tillsammans 
med den enskilde och med respekt 
och lyhördhet för de erfarenheter och 
önskemål som den enskilde och/eller 
dennes närstående eller företrädare 
har. Det är viktigt att utgå från indi-
videns egen målsättning för insatser-
na. Verksamheterna ska underlätta för 
den enskilde och/eller närstående att 
vara delaktig och fatta beslut som rör 

den egna personen. I huvudmännens 
samverkan är det av särskild vikt att 
beakta barnens bästa.
 Verksamheterna inom kommu-
nen och VGR har ett gemensamt an-
svar att ha rutiner och arbetssätt så att 
vård och insatser harmonierar med 
varandra. Den enskildes intressen 
får aldrig åsidosättas på grund av att 
huvudmän har olika syn på verksam-
hets- och kostnadsansvar. Även om 

kostnadsansvaret är oklart ska indivi-
dens behov av utredning eller behand-
ling fullföljas utan dröjsmål.

1.3  Parter

Parter i denna överenskommelse är 
var och en av kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregi-
onen, vilka fortsättningsvis benämns 
som parterna. Avtalet gäller under 

förutsättning att beslut tas av kom-
munfullmäktige respektive regionfull-
mäktige. Om kommunen eller VGR 
tecknar avtal med någon annan och 
överlåter uppgifter de har ansvar för, 

ska denna överenskommelse tilläm-
pas. Respektive huvudman ansvarar 
för att verkställa sitt åtagande inom 
den egna organisationen.

1.5  Målgrupper

Målgrupperna för överenskommelsen 
är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning och personer 
med missbruk som har behov av in-

satser från både kommunen och 
VGR:s hälso- och sjukvård.
 Överenskommelsen omfattar även 
personer med samsjuklighet, barn och 

ungdomar med sammansatt psykisk/
psykiatrisk och social problematik, 
personer placerade på HVB-hem samt 
i psykiatrisk tvångsvård.

Överenskommelsen gäller från och 
med 2017-04-01 – 2020-12-31. Senast 
tolv månader innan avtalstiden löper 
ut har part möjlighet att säga upp avta-

let. Om ingen part skriftligen sagt upp 
avtalet förlängs det med två år i taget 
med tolv månaders uppsägningstid. 
Överenskommelsen är ett underavtal 

till Hälso- sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland (Länk) vilket innebär att 
överenskommelsens giltighet är bero-
ende av ett gällande huvudavtal. 

1.4  Giltighetstid
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Överenskommelsen bygger på en lag-
stiftad skyldighet om samarbete kring 
två målgrupper och en generell skyl-
dighet att samverka på individnivå.

Samarbete kring personer 

med psykisk funktionsnedsättning
Sedan den 1 januari 2010 är lands-
ting/region och kommun genom li-
kalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL (8 a§) och i Soci-
altjänstlagen, SoL (5 kap 8 a§) skyldi-
ga att ha överenskommelser om sam-
arbetet när det gäller personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Om 
det är möjligt bör organisationer som 
företräder dessa personer eller deras 
närstående ges möjlighet att lämna 
synpunkter på innehållet i överens-
kommelsen.

Samarbete kring personer 

med missbruk

Sedan den 1 juli 2013 är landsting och 
kommun genom likalydande bestäm-
melser i hälso- och sjukvårdslagen, 
HSL (8 b§) och i socialtjänstlagen, 
SoL (5 kap 9 a§) skyldiga att ha över-
enskommelser gällande samarbete i 
fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroende-
framkallande medel, läkemedel eller 
dopningsmedel. Om det är möjligt 
bör organisationer som företräder 
dessa personer eller deras närstående 
ges möjlighet att lämna synpunkter på 
innehållet i överenskommelsen.

Samordnad Individuell plan, SIP

Den 1 januari 2010 infördes en lag-
stadgad skyldighet i både HSL (3 f §) 

och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att 
huvudmännen tillsammans ska upp-
rätta en individuell plan när den en-
skilde har behov av insatser från båda 
huvudmännen. Planen ska upprättas 
om kommunen eller VGR bedömer 
att den behövs för att den enskilde 
ska få sina behov tillgodosedda, och 
om den enskilde samtycker till att den 
upprättas. Initiativ till SIP kan även tas 
av den enskilde eller närstående.
 I Västra Götaland har VGR och 
kommunerna genom VästKom fast-
ställt gemensamma riktlinjer för sam-
ordnad individuell plan, SIP.

Socialstyrelsen anger, i vissa fall, ge-
nom nationella riktlinjer vilka insatser 
som huvudmännen i första hand ska 
genomföra för personer som omfat-

tas av överenskommelsen. Nationella 
riktlinjer för psykosociala insatser vid 
schizofreni och schizofreniliknande 
tillstånd och nationella riktlinjer för 

vård och stöd vid missbruk och bero-
ende är viktiga exempel på detta. 

2.4  Nationella riktlinjer ger rekommendationer om insatser

2.3  Lagstiftning

2.2  Brukarinflytande

En utgångspunkt i samverkan mellan 
huvudmännen är att öka enskildas 
och brukarorganisationers medverkan 
för att utveckla vård- och stödinsatser. 
Personer med egna erfarenheter av 

psykisk sjukdom/missbruk är en vik-
tig källa till kunskap. Det är angeläget 
att deras erfarenheter och önskemål 
tas tillvara. Brukare och brukarföre-
trädare ska ges möjlighet till delak-

tighet och inflytande när frågor kring 
samverkan enligt denna överenskom-
melse planeras och följs upp både på 
lokal, delregional och regional nivå.
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3 Ansvarsområden

Kommunen ska främja invånarnas 
ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva del-
tagande i samhällslivet. Kommunen 
ska erbjuda stöd till meningsfull sys-
selsättning, försörjning, bostad och 

utbildning. Kommunen erbjuder 
också insatser enligt Hälso- och sjuk-
vårdsavtalet.
 Västra Götalandsregionen ska 
medicinskt förebygga, utreda och be-
handla sjukdomar och skador genom 

att erbjuda hälso- och sjukvårdsin-
satser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av primär-
vården, habiliteringen, tandvården 
och den somatiska och psykiatriska 
specialistvården.

3.1  Personer med psykisk funktionsnedsättning

Målgruppen består av personer oav-
sett ålder med psykisk funktions-
nedsättning som upplever väsentliga 
svårigheter att utföra aktiviteter på 
viktiga livsområden. Dessa svårighe-

ter kan bestå av funktionshinder, det 
vill säga begränsningar som uppstår 
i relation mellan en person med en 
funktionsnedsättning och brister i 
omgivningen, eller vara direkt effekt 

av funktionsnedsättningen. Svårighe-
terna ska ha funnits, eller kan antas 
komma att bestå, under en längre tid.

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om 
 kommunens verksamheter.
• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället 
 som identifierats för personen i den uppsökande 
 verksamheten.
• Utreda och utfärda biståndsbesut på grund av 
 psykisk funktionsnedsättning:
 - Utredning och bistånd/insats enligt SoL och LSS. 
 - Utredning, ansökan om och verkställighet av vård 
 enligt LVU.
 - Utreda, ansöka om och verkställa vård 
 enligt LVM. 

• Tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
 personen får möjlighet att bo på ett sätt som är 
 anpassat efter hens behov. 
• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd 
 till att arbeta eller studera. 
• Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, 
 psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
 insatser utifrån elevens skolsituation.
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt 
 Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt 
 Hälso- och sjukvårdsavtalet.
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida 
 död och även uppmärksamma behovet av tandvård.
• Uppmärksamma och behandla självskadebeteende.
• Arbeta med suicidprevention.

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
• För personer som vistas i hem för vård och boende, 
 HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård erbjuda 
 samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser hen är i behov av.
• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, 
 behov och förutsättningar.
• Ge handledning och kunskapsöverföring till 
 kommunens personal i patientrelaterade ärenden.

Viktiga delar i Västra Götalandsregionens ansvar för målgruppen är att:
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3.2   Personer med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,  
  läkemedel eller dopningsmedel

Målgruppen omfattar personer oav-
sett ålder med missbruk av alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkal-
lande medel, läkemedel eller dop-
ningsmedel. 

 Missbruk innebär att bruket av 
drogen påverkar individen eller hens 
omgivning negativt.  Missbruket går 
ut över individens sociala liv, såsom 
hem, familj, arbete och skola, men le-

der också till ökad risk för fysisk ska-
da. I fråga om narkotika räknas ofta 
en användare som missbrukare obe-
roende av mängd, eftersom narkotika-
innehav/bruk är kriminaliserat.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är att: 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om 
 kommunens insatser och verksamheter.
• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats 
 för personen i den uppsökande verksamheten. 
• Göra utredning av behov och bedömning av 
 insatser, stöd och behandling för missbruks- och 
 beroendeproblem: 
 - Utredning och bistånd/insats enligt SoL. 
 - Utredning, ansökan om och verkställighet 
    av vård enligt LVU. 
 - Utredning, ansökan om och verkställighet 
    av vård enligt LVM. 
• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.
• Arbeta med återfallsprevention.

• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.
• Särskilt beakta insatser till ungdomar med missbruk.
• Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, 
 psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
 insatser utifrån elevens skolsituation.
• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan 
 närstående med missbruks- och beroendeproblem. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
• Medverka vid läkemedelsassisterad behandling 
 vid opiatmissbruk.
• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och 
 sjukvårdsavtalet.

Viktiga delar i Västra Götalandsregionens ansvar för målgruppen är att: 

• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.
• Särskilt beakta insatser till ungdomar med missbruk.
• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser som.
 inkluderar psykologiska behandlingsmetoder.
• Identifiera samsjuklighet och säkerställa att behandling
 av missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker 
 parallellt och integrerat.
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.
• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida 
 död samt bedriva smittskyddsarbete och tandvård.

• För personer som vistas i hem för vård och boende, 
 HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård erbjuda 
 samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser hen är i behov av.
• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, 
 behov och förutsättningar.
• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.
• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och 
 sjukvårdsavtalet.
• Ge handledning och kunskapsöverföring till 
 kommunens personal i patientrelaterade ärenden.
• Initiera samverkan kring tillnyktring.
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3.3  Personer med samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att man har två 
eller flera sjukdomar, psykiska och/
eller somatiska samtidigt. Samsjuk-
lighet fördröjer och försvårar många 

gånger behandling och återhämtning. 
Samsjuklighet är ofta vanligt vid psy-
kisk sjukdom och vid missbrukspro-
blem.  Personer med samsjuklighet lö-

per en större risk för allvarliga skador, 
sjukdomar och förtida död.

Både kommunen och VGR har ett an-
svar för att tidigt identifiera samsjuk-
lighet och att särskilt uppmärksamma 
denna problematik hos ungdomar. 
Båda huvudmännen ska säkerställa att 

behandling av missbruk och samtidig 
psykisk sjukdom sker parallellt och 
integrerat.
 Samsjuklighet får aldrig vara ett 
skäl till att inte ge vård eller att vård 

och behandling försenas. Uthållighet 
och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

3.4   Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik  
  (Västbus)

Målgruppen är barn och ungdomar 
med sammansatt psykisk/psykiatrisk 
och social problematik som behöver 

tvärprofessionell kompetens från oli-
ka verksamheter. Den sammansatta 
problematiken innebär att barnet/

ungdomen har svårigheter inom flera 
livsområden som exempelvis skola, 
hemmiljö och socialt samspel.

Denna överenskommelsen ska stär-
ka samverkan mellan parterna för att 
målgruppens behov av vård, stöd och 
behandling ska tillgodoses. 
 Länets kommuner och VGR har 
antagit gemensamma riktlinjer och 

rutiner för samverkan kring barn och 
ungdomar med sammansatt psykisk/
psykiatrisk och social problematik, 
Västbus. Riktlinjerna omfattar kom-
munernas socialtjänst och skola och 
VGR:s primärvård, barn- och ung-

domshabilitering och barn- och ung-
domspsykiatri. (Länk)

 Hantering av avvikelser och tvis-
ter ska ske i enlighet med punkterna 
4.2 och 4.3.

3.5   Ansvar vid placering utanför hemmet av personer med 

  psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
  (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård)

Båda huvudmännen ska sträva efter att 
minska behovet av placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpas-
sade vård- och stödinsatser. Innan 

frågan om placering aktualiseras ska 
huvudmännen ha kommit fram till att 
resurser i närmiljön är uttömda och 
att den enskildes behov inte kan till-

godoses på annat sätt än genom pla-
cering. Om en placering bedöms nöd-
vändig ska en placering inom det egna 
länet i första hand väljas.

Hem för vård och boende, HVB-
hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till 
barn, ungdomar, vuxna eller familjer 

med någon form av behov inom soci-
altjänstens ansvarsområde. Hem för 
viss annan heldygnsvård är ett tillfäl-
ligt boende som ger möjlighet till av-

lastning för anhöriga eller rehabilite-
ring för individen.
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Ansvar  

Varje huvudman ansvarar för bedöm-
ning, utredning, insatser och uppfölj-
ning utifrån sitt uppdrag. Kommunen 
ansvarar för sociala insatser enligt 
SoL, LSS, LVU och LVM samt skol-
gång enligt skollagen. VGR ansvarar 
för hälso- och sjukvårdsinsatser. Båda 
huvudmännen har rätt att själva ut-
föra insatserna eller träffa avtal med 
annan part som har kompetens att 
utföra uppdraget. Socialtjänsten har 
det yttersta samordningsansvaret för 
placeringen i sin helhet. Vid placering 
av barn är barnens hälsa och skolgång 
de enskilt viktigaste faktorerna att ta 
hänsyn till.

Gemensam planering  

Inför en placering där båda huvud-
männen är delaktiga, ska en samord-
nad individuell plan eller motsvaran-
de upprättas där ansvarsfördelningen 
tydliggörs. 

Vid placering ska särskilt beskrivas:
- målsättning med placeringen.
- individens önskemål.
- respektive huvudmans och parts an-
svar för de vård- och stödinsatser som 
ska utföras.

- om huvudmännen själva utför insat-
sen eller om de utförs av annan part. 
- hur skola/sysselsättning tillgodoses 

Överenskommelse om 

kostnadsansvar 

Huvudregeln är att varje huvudman 
ansvarar för de kostnader som kan 
knytas till var och ens ansvar för vård, 
stöd och insatser, oavsett om insatser-
na utförs av huvudmannen eller om 
avtal med annan part upprättats. 
 Varje placering ska föregås av en 
överenskommelse om kostnadsansvar 
mellan huvudmännen, oavsett vilken 
huvudman som gör placeringen. 

I den skriftliga kostnadsfördelningen 
ska det framgå:
- respektive huvudmans och parts an-
svar för de vård- och stödinsatser som 
ska utföras.
- hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska 
tillgodoses.
- fördelning av kostnader i kronor el-
ler procent. 

I de fall HVB tillhandahåller både so-
cialtjänstinsatser och hälso- och sjuk-
vårdsinsatser och fördelningen mellan 
dessa är oklar kan huvudmännen dela 
på kostnaden utifrån en schablon där 
VGR betalar en tredjedel och kom-
munen två tredjedelar av placerings-
kostnaden, om inget annat är överens-
kommet. 

I takt med att den enskildes behov för-
ändras ska parterna bedöma om och 
hur kostnadsfördelningen ska juste-
ras. Då placering sker akut bör kost-
nadsfördelningen vara klarlagd senast 
30 dagar efter placeringen. Kostna-
den för akutplaceringen ligger kvar 
på placerande huvudman till dess att 
ansvars- och kostnadsfördelning fast-
ställts. 

Uppföljning
Uppföljning av den enskildes place-
ring ska ske gemensamt och regelbun-
det av huvudmännens berörda verk-
samheter. Inför avslut av placering ska 
gemensam planering för vidare insat-
ser göras.

3.6  Personer i psykiatrisk tvångsvård

En person som lider av allvarlig psy-
kisk störning, som utgör en fara för 
sig själv eller sin omgivning, och som 
inte frivilligt samtycker till vård, kan 
tvingas till vård enligt lagen om psy-

kiatrisk tvångsvård, LPT. En person 
med allvarlig psykisk störning som 
begått brott kan som påföljd dömas 
till rättspsykiatrisk vård enligt lagen 
om rättspsykiatrisk vård, LRV. En per-

son som är häktad eller fängslad och 
som får en psykisk störning, kan ock-
så överföras till rättspsykiatrisk vård.

Viktiga delar i kommunens ansvar för målgruppen är: 

• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför 
 utskrivning från slutenvård och vid upprättande av SIP.
• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från 
 slutenvård.

• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk 
 tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
• Hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 
 sjukvårdsavtalet, med undantag av tvångsåtgärder.
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• Erbjuda behandling i slutenvård enligt LPT och LRV.
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.
• Ansöka till allmän förvaltningsdomstol om 
 övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård eller 
 öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.
• Genomföra samordnad vård- och omsorgs-
 planering, SVPL, vid utskrivning från slutenvård i 
 samråd med kommunen.
• Erbjuda behandlings- och rehabiliteringsinsatser 

 i öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rätts-
 psykiatrisk tvångsvård.
• I samråd med kommunen föreslå förvaltnings-
 domstolen placering i boende. Vid placering gäller den 
 under punkt 3.5 beskrivna ansvarsfördelningen.
• Upprätta en SIP vid utskrivning från öppen 
 tvångsvård till frivillig öppenvård om behov finns av 
 insatser från båda huvudmännen.

Viktiga delar i Västra Götalandregionens ansvar för målgruppen är att: 

Betalningsansvarslagen är tillämplig 
även vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård. En förutsättning 
är att patienten bedöms vara utskriv-
ningsklar av ansvarig läkare samt att 
förvaltningsrätt fattat beslut om öp-

pen tvångsvård eller öppen rättspsy-
kiatrisk vård. En patient är utskriv-
ningsklar när behandlande läkare 
bedömer att behandling i slutenvård 
inte längre behövs. Kommunens be-
talningsansvar inträder om personen 

inte får de insatser som hen har behov 
av enligt SoL/LSS och därför blir kvar 
i slutenvård enligt HSL (frivillig vård). 

3.7   Vårdplaneringen - verktyg för att verkställa ansvarsfördelningen

Samordnad individuell plan, SIP 
En samordnad individuell plan, SIP, 
upprättas för personer som behöver 
insatser från både socialtjänst och häl-
so- och sjukvård om någon av parter-
na bedömer att det behövs för att den
enskildes behov ska tillgodoses. Den 
enskilde måste då ge sitt samtycke till 
SIP. Initiativ till SIP kan tas av den 
enskilde, närstående eller av personal 
inom parternas verksamheter.

Planen ska innehålla: 
1. Insatser den enskilde behöver. 
2. Huvudmännens ansvar. 
3. Vilka åtgärder som vidtas av någon 
annan än kommunen och landstinget. 
4. Vem av huvudmännen som har det 
övergripande ansvaret för planen. 

Upprättande och uppföljning av SIP 
ska ske enligt de riktlinjer som anta-
gits av Västra Götalandsregionen och 
Västkom. (Länk) 

Samordnad vård- och omsorgs-

planering, SVPL

Vid utskrivning från sjukhus ska den 
länsgemensamma rutinen SVPL till-
lämpas och vårdgivarna ska använda 
det gemensamma it-stödet för detta. 
(Länk)
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4.3 Tvister

Tvister ska hanteras enligt de principer 
som anges i Hälso- och sjukvårdsavta-
let. Detta innebär att: Tvister mellan 
parterna om tolkning av överenskom-
melsens innebörd ska i första hand 
lösas lokalt och i andra hand delregi-
onalt, inom vårdsamverkan. Om en 
tvist inte kan lösas inom delregional 
vårdsamverkan kan den lyftas den till 

LiSA som utfärdar rekommendation 
om hantering av ärendet.  Patientens 
vård och omsorg ska alltid säkerstäl-
las oavsett om parterna är överens om 
ansvarsfördelning eller inte. Parterna 
har gemensamt ansvar att omgående 
komma överens om tillfällig ansvars-
fördelning, via SIP, i väntan på lös-
ning. Den rekommendation som ut-

färdas kan innebära ansvarsjustering 
i efterhand från den dag gemensam 
ansvarsfördelning finns.  Om tvist inte 
kan lösas inom 30 dagar på delregio-
nal nivå hänförs den direkt till LiSA 
som ska bereda frågan inom 30 dagar.

4.4 Uppföljning

Uppföljning av överenskommelsen 
ska ske enligt de principer som anges 
i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Detta 
innebär att den följs upp årligen enligt 
anvisningar av LiSA. Tillgänglighet, 
samordning och kvalitet i insatser ska 
bland annat vara i fokus.
 

Uppföljning placeringar HVB-hem
Gemensam uppföljning av förslaget 
om tillämpning vid placering HVB-
hem, (volymer, motiv samt vård och 
behandlingsinnehåll). 

4.2 Avvikelser

Avvikelsehantering enligt de principer 
som anges i Hälso- och sjukvårdsavta-
let. Detta innebär att:

Varje vårdgivare har rutiner för att 
identifiera, dokumentera och rappor-
tera negativa händelser och tillbud. 
Här avses avvikelser från åtaganden 
enligt denna överenskommelse och 
gemensamma rutiner. 
 Respektive vårdsamverkansområ-

de ansvarar för att gemensam rutin för 
avvikelsehantering finns framtagen. 
Rutinen ska beskriva ärendegång och 
tidsramar för återkoppling och åtgär-
der. Från respektive delregionalt vård-
samverkansområde ska en rapport 
redovisas regelbundet till Ledning i 
samverkan, LiSA. Rapporten ska re-
dovisa de mest frekventa avvikelserna, 
och identifierade systembrister enligt 
anvisningar från LiSA. Rapporten ska 

även innehålla redovisade åtgärder 
lokalt/delregionalt samt förslag på åt-
gärder för hantering på regional nivå. 
 Avvikelser då någon part inte 
uppfyller det som är överenskommet 
i denna överenskommelse hanteras 
inom ramen för uppföljning av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet.

4  Genomförande

Överenskommelsen ska verkställas 
på lokal nivå, nära brukaren. Detta 
förutsätter en organiserad delregional 
och lokal samverkan mellan huvud-

männen så att överenskommelsen kan 
tillämpas lokalt. Vid framtagande av 
lokala tillämpningar ska brukar- och 
anhörigföreningarna ges möjlighet 

att delta. I den lokala samverkan ska 
också det gemensamma förebyggande 
arbetet beaktas.

4.1  Tillämpning

http://www.vgregion.se/hosavtaloversyn
http://www.vastkom.se/hosavtal
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Överenskommelse kring personer med psykisk  

funktionsnedsättning och personer med missbruk

5 Gemensamma utvecklingsområden

Integrerade mottagningar

Integrerade arbetssätt

Insatser för ungdomar med missbruk

Huvudmännen har identifierat några 
viktiga utvecklingsområden att sam-

verka kring för att säkra kvaliteten 
för den enskilde och skapa förutsätt-

ningar för en sammanhållen vård och 
omsorg. 

Länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa

Genom årliga överenskommelser 
mellan regeringen och SKL ges hu-
vudmännen stöd i arbetet med att er-
bjuda befolkningen individanpassade 
och effektiva insatser av god kvalitet 
inom området psykisk hälsa. Inom 

ramen för detta tas en länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa fram 
för att stärka förutsättningarna för ett 
långsiktigt arbete som bygger på ett 
gemensamt ansvarstagande mellan 
parterna. Syftet är att tillsammans ut-

veckla insatser inom området psykisk 
hälsa, och också för personer som 
denna länsöverenskommelse omfat-
tar.

I de nationella riktlinjerna för vård 
och stöd vid missbruk och beroende 
bedömer socialstyrelsen att det krävs 
en utökad samverkan mellan kommu-
ner och landsting för att kunna införa 

riktlinjerna och för att kunna erbjuda 
ett bredare utbud av insatser samt en 
integrerad vård och behandling. Uti-
från patientens perspektiv ska vården 
vara lättillgänglig, effektiv och säker 

med god kvalitet. Integrerade mottag-
ningar underlättar en smidig och inte-
grerad vård och behandling.  

Personer med komplex problematik 
och omfattande vårdbehov behöver 

ofta samordnade insatser. Case ma-
nagement, vård- och stödsamordning 

och ACT är exempel på integrerade 
arbetssätt.

Missbruk bland barn, ungdomar och 
unga vuxna är ofta komplext och 
samsjuklighet är vanligt. En avgöran-

de framgångsfaktor för denna mål-
grupp är att huvudmännens insatser 
samordnas och att behandlingsutbu-

det utvecklas. Utvecklingsarbetet bör 
omfatta samtliga delar av vården samt 
hur denna organiseras. 

Samverkan kring berusade och drogpåverkade personer

Det finns behov av att utveckla sam-
verkan på organisations- och individ-
nivå kring personer med missbruk, 
för att tidigt fånga upp, lösa vårdbehov 

i samband med tillnyktring och om 
möjligt i en samordnad individuell 
plan ge fortsatt stöd och behandling 
från primärvård, specialistvård och 

socialtjänst. Samverkan kan utvecklas 
tillsammans med polismyndigheten, 
för omhändertagande av berusade 
och drogpåverkade personer. 

Huvudmännen bör utreda förutsätt-
ningarna för att utveckla ett samar-

bete i upphandlingsförfarandet av 
HVB-platser. 

Samverkan kring upphandling av HVB-platser

http://www.vgregion.se/hosavtaloversyn
http://www.vastkom.se/hosavtal


1. Dagverksamhet enligt SoL 
Bistånd i form av sysselsättning, ge-
menskap, behandling eller rehabilite-
ring utanför den egna bostaden, som 
drivs av kommunen exempelvis för 
äldre, psykiskt funktionshindrade el-
ler missbrukare och där insatsen ges 
med stöd av 4 kap 1 § SoL.  
Kommunen har hälso- och sjukvårds-
ansvar under vistelsetiden som fram-
går av 18 § HSL. 

2. Daglig verksamhet enligt LSS 
Insats enligt LSS i form av sysselsätt-
ning för personer med funktionsned-
sättning som är i yrkesverksamålder, 
saknar förvärvsarbete och inte är un-
der utbildning. Kommunen har hälso- 
och sjukvårdsansvar under vistelseti-
den som framgår av 18 § HSL.
(Enligt SKL PM 2003-07-08)

3. Fysioterapeut/sjukgymnast 
I avtalet används benämningen fysi-
oterapeut även då sjukgymnast avses. 

4. Habilitering  
Insatser som ska bidra till att en per-
son med medfödd eller tidigt förvär-
vad funktionsnedsättning, utifrån 
dennes behov och förutsättningar, 
utvecklar och bibehåller bästa möjliga 
funktionsförmåga samt skapar goda 
villkor för ett självständigt liv och ett 
aktivt deltagande i samhällslivet. 

5. Hemsjukvård  
Hälso- och sjukvård när den ges i pa-
tients bostad eller motsvarande och 
som är sammanhängande över tiden.  
 
6. Hälso- och sjukvård 
Enligt HSL definieras hälso- och sjuk-
vård som ”åtgärder för att medicinskt 
förebygga, utreda, och behandla sjuk-
domar och skador”.  

7. Rehabilitering 
Insatser som ska bidra till att en per-
son med förvärvad funktionsnedsätt-

ning, utifrån dennes behov och förut-
sättningar, återvinner eller bibehåller 
bästa möjliga funktionsförmåga samt 
skapar goda villkor för ett självstän-
digt liv och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. 

8. Samrådsorganet, SRO
Det politiska samrådsorganet, SRO, är 
en samrådsgrupp som avhandlar och 
rekommenderar huvudmännen att 
fatta beslut i frågor som rör samtliga 
49 kommuner och Västra Götalands-
regionen. SRO består av politiker från 
Västra Götalandsregionen och kom-
munerna. 

9. Särskilda boendeformer och bo-
städer med särskild service enligt 
SoL och LSS där kommunen har häl-
so- och sjukvårdsansvar som framgår 
av 18 § HSL:

a. Särskilda boendeformer för service 
och omvårdnad för äldre som avses i 5 
kap 5 § 2 st. SoL.

b. Bostäder med särskild service för 
fysiskt och psykiskt funktionshindra-
de enligt 5 kap 7 § 3 st. SoL där insat-
sen ges med stöd av 4 kap 1 § SoL.

c. Bostäder med särskild service för 
LSS personkrets enligt 5 kap 7 § 3 st. 
SoL där insatsen ges med stöd av 9 § 
8. eller 9 § 9. LSS.

d. Korttidsvistelse där insatsen ges med 
stöd av 4 kap 1 § SoL, där kommunen 
driver verksamhet med egen perso-
nal. De enheter där personer tillfälligt 
vistas/bor för exempelvis rehabilite-
ring, växelvård eller avlastning är när 
det gäller hälso- och sjukvårdsansva-
ret att jämställa med särskilt boende. 

10. Särskilda boendeformer och bo-
städer med särskild service enligt 
SoL och LSS där kommunen inte har 
hälso- och sjukvårdsansvar.

a. Hem för vård eller boende, HVB (6 
kap resp. 7 kap1 § 1st 1. SoL) är inte en 
sådan särskild boendeform som avses 
i 18 § HSL. Kommunen har inte häl-
so- och sjukvårdsansvaret för den som 
vistas där.

b. Korttidsvistelse där insatsen ges 
med stöd av 4 kap 1 § SoL,  där kom-
munen köper platser från enskild 
verksamhet som har tillstånd enligt 7 
kap 1§ 1 st 3 SoL (hem för viss annan 
heldygnsvård). Kommunen har inte 
hälso- och sjukvårdsansvaret för den 
som vistas där.

c. Korttidsvistelse för LSS personkrets 
där insatsen ges med stöd av 9 § 6. 
LSS. Kommunen har inte hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL för 
dessa verksamheter. Detta gäller oav-
sett om korttidshemmet drivs av kom-
mun eller enskild. 
(Enligt SKL PM 2003-07-08)

11. Ledning i samverkan, LiSA
LiSA är den länsövergipande led-
ningsstrukturen för vårdsamverkan 
i Västra Götaland. I gruppen sitter 
direktörer och chefer som företräder 
de 49 kommunerna och Västra Göta-
landsregionen.

12. VästKom 
Västsvenska kommunalförbundens 
samorganisation är en politiskt styrd 
organisation som arbetar på uppdrag 
av de fyra kommunalförbunden i Väs-
tra Götalands län. VästKom företräder 
och samordnar kommunernas intres-
sen på regional nivå samt tillsammans 
med kommunalförbunden. 

13. Västra Götalandsregionen, VGR 
I hälso- och sjukvårdsavtalet avses 
VGR som hälso- och sjukvårdshu-
vudman och som avtalspart gentemot 
kommunen. 

Bilaga 1  Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalands län

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
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1.6  Termer och begrepp

I denna bilaga beskrivs termer och begrepp som används i Hälso- och sjukvårdsavtalet för att 
klargöra innebörden samt förtydliga hälso- och sjukvårdsansvaret i detta avtal.



                             

FoU-Socialtjänst Fyrbodal 
 

 

Tjänsteutlåtande 
Datum 2016-12-21 
 
Fyrbodals kommunalförbund 
Handläggare: Lis Palm, tf. beredningsansvarig 
E-post: lis.palm@fyrbodal.se 
 
Till Kommunfullmäktige i kommunerna i Fyrbodal 
 
Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland 
 
Kommunerna i Fyrbodal föreslås ställa sig bakom nedanstående beslut. 
 
Förslag till beslut: 
 

1. Ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland, avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, med 
giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och som 
ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att 
gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut 
har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen 
säger upp avtalet förlängs det med två år i taget. 
 
2. Ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om 

samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 
december och som ersätter nuvarande överenskommelse, som 
därmed upphör att gälla from den 1 april 2017. 
 
3. Ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om 

läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma 
avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är huvudavtal. 
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Sammanfattning av ärendet 
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna i 
Västra Götaland har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områdena 
där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och  
§ 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För patienter som får kommunal hälso- och 
sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för 
läkarresurser och övriga kompetenser. 
 
Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården är i 
ständig förändring och utveckling. För att en patient med insatser från båda 
huvudmännen ska få en patientsäker, sammanhållen och en god vård med god kvalitet 
krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna. Patientens perspektiv ska 
alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måsta ha kunskap om Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och dess underavtal och tillämpa dessa med fokus på patientnyttan. 
En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet var att ta fram ett förslag till ny 
överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk. Målsättningen är att överenskommelsen ska ge praktiskt 
stöd för samverkan mellan huvudmännen och deras företrädare. Förutom 
representanter från VGR och kommunerna har deltagare från brukarorganisationer 
deltagit i utarbetat förslag. 
 
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där Överenskommelse 

om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 

med missbruk och Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård och 
blir underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att 
huvudavtalet är giltigt. 

 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Gemensam översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet och Överenskommelse om 
samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk. 

Hösten 2014 genomfördes en uppföljning av det nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtalet 
genom inhämtning av synpunkter från berörda verksamheter. Resultatet presenterades 
för det politiska samrådsorganet, SRO, som beslutade om förlängning av nuvarande 
avtal för att ge utrymme för en översyn och utveckling av Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Den gemensamma politiska viljeinriktningen som uttalades om förutsättningarna för 
översynen var att inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske och att utvecklingen 
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ska baseras på inkomna synpunkter med ett tydligare fokus på patientnyttan och 
samverkan mellan huvudmännen. 
En processorganisation med arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk 
styrgrupp har utarbetat förslag på nytt hälso- och sjukvårdsavtal. En av arbetsgrupperna 
har utarbetat förslag på ny överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk.  
 
Parterna har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen att upprätta 
en överenskommelse om dessa målgrupper. I länet finns sedan 2011 en sådan 
överenskommelse. Huvudmännen har konstaterat att överenskommelsen var i behov av 
revidering och har beslutat att det skulle ske som en del av framtagandet av nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal. 
Båda förslagen har genomgått synpunktsrunda, till alla kommuner i Västra 
Götaland och förvaltningar inom VGR, och justerats utifrån inkomna 
synpunkter. 
 
Nyheter i Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal som reglerar 
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna 
i Västra Götaland 

Några nya avsnitt har tillkommit för att stärka samverkan och gemensam syn på 
samverkan mellan parterna. 
 
Gemensam värdegrund och gemensamt åtagande 

Det nya avtalsförslaget poängterar vikten av god samverkan med fokus på individens 
behov. Genom att Hälso- och sjukvårdsavtalet inte reglerar ansvar på detaljnivå utan vill 
uppnå ett individbaserat förhållningssätt så finns ett behov av väl fungerande 
samverkan. En högkvalitativ hemsjukvård som är integrerad med socialtjänst 
tillsammans med ett gott samarbete med primärvård och slutenvård ger god vård för 
den enskilde samt samhällsekonomiska vinster. 
Parterna har ett gemensamt åtagande att säkerställa att Hälso- och sjukvårdsavtalet 
efterlevs av verksamheter som företräder dem så att hälso- och sjukvården upplevs som 
en välfungerande helhet. 
 
Ny struktur 

Avtalet har fått en ny struktur i syfte att vara mer lättläst och lättillgängligt för den som 
ska tillämpa avtalet. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås vara ett huvudavtal där övriga överenskommelser 
som enligt hälso- och sjukvårdslagen ska upprättas mellan parterna blir underavtal. 
Underavtalens giltighet förutsätter ett giltigt huvudavtal. 
 
Nya avsnitt om avtalsvård och utveckling 

Avvikelsehantering samt tvister är områden där ökad tydlighet efterfrågades inför 
översynen. Dessa områden ingår i avsnitt om avtalsvård som i sin helhet sätter fokus på 
följsamheten till den samverkan som regleras i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Särskilda 
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tillämpningsanvisningar i form av vägledande patientfall tas fram inför avtalsstart inom 
ett antal områden som konkretisering av Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Ett nytt avsnitt som beskriver viktiga gemensamma utvecklingsområden för att stärka 
kvaliteten för den enskilde och skapa förutsättningar för nya gemensamma vårdformer 
och använda gemensamma resurser effektivt. 
 
Nyheter i Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk 

VGR och länets kommuner har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen och 
socialtjänstlagen att träffa överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk. I länet finns sedan 2011 en sådan 
överenskommelse. Huvudmännen konstaterade att överenskommelsen behövde 
revideras och beslutade att det skulle ske som en del av framtagandet av nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal. 
Översynen har utgått från de förbättringsområden som pekats ut som särskilt 
angelägna. I linje med den politiska viljeinriktningen har överenskommelsen ett tydligare 
fokus brukar- och patientnyttan. 
 
Nyheter: 

- Ökad tydlighet genom bättre definierade ansvarsgränser och ansvarsfördelning 
och särskilt när det gäller samverkan kring personer med missbruk. 
- Förslag till hantering av avvikelser och tvister 
- Förslag till hantering av ansvars- och kostnadsfördelning vid delat ansvar vid 
placering på HVB-hem. 
- Utvecklingsområden där huvudmännen är överens om att fortsätta arbetet med 
att utveckla samverkan: 
o Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
o Om integrerade arbetssätt och mottagningar 

o Om insatser för ungdomar med missbruk 
o Vid upphandling av HVB-platser 
 
Ändrad avtalstid i Ramavtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland 

Nuvarande ramavtal om läkarinsatser mellan huvudmännen är upprättat enligt hälso-och 
sjukvårdslagen som ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet. Underavtalens 
giltighet föreslås sammanfalla med huvudavtalets giltighetstid. 
 
Kommunikation 
Parternas gemensamma åtagande innebär att implementera, kommunicera och 
säkerställa att innehållet i avtalet med tillhörande tillämpningsanvisningar är kända i 
samtliga verksamheter. 
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Beredning 
En gemensam politisk styrgrupp har inrättats inför översynen av Hälso- och 
sjukvårdsavtalet, denna har löpande tagit del av förslag och överväganden under 
arbetsprocessen. Arbetsprocessen har varit transparent där politiker; tjänstemän och 
medarbetare regelbundet fått ta del av arbetets aktuella underlag och informerats 
återkommande nyhetsbrev och via webbsidor. 
 

 

 

Lis Palm, tf. beredningsansvarig beredning Välfärd, Fyrbodals 
kommunalförbund 

 



2016-12-21 

   

 

 

Till 

Medlemskommunerna i  

Fyrbodals kommunalförbund 

 

 

Direktionen i Fyrbodal har den 15 december 2016 ställt sig bakom förslaget till ett nytt Hälso- och 

sjukvårdsavtal i Västra Götaland med giltighet fr.o.m. 1 april 2017 t.o.m. 31 december 2020. 

Avtalet ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som upphör gälla den 1 april 2017..  

Direktionen i Fyrbodal  ställde sig också bakom underavtal Överenskommelse kring personer med 

psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk med giltighet fr.o.m. 1 april 2017 t.o.m.  

31 december 2020. Ersätter nuvarande överenskommelse som därmed upphör att gälla den 31 mars 

2017. 

Avtalet omfattar patientgrupper där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett 

gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar.  (HSL §18) 

Patientnyttan är vägledande! 

 

 

Direktionen beslutade 

att rekommendera kommunerna ställa sig bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland, avtal reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionerna och 

kommunerna i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020 och 

som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att gälla fr. o. m 1 april 

2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet.  

Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i taget. 

 

att rekommendera kommunerna ställa sig bakom förslaget till underavtal, Överenskommelse om 

samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer 

med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den  

1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande överenskommelse, som därmed 

upphör att gälla fr.o.m. den 1 april 2017. 

 

att rekommendera kommunerna ställa sig bakom förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal 

om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och 

sjukvårdsavtalet som är huvudavtal. 

 

att ovanstående beslut är under förutsättning att Västkom tar beslut om avtalet. 

 

Se mer information om HSA på Västkoms hemsida. Information HSA 

 

 

 

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/nyhetsarkiv/socialtjansthalsosjukvard/socialtjansths/avenvastkomsstyrelsestalldesigbakomnytthalsoochsjukvardsavtal.5.6448fc93158becbb77f1d4a1.html
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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 
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Anmälningsärende 

Kommunfullmäktige beslutar 

att notera anmälningsärende till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsens protokoll Dnr: 201 -8022-2017 
Länsstyrelsens protokoll Dnr: 201 -8021 -2017 
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Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län 

STROMSTADS KOMMUN 
Kommu11Styrelsen 

2017 -03- ~ ~ 
Dnr .'fSJ~D.l.r::.O.PJ..:t .. .. 
Handl.nr ...... :;f; ...... ........... .. PROTOKOLL 

2017-03-13 

1/2 

Dnr: 201 -8021 -201 7 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
2 mars 201 7 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Strömstad 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Bengt Simonsson Fröjd 
Ny ersättare: Mikael Stamfält 
Avgången ledamot: Pia Tysklind 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Strömstad 

Ledamot 

Ronnie Brorsson 
Lena Martinsson 
Ulf Gustafsson 
Marie Rask 
Meny Johansson 
Bengt Simonsson Fröjd * 
Mats Granberg 
T erry Bergqvist 
Leif Andersson 
Peter Sövig 

Ersättare 

1. Jan Vidar Seljegren 
2. Lena Sundberg 
3. Rolf Pettersson 
4. Ligia Morales Ahlgren 
5. Mikael S tamfäl t * 









Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län 

STROMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -03- 1 4 
Dnr .~/20.(/:? ... -:Cl///.6. .. .. 
Handl.nr ....... // ................. . 

PROTOKOLL 
2017-03-13 

1/2 

Dnr: 201 -8022-2017 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
2 mars 2017 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Strömstad 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Jan Vidar Seljegren 
Ny ersättare: Kent Hansson 
Avgången ledamot: Ulf Gustafsson 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Strömstad 

Ledamot 

Ronnie Brorsson 
Lena Martinsson 
Jan Vidar Seljegren * 
Marie Rask 
Merry Johansson 
Bengt Simonsson Fröjd 
Mats Granberg 
T eny Bergqvist 
Leif Andersson 
Peter Sövig 

Ersättare 

1. Lena Sundberg 
2. Rolf Pettersson 
3. Ligia Morales Ahlgren 
4. Mikael Stamfält 
5. Kent Hansson * 



Bevis utfärdas for de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG inom tio dagar efter 

G&eL 
Cecilia Ekman 

Kopia till 
Kommun 
Ny ledamot 
Ny ersättare 
Parti 

2/2 



Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län 

Bevis 
201 7-03-13 201 -8022-2017 

Jan Vidar Seljegren 
ÄLGÖ3 
45295 STRÖMSTAD 

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den 
2 mars 201 7 till och med den 14 oktober 2018. 

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Kommun: Strömstad 
Valkrets: Strömstad 

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag. 

GSL. (2_ 
Cecilia Elcman 

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut 

STROMSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Dnr .................... .... , .......... . 
Handf. nr ....... ... ....... .. .. ...... .. 



Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län 

Bevis 
2017-03-13 

Kent Hansson 
NILSEMYRSVÄGEN 12 
45238 STRÖMSTAD 

201-8022-2017 

STROMSTADSKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -03- 1 4 
Dnr ................................... . 
Handl. nr ....... .. .. .... ............ .. 

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den 
2 mars 201 7 till och med den 14 oktober 2018. 

Parti : A.rbetarepartiet-Socialdemolaaterna 
Kommun: Strömstad 

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag. 

c~~ 
Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut 
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