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Ersättare Fredrik Eriksson (SD), § 148, 150-154 
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 KS/2020-0106 

KS § 137 Ändring av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
att lyfta ut ärende nr 6, Svar på motion om Gender Budget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att ärende nummer 6, Svar på motion om Gender Budget, 
lyfts ur och flyttas till nästa kommunstyrelsemöte eftersom beslutsunderlaget ska 
omarbetas. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0123 

KS § 138 Revidering av Arbetsmiljöpolicyn 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy 

att behålla delmålet "Alla medarbetare känner väl till innehållet i kommunens 
handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling" 

att lägga till ordet "Minst" före delmålet "75 % av alla medarbetare utnyttjar 
friskvårdsbidraget. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöpolicyn innehåller delmål som föreslås revideras med nya mål för 
2020-2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2020-02-26 § 3 
Tjänsteskrivelse 2020-02-20 av HR-chef 
Förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar att det tidigare delmålet "Alla medarbetare känner väl till 
innehållet i kommunens handlingsplan avseende trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling" fortfarande ska ingå i 
arbetsmiljöpolicyns delmål. 

Mattias Gustafsson (SD) yrkar att ordet Minst ska läggs till före delmålet "75 % av 
alla medarbetare utnyttjar friskvårdsbidraget. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Marielle Alvdals förslag. 

Ordföranden frågor om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mattias Gustafssons 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Mattias Gustafssons förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag med de tilläggs som bifallits och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0283 

KS § 139 Svar på - Motion om kompetensförsörjning, 
rekrytering av personal i Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad med hänsyn till den sammanställning som finns under 
sammanfattning i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår att förvaltningen gör en analys av de 485 personer som 
beräknas behöva ersättas under kommande 3 årsperiod utifrån kompetensbehov 
och orsak till att personal slutar i förtid. 

Förvaltningen har gjort följande analys av ersättningsbehovet kommande 3 år: 

  Pension Egen begäran 

Vård och omsorg 47 84 

Skola/barnomsorg 39 112 

Ledning  17 25 

Kök och städ  14 17 

Tekniker mm  9 19 

Handläggning/adm 9 45 

Hantverksarbete 6 0 

Socialt och kurativt 5 32 

Kolumnen med antal som förmodas sluta på egen begäran beräknas utifrån 
tidigare års omsättning exkl pension. Orsaker till att personal slutar sina tjänster 
innan pension är följande: 

• Byte av tjänst (karriärsväg eller karriärsväxling)  
• Flytt från ort/Pendling/ 
• Missnöje med t ex lön (byter AG för löneutveckling) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-23 § 229 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 av HR chefen Karin Mellberg Jansson 
Motionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänsyn till den sammanställning som finns under 
sammanfattning i ärendet. 
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Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0234 

KS § 140 Svar på - Motion om att utveckla 
attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål 
inom Strömstads kommun med fungerande 
sanitetsanläggningar från Centerpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att första att-satsen anses besvarad förutom den delen som avser Dårskilds högar 
då det besöksmålet får ingå i den förslagna översynen, samt 

att bifalla andra att-satsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Strömstad har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige i 
Strömstad där de föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att Strömstads kommun inför sommaren 2020 tar ett första steg i att utveckla 
attraktiviteten och besöksvänligheten för kulturmiljöerna/besöksmålen, som i 
samverkan med föreningen Ökomuseum Grenseland/Ekomuseum Gränsland 
utvecklats inom Strömstads kommun, genom att förse Dårskilds Högar, Sundsborg 
skansar och Krokstrand med fungerande sanitetsanläggning/sanitetslösningar. 

att det genomförs en översyn av kommunens olika besöksmål runt om i hela 
kommunen för att långsiktigt säkra dem som attraktiva besöksmål. 

Vid Krokstrand är en torrtoalett redan installerad och situationen således löst.  

Vid Svinesund/Sundsborgs skansar pågår en dialog med bland annat Trafikverket 
om att anlägga sanitetsfaciliteter och kommunen bör avvakta Trafikverkets svar. 
Angående toalettfrågan vid tullstationen så är ambitionen att Trafikverket ska åta 
sig att anordna toaletter. En ansökan om en jubileumsrastplats ska skickas in till 
Trafikverket. Inför att den gamla Svinesundsbron fyller 75 år driver 
Svinesundskommittén tillsammans med Strömstads kommun, Länsstyrelsen och 
Haldens kommune frågan om att utveckla området till ett attraktivt besöksmål. 
Utmaningen är att finna finansiering och projektägare. Det är många parter 
inblandade och Strömstads kommun står inte som markägare vilket komplicerar 
arbetet.  

Vid Dårskilds högar har kommunen just tagit bort en torrtoalett som inte sköts på 
flera år. Där är alternativet således att installera en torrtoalett som inte kräver 
underhåll mer än vart tredje till sjätte år. Frågan bör lyftas om en plats med 
enbart ett fåtal besökare behöver ha en sanitetsanläggning.   

Att som motionen lyfter, utveckla våra besöksmål i kommunen är av stor vikt – 
inte minst i dessa coronatider. Det pågår idag olika typer av arbete beroende på 
vem som ansvarar för besöksmålet. Både kulturansvarig, fritidsansvarig, 
Arbetsmarknadsenheten, turismverksamheten mfl driver och sköter praktiska 
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frågor kring våra besöksmål. Utmaningen på flertalet platser är 
ansvarsförhållandena som gör att vissa platser ibland ”faller mellan stolarna”.  

Ansvaret är ofta uppdelat mellan Länsstyrelsen (som genom AME sköter cirka tolv 
fornlämningar i Strömstads kommun), kommunen, hembygdsföreningar, 
Ekomuseum Gränsland, markägare, staten, privata aktörer. 

Skall kommunen såsom motionen föreslår genomföra översyn och utöka kvalitén 
på våra besöksmål och tillhörande vandringsleder, kulturarv mm bör medel 
avsättas för detta. 

Skall en satsning göras på att utveckla våra besöksmål i kommunen bör även 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp initieras då frågan rör både turismnäringen, 
vandringsleder, kulturarv och flera delar inom kommunen är inblandade. I 
uppstartsarbetet med Strömstad & co är kvalitetssäkringen av besöksmål en viktig 
fråga. 

Beslutsunderlag 
Motion från Centerpartiet 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2020-09-08  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 231 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att första att-satsen anses besvarad förutom den delen som avser Dårskilds högar 
då det besöksmålet får ingå i den förslagna översynen, samt 

att bifalla andra att-satsen. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2018-0412 

KS § 141 Ansökan om anläggningsbidrag för 
återstående medel för att kunna bygga 
planerad skatepark 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att bevilja Strömstads skateboardklubb återstående medel om 1 605 000:- för att 
kunna bygga planerad skatepark. 

att utöka kommunstyrelsen budget för 2020 med motsvarande belopp med 
tillskott från finansen. 

Protokollsanteckning 
Marielle Alvdal (FI) begär och beviljas protokollsanteckning. 

Vi i Feministiskt Initiativ ställer oss bakom förslaget till beslut. Detta projekt 
kommer att främja hälsa, fysisk aktivitet och utevistelse samt har potential att bli 
en mötesplats som kan knyta samman ungdomar från hela regionen. Enligt 
underlaget är ca 70% av medlemmarna pojkar eller män. Vi hoppas och förväntar 
oss därför att en motsvarande summa den närmaste tiden läggs på kommunens 
flickor och flickdominerade aktiviteter; med målet att följa andemeningen i 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut - på initiativ av Fi - att lägga ungefär lika 
mycket resurser på kommunens pojkar och flickor.  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads skateboardklubb ansöker om återstående medel för att bygga 
planerad skatepark, 1 605 000:-. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från fritidschef och ekonomichef 2020-09-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 211 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bevilja Strömstads skateboardklubb återstående medel om 1 605 000:- för att 
kunna bygga planerad skatepark. 

att utöka kommunstyrelsen budget för 2020 med motsvarande belopp med 
tillskott från finansen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI), Jörgen Molin 
(M), Åsa Torstensson (C), Mats Granberg (S), Marie Edvinsson Kristiansen 
(M), Rose-Marie Fagerberg (KD), Bengt Bivrin (MP), Mattias Gustafsson (SD), Pia 
Tysklind (S) och Kent Hansson (S) bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0483 

KS § 142 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk 
förening 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att Strömstads Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 
ska inbetala ett insatsbelopp om 7 624 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Det 
innebär följande inbetalningar 2020: Återbetalt förlagslån om 1 900 000 kronor, 
2021: 0 kronor, 2022: 638 800 kronor, 2023: 1 908 200 kronor och 2024: 3 177 
600 kronor. 

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 per invånare. 

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 

Strömstads Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 
för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 
har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 
Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 
förlagslånen. 

Strömstads Kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 till 1 
900 000 kronor, jämte ränta.  

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (44) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-30  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har 
därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i 
att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp 
och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp 
av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del 
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 
möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den 
nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

2020 900 

2021 1 000 

2022 1 100 

2023 1 200 

2024 1 300 

  

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp 
motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 

För Strömstads Kommun ser det ut så här: 

Aktuell insats inkl överinsats  11 424 600 

Förlagslån      1 900 000 

Aktuell insats inkl. överinsats och förlagslån  13 324 600 
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Ny insatsnivå    12 694 000 

Att betala 2021 om förlagslånet redan betalats in                   0 

Ny insatsnivå    13 963 400 

Att betala 2022 om förlagslånet redan betalats in      638 800 

Ny insatsnivå    15 232 800 

Att betala 2023 om förlagslånet redan betalats in   1 908 200 

Ny insatsnivå    16 502 200 

Att betala 2024 om förlagslånet redan betalats in   3 177 600 

  

Beslutsunderlag 
Brev från Kommuninvest daterat 2020-09-03 
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 227 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Strömstads Kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 
ska inbetala ett insatsbelopp om 7 624 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Det 
innebär följande inbetalningar 2020: Återbetalt förlagslån om 1 900 000 kronor, 
2021: 0 kronor, 2022: 638 800 kronor, 2023: 1 908 200 kronor och 2024: 3 177 
600 kronor. 

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300 per invånare. 

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse Ekonomichefen att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L), Jörgen Molin (M), Bengt Bivrin (MP) och Mats Granberg (S) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0278 

KS § 143 Svar på - Motion om att miljöcertifiera 
lokalvården och minska användandet av 
plastpåsar inom kommunens verksamheter 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att bifalla punkterna 1-2 i motionen genom att minska antalet och andelen 
plastpåsar samt undersöka om det inom ramen för befintligt upphandlingsavtal 
finns miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar 

att Strömstads kommun vid nästa upphandling av avfallspåsar ställer krav på ett 
miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar 

att avslå punkt 3 i motionen med hänvisning till den beräkning som Barn- och 
utbildningsförvaltningen redovisar. 

att en årlig uppföljning enligt miljökriterier görs. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge 
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige  

1. att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att 
minska användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal 
förvaltning 

2. att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i 
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med 
miljövänligt alternativ  

3. att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera 
Strömstads Lokalvård 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-25 att remittera motionen till Tekniska 
nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.  

Tekniska nämnden beslutade 2019-12-09 att föreslå kommunfullmäktige  
att avslå punkt 1 i motionen då påsen är nödvändig för det ändamålet som ska 
uppfyllas. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-28 att föreslå 
kommunfullmäktige 
1. att bifalla punkterna 1-2 i motionen 
2. att avslå punkt 3 i motionen  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13  
att uppdra åt kommundirektören att sammanställa remissvaren och lägga fram ett 
förslag i tjänsteskrivelse  
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Sammanställning av remissvar 
Motivering till beslut i Tekniska nämnden:   
Påsen samlar och håller ihop skräpet och förhindrar spill och spridning. Samtliga 
sopkärl, ca 300 stycken, är konstruerade för plastpåsar och kan inte tömmas 
utan.  
Tekniska förvaltningen ansvarar för allmän renhållning vilket bland annat 
innefattar tömning av sopkärl på kommunens allmänna platser och på 
kommunens offentliga toaletter.  
Den påse som är upphandlad är en miljövänlig produkt. Avtalet sträcker sig fram 
till 2022-05-01 

Städverksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen använder sig idag av 
en miljövänlig städmetod, samtidigt har verksamheten påbörjat arbete med att se 
över alternativ till plastpåsar i papperskorgarna.  
En miljöcertifiering av städverksamheten skulle uppskattningsvis kosta ca 100 000 
kr, därefter en årlig kostnad på 13 500 kr. Till detta ska läggas lönekostnad för 
utbildning av samtlig personal i städverksamheten på cirka 145 000 kr.  
Totalt 258 500 kronor.  
Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att städverksamheten i 
dagsläget inte har möjlighet att prioritera ca 260 000 kr till en miljöcertifiering. 
Dessutom är enligt förvaltningen städmetod miljövänlig.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 230 
Tjänsteskrivelse 2020-08-24 
Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden BUN § 3 2020-01-28 
Remissvar från Tekniska nämnden TN 2019-12-09 § 96 
Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet av plastpåsar 
inom kommunens verksamheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla punkterna 1-2 i motionen genom att minska antalet och andelen 
plastpåsar samt undersöka om det inom ramen för befintligt upphandlingsavtal 
finns miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar 

att Strömstads kommun vid nästa upphandling av avfallspåsar ställer krav på ett 
miljövänligt och förnybart alternativ till plastpåsar 

att avslå punkt 3 i motionen med hänvisning till den beräkning som Barn- och 
utbildningsförvaltningen redovisar. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande av Lars Tysklind (L) och Marielle 
Alvdal (FI) på en extra att-sats; att en årlig uppföljning enligt miljökriterier görs. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Åsa Torstenssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0367 

KS § 144 Riktlinjer för Strömstad kommuns 
minoritetspolitiska arbete 

Kommunstyrelsens beslut 
att riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete efter antagande 
skrivs in i jämlikhetsplanen för Strömstads kommun 

att lägga förslag till riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete på 
kommunens webbsida för möjlighet till berörda att yttra sig. 

Sammanfattning av ärendet 
Från den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för 
urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, 
sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, 
samiska, finska och meänkieli. 

Kommuner som inte ingår i minoritetsspråkiga förvaltningsområden har:  
•  utökad informationsskyldighet 
•  utökad samrådsskyldighet genom strukturerad dialog 
•  utökad skyldighet avseende barn- och ungdomsperspektiv 
•  skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetsarbetet 
•  utökad skyldighet att: 
- tillhandahålla äldreomsorg på samtliga minoritetsspråk om kommunen har 
tillgång till personal som kan språken 
- informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorg 
- beakta äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet 

Strömstads kommun har i dagsläget inget separat styrdokument med riktlinjer för 
kommunens minoritetspolitiska arbete. Frågan berörs delvis inom ramen för 
kommunens antagna jämlikhetsplan som antogs våren 2018. Jämlikhetsplanen 
utgår från diskrimineringsgrunderna, som bland annat omfattar etnisk 
tillhörighet.  
 
Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att 
samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets 
kommuner. Kommunen ska därför på begäran från aktuell myndighet kunna 
lämna ut uppgifter om mål och riktlinjer. 

För att uppfylla kraven för lagen har förslag på riktlinjer för kommunens 
minoritetspolitiska arbete tagits fram. 

Då det framgår av förarbeten att utformningen av riktlinjer bör ske i samråd med 
de nationella minoriteterna är det lämpligt att förslag på riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet i Strömstads kommun läggs tillgängligt på kommunens 
webbsida. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-29 av folkhälsostrateg Terése Lomgård 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16 § 209 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete efter antagande 
skrivs in i jämlikhetsplanen för Strömstads kommun 

att lägga förslag till riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete på 
kommunens webbsida för möjlighet till berörda att yttra sig. 

Beslutet skickas till 
MBN diarie 
SN diarie 
BUN diarie 
TN diarie 
KS diarie  
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 KS/2019-0717 

KS § 145 Revidering av flaggregler 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta förslag till revidering av flaggregler. 

att lägga till att den 6 juni ska alla kommunala verksamheters flaggstänger flagga 
med svenska flaggan. 

Sammanfattning av ärendet 
Flaggning på flaggstänger som Strömstads kommun disponerar sker enligt 
riktlinjen ”Regler för offentlig flaggning” (antagen av Kommunstyrelsen 2009-12-
02, Reviderad av Kommunstyrelsen 2015-08-28 § 116). 

Flaggreglerna behöver uppdateras med förtydligande avseende användning av 
regnbågsflaggan samt för vägledning avseende användning av flagga med symbol 
för kommunens platsvarumärke. Med dessa anvisningar finns nu regler för 
samtliga  flaggtyper som används vid kommunens verksamhetslokaler och på 
allmänna platser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 210 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-05 
Reviderad riktlinje; Regler för offentlig flaggning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta revidering av flaggregler enligt förslag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jörgen Molin (M) yrkar, med instämmande från Mattias Gustafsson (SD),  Marie 
Edvinsson Kristiansen (M) och Rose-Marie Fagerberg (KD), att den 6 juni ska alla 
kommunala verksamheters flaggstänger flagga med svenska flaggan. 

Mattias Gustafsson (SD) yrkar, med instämmande från Rose-Marie Fagerberg 
(KD), på att vi tar bort att vi ska flagga med regnbågsflaggan. 

Marielle Alvdal (FI), Pia Tysklind (S) och Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till 
arbetsutskotts förslag.  

Lars Tysklind (L), Pia Tysklind (S), Marielle Alvdal (FI), Bengt Bivrin (MP) och Åsa 
Torstensson (C) yrkar avslag på Mattias Gustafssons yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jörgen Molins 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mattias Gustafssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden, tn.diarie@stromstad.se 
ulrik.johansson@stromstad.se 
Webbmaster 
Diariet  
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 KS/2007-0037 

KS § 146 FÖP Strömstad-Skee - Särskilt utlåtande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. godkänna särskilt utlåtande enligt PBL 3 kap 17§. 

2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram antagandehandlingar i enlighet med vad 
som anges i det särskilda utlåtandet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Moderaterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1-2. 

Sammanfattning av ärendet 
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) har varit föremål för utställning under tiden 
2020-02-07 till 2020-06-01. Utställningstiden förlängdes med anledning av corona. 
Inkomna yttranden har sammanställts i särskilt utlåtande, daterat 2020-07-31. 
Större ställningstaganden som föranleds av detta listas på sid 1-3 under rubriken 
sammanfattning. 

Flera synpunkter under utställningen berör lämplig detaljeringsgrad för FÖP 
Centrum-Skee. Ställningstaganden i denna fråga återfinns under rubriken 
sammanfattning, samt i kommentarer till tekniska nämndens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 212 
Förslag till särskilt utlåtande, daterat 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 av översiktsplanerare Björn Richardsson 
Länsstyrelsens granskningsyttrande över FÖP Strömstad-Skee 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. godkänna särskilt utlåtande enligt PBL 3 kap 17§. 

2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram antagandehandlingar i enlighet med vad 
som anges i det särskilda utlåtandet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L) yrkar, med instämmande från Åsa Torstensson (C) och Mattias 
Gustafsson (SD), på att område 26-27 i den fördjupade översiktsplanen ska vara 
kvar. 

Bengt Bivrin (KD) yrkar att delområdena 13, 14 och 18 på Mällbyhöjden ska 
strykas, att Säbo Mariedal (område 26-27) inte ska strykas ur planen, att framtida 
cykelvägar ska redovisas i planen. 

Åsa Torstensson (C) yrkar på bifall till Bengt Bivrins förslag om att framtida 
cykelvägar ska redovisas i planen. 

Mats Granberg (S) och Pia Tysklind (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Mats Granberg (S) yrkar avslag på Lars Tysklind och Bengt Bivrins förslag. 

Jörgen Molin (M) yrkar, med instämmande från Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
på avslag att anta den fördjupande översiktsplanen Strömstad- Skee. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Lars Tysklinds och 
Bengt Bivrins yrkande avseende område 26-27 och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
arbetsutskottets förslag och nej-röst för Lars Tysklinds och Bengt Bivirins förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 4 nej-röster för Lars 
Tysklinds förslag samt två som valde att avstå från att rösta beslutar 
kommunstyrelsen att avslå Lars Tysklinds förslag. 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

1 Kent Hansson S 1   Ja     
2 Mats Granberg S 2     Ja     
3 Leif Andersson S 3 Pia Tysklind S Ja     
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4     Ja     
5 Marielle Alvdal FI 5     Ja     
6 Mattias Gustafsson SD 6       Nej   
7 Lars Tysklind L 7       Nej   
8 Marie Edvinsson Kristiansen M 8         Avstår 
9 Jörgen Molin M 9         Avstår 

10 Åsa Torstensson C 10       Nej   
11 Bengt Bivrin MP 11       Nej   
  Summa 5 4 2 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins 
yrkande avseende delområdena 13, 14 och 18 och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins 
yrkande om att framtida cykelvägar ska redovisas i planen och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst 
för avslag och nej-röst för att bifall. 
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Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 3 nej-röster och två 
som avstår från att rösta beslutar kommunstyrelsen att avslå Bengt Bivrins förslag. 

 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

1 Kent Hansson S 1   Ja     
2 Mats Granberg S 2     Ja     
3 Leif Andersson S 3 Pia Tysklind S Ja     
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4     Ja     
5 Marielle Alvdal FI 5     Ja     
6 Mattias Gustafsson SD 6     Ja    
7 Lars Tysklind L 7       Nej   
8 Marie Edvinsson Kristiansen M 8         Avstår 
9 Jörgen Molin M 9         Avstår 

10 Åsa Torstensson C 10       Nej   
11 Bengt Bivrin MP 11       Nej   
  Summa 6 3 2 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jörgen Molins 
yrkande på avslag att anta den fördjupande översiktsplanen Strömstad-Skee och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
avslag på Jörgen Molins förslag och nej-röst för att bifalla Jörgen Molins förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster för att avslå förslaget mot 2 nej-röster för bifall av förslaget 
beslutar kommunstyrelsen att avslå förslaget. 

 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

1 Kent Hansson S 1   Ja   
2 Mats Granberg S 2     Ja   
3 Leif Andersson S 3 Pia Tysklind S Ja   
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4     Ja   
5 Marielle Alvdal FI 5     Ja   
6 Mattias Gustafsson SD 6     Ja   
7 Lars Tysklind L 7     Ja   
8 Marie Edvinsson Kristiansen M 8       Nej 
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9 Jörgen Molin M 9       Nej 
10 Åsa Torstensson C 10     Ja   
11 Bengt Bivrin MP 11     Ja   
  Summa 9 2 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsens bifaller förslaget. 

Beslutet skickas till 
MBN diarie 
TN diarie 
BUN diarie 
SN diarie 
Länsstyrelsen 
KS diarie  
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Bilaga 1 
 
 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram antagandehandlingar i enlighet med vad som anges i det särskilda utlåtandet 
och med det fortsätta arbetet med FÖP 
 
Fördjupad översiktsplan 
 
I 3 kap. 1 § plan- och bygglagens (PBL) föreskrivs att varje kommun skall ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. I följande paragrafer i tredje 
kapitlet PBL beskrivs hela det regelverk som gäller kommunens översikts-
planering. Det innebär, i korthet, följande efter lagändringar som trätt i kraft den 
1 april 2020. 
 
I 3 kap. 2 § PBL sammanfattas vad översiktsplanen skall ha för syfte. Detta skall 
vara att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön 
samt att ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
 
Samma lagbestämmelse innehåller också den uttryckliga förklaringen att en 
översiktsplan inte är bindande. 
 
I följande bestämmelser regleras innehållet i översiktsplanen. Det gäller frågor 
som hänsyn till riksintressen och miljö, behov av bostäder, utvecklingen i olika 
avseenden, konsekvenser av olika slag m.m., kort sagt i huvudsak allt som sedan 
skall beaktas vid detaljplanering och byggnation utanför detaljplanelagda 
områden. 
 
Det är kommunen själv, noga räknat kommunfullmäktige (KF), som bestämmer 
innehållet i översiktsplanen. Detta skall föregås av ett i lagen reglerat 
samrådsförfarande som inkluderar kommuninnevånarna. För att kontrollera att 
översiktsplanen inte strider mot statliga regleringar skall KFs beslut också föregås 
av ett samråd med länsstyrelsen. När översiktsplanen sedan antas av KF kan den 
ifråga om sitt sakliga innehåll inte överprövas av länsstyrelsen eller någon annan 
högre instans. En konsekvens av detta, som från kommunens sida kan ses som en 
nackdel, är att översiktsplanen inte innebär någon garanti mot statliga ingrepp när 
kommunen fullföljer översiktsplanens intentioner genom att t.ex. anta en 
detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Enligt 3 kap. 27 PBL i dess lydelse till och med mars 2020 skall KF minst en gång 
per mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till de 
grundläggande kraven på en översiktsplan som finns i 3 kap 5 § PBL. Även 
sistnämnda paragraf har fått ny lydelse från och med april 2020. 
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Efter lagändringen 2020 stadgas istället i 3 kap 23 § PBL att KF ska anta en 
planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. Eftersom ordinarie 
val skall hållas den 11 september 2022, skall KF ha antagit en planeringsstrategi 
senast 11 september 2024. Under följande mandatperioder skall 
planeringsstrategin tas fram under första hälften av mandatperioden. Om så inte 
sker blir översiktsplanen ogiltig. 
 
Lagändringen innebär alltså att KF hittills har haft en skyldighet att minst en gång 
per mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till de 
grundläggande kraven på en översiktsplan, medan KF framdeles får en skyldighet 
att anta en planeringsstrategi. Praktiskt sett innebär lagändringen följande. 
 
KFs tidigare aktualitetsprövning måste befaras ha varit tämligen slentrianmässig 
med risk för att KFs ledamöter inte satt sig ordentligt in i de frågor som kunnat 
uppstå. Det får befaras att översiktsplanen antagits vara aktuell om inget 
anmärkningsvärt påtalats i samband med aktualitetsprövningen. Framdeles måste 
KF vara mer aktivt och anta en planeringsstrategi. Det innebär att KF måste fatta 
ett beslut om strategin och i det beslutet t.ex. precisera vilka planerings-
angelägenheter som skall prioriteras. Det kan vara fråga om vilka områden som 
det är särskilt angeläget att detaljplanelägga och vilket slags bebyggelse som det 
är angeläget att prioritera i kommunen. 
 
Orden fördjupad översiktsplan finns inte överhuvudtaget i PBL, men begreppet 
fördjupad översiktsplan, vanligen förkortat till FÖP, används som beteckning för 
ett särskilt program, som är möjligt att anta enligt 5 kap. 10 § PBL. Där kan 
kommunen ange utgångspunkter och mål för sitt arbete med detaljplaner. Detta 
förutsätter dock att kommunen bestämmer att detta verkligen behövs för att 
underlätta detaljplanearbetet. Det finns absolut inte något lagligt krav på en FÖP. 
Tvärtom är detta en frivillig företeelse. Av förarbetena till PBL framgår att en FÖP 
kan vara lämplig när det skall upprättas mer komplicerade detaljplaner som berör 
många intressenter och som innehåller starka motstående intressen eller när 
kommunens översiktsplan inte är aktuell i förhållande till de frågor som skall 
regleras i en detaljplan, d.v.s. då den föreslagna detaljplanen kommer att sakna 
stöd i översiktsplanen. Det är kommunen själv, noga räknat kommunfullmäktige 
(KF) som bestämmer om det skall finnas en FÖP. KFs beslut ifråga om FÖP kan inte 
överprövas av länsstyrelsen eller någon annan högre instans, vilket är naturligt 
eftersom det inte finns något lagligt krav på kommunen att ha en FÖP. 
 
I nu gällande översiktsplan för Strömstads kommun står (sid. 32) att: 
”Fördjupningav översiktsplanen för området Strömstad-Skee skall tas fram.
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Bilaga 2 
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 KS/2015-0435 

KS § 147 Förslag på placering av nytt särskilt boende 

Kommunstyrelsens beslut 
att detaljplanen för Mällbygård ska strykas som alternativ till placering av särskilt 
boende. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2015 att Mällbygård skulle tas med som 
alternativ för placering av särskilt boende (Säbo). Under 2017-18 tog 
Strömstadsbyggen i samarbete med socialförvaltningen fram skisser på en möjlig 
utformning av Säbo vid Mällbygård. 

Arbete med detaljplan för Mällbygård pågår. Det har visat sig att: 

- Ritningarna för Säbo skulle behöva omarbetas för att få plats inom 
den byggbara delen av detaljplanen 

- Det är formellt möjligt att samråda detaljplanen med två alternativ. 
Därefter måste kommunen välja om detaljplanen ska inrymma Säbo samt 
bostäder eller enbart bostäder 

Då andra alternativ finns för placering av Säbo föreslås att alternativet Mällbygård 
stryks. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-31 § 93 
Tjänsteskrivelse 2020-08-31 av översiktsplanerare Björn Richardsson 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 213 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att detaljplanen för Mällbygård ska strykas som alternativ till placering av särskilt 
boende. 

Beslutet skickas till 
TN diarie 
SN diarie 
Strömstadsbyggen 
KS diarie  
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 KS/2020-0235 

KS § 148 Knarrevik 1:4 - ansökan om planbesked 

Kommunstyrelsens beslut 
att lämna ett positivt planbesked enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) 

att påbörja planarbetet omgående 

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-31 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Avgift 

Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked:  13 644:- 
Planbesked:  13 644:- 

Beslutsmotivering 
Bedömningen är att det aktuella området endast har en marginell påverkan för 
"friluftsliv och närrekreation". Det finns gott om mark i direkt anslutning till 
planområdet som omfattas av det riksintresset. Det aktuella området, som det ser 
ut idag, är dessutom igenvuxet och till delar ganska svårtillgängligt och är 
sannolikt inte av stor betydelse för folks friluftsliv. 

När det gäller riksintresset "den obrutna kusten" så har vi svårt att se kopplingen. 
Det aktuella området ligger utanför strandskyddsgränsen vilket innebär att det är 
mer än 300 meter till vattenlinjen. Området kan omöjligt påverka tillgången till 
kustområdet. I FÖP på sidan 21 under avsnittet "den obrutna kusten" framgår 
exploatering i området kan komma till stånd om det kan ske på ett sådant sätt att 
det inte påtagligt skadar områdenas natur och kulturvärden. 

Vidare står det under avsnittet "Strategier för en hållbar bebyggelseutveckling" 
(sidan 9) 
• Ny sammanhållen bebyggelse ska i huvudsak lokaliseras i området söder om 
Dynekilen. 
• All ny sammanhållen bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp 
• Befintlig bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten- och avlopp i så hög 
utsträckning som möjligt. 
• Ny bebyggelse ska i första hand placeras intill befintlig bebyggelse. 

Samtliga ovanstående kriterier uppfylls av det tänkta planområdet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Bengt Bivrin (MP) reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 
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Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser en detaljplan för att möjliggöra 16 tomter i Knarrevik i ett idag 
orört område.  

Inom områden med riksintressen är grundinställningen att det är innebörden i 
riksintresset som väger tyngst. Då en kommun som Strömstad har många 
riksintressen som ofta ligger ovanpå varandra har kommunens översiktliga 
planering en viktig roll att spela. I den fördjupade översiktsplanen för norra 
kustområdet har kommunen analyserat naturvärden och friluftsvärden inom 
området sett till en helhet och därefter hittat lämpliga utbyggnadsområden där 
bedömningen varit att en exploatering inte medför en påtaglig skada på 
riksintresset. Detta har förankrats genom en demokratisk process och har 
godkänts av länsstyrelsen. Att frångå denna överenskommelse kan innebära att 
andra utpekade områden inte längre är lämpliga för exploatering eftersom man 
då ändrat på förutsättningarna för helheten. Det betyder att en ny 
helhetsbedömning skulle behöva göras och genom samma demokratiska process 
behöva förankras med bl a länsstyrelsen. Inom ramen för arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen har kommunen gjort bedömningen att det finns andra 
områden som är lämpligare för bostadsbebyggelse inom norra kustområdet.  

Kommunen har till uppgift att genom sin översiktliga planering arbeta långsiktigt 
och genom demokratiska processer vara transparent gentemot kommuninvånare 
och fastighetsägare så att utvecklingen blir förutsägbar. 

Inget som nu redovisas i den aktuella ansökan påverkar den tidigare bedömningen 
från förvaltningen. 

Ärendet var färdigt för beslut i slutet av maj men sökanden önskade lyfta ur 
ärendet inför beslut och få komma med synpunkter på beslutsförslaget. 
Synpunkter har inkommit, daterade 2020-06-12. 

Sökanden menar att kommunen har ett stort inflytande över 
markanvändningsfrågor och att inte kommunens översiktsplaner är juridiskt 
bindande. Detta är korrekt men förvaltningen gör bedömningen att den avvägning 
som är gjord i den fördjupade översiktsplanen med hänsyn till de intressen som 
finns i område på både bevarande och utveckling är väl underbyggd och tillämplig 
i det nu aktuella ärendet. 

Sökanden hänvisar till generella utbyggnadsprinciper i FÖP:en. Dessa stämmer 
och har varit väglednade för att ta fram det förslag som sen antagits av 
kommunfullmäktige och godkänts av länsstyrelsen. De utpekade 
utvecklingsområdena är framtaga utifrån dessa principer liksom de natur- och 
friluftsområden som sparats mellan dessa.  

Som sökanden skriver att FÖP anger att bebyggelse kan tillkomma inom R6 
område stämmer, men det handlar om enstaka bebyggelse i anslutning till 
befintlig och inte nya sammanhängande områden. Detta har också sökanden 
kunnat nyttja genom att förhandsbesked lämnats för tomter på den nu aktuella 
fastigheten. 
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Utifrån inkomna synpunkter gör förvaltningen ingen annan bedömning av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Start-PM daterat 2020-05-06 
Planansökan 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-13 
Inkomna synpunkter 2020-06-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 224 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna ett positivt planbesked enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) 

att påbörja planarbetet omgående 

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-31 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Avgift 

Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked:  13 644:- 
Planbesked:  13 644:- 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar med instämmande från Lars Tysklind (L) och Åsa 
Torstensson (C), avslag till arbetsutskottets förslag och yrkar på att lämna negativt 
planbesked. 

Jörgen Molin (M) yrkar, med instämmande från Mats Granberg (S), Kent Hansson 
(S) och Rose-Marie Fagerberg (KD), bifalla till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jörgen Molins 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
arbetsutskottets förslag och nej-röst för Bengt Bivrins förslag 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 4 nej-röster för Bengt 
Bivrins förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

1 Kent Hansson S 1   Ja   
2 Mats Granberg S 2     Ja   
3 Leif Andersson S 3 Pia Tysklind S Ja   
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4     Ja   
5 Marielle Alvdal FI 5      Nej 
6 Mattias Gustafsson SD 6     Ja   
7 Lars Tysklind L 7      Nej 
8 Marie Edvinsson Kristiansen M 8    Ja  
9 Jörgen Molin M 9    Ja  

10 Åsa Torstensson C 10      Nej 
11 Bengt Bivrin MP 11      Nej 
  Summa 7 4 

Beslutet skickas till 
Sökande 
mbn.diarie@stromstad.se 

Diariet
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Bilaga  
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 KS/2020-0418 

KS § 149 MEDBY 1:22 m.fl (Kålvik) - ansökan om 
planbesked 

Kommunstyrelsens beslut 
att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL), med 
beaktande av de synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2020-09-11 

att påbörja planarbetet omgående 

att planen bedöms kunna antas senast 2023-06-30 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Avgift  

Av kommunfullmäktige antagen taxa:  
Planbesked:  18 192:- 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan omfattar ett område som är något större än det som idag utgör Kålviks 
hamn. Syftet med att planlägga området få en samordnad utveckling av 
hamnområdet, med möjligheter till nya etableringar. Ansökan har stöd i den 
fördjupade översiktsplanen för Nordby/Svinesund. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2020-07-01, kompletterad 2020-07-02 
Start-PM, daterat 2020-09-11 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 225 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL), med 
beaktande av de synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2020-09-11 

att påbörja planarbetet omgående 

att planen bedöms kunna antas senast 2023-06-30 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Avgift  

Av kommunfullmäktige antagen taxa:  
Planbesked:  18 192:- 
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Beslutet skickas till 
Sökande 
mbn.diarie@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2017-0066 

KS § 150 Strömstad 3:16 (Bojarskolan) - detaljplan  

Kommunstyrelsens beslut 
att avsluta detaljplanearbetet för Strömstad 3:16 Bojarskolan (del 2). 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Bengt Bivrin reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstadslokaler, tillika exploatör för detaljplanen för Strömstad 3:16 
Bojarskolan (del 2), har beslutat begära att detaljplanearbetet för denna plan 
avslutas. 

Beslutsunderlag 
Strömstadslokalers protokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 232 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avsluta detaljplanearbetet för Strömstad 3:16 Bojarskolan (del 2). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar, med instämmande av Åsa Torstensson (C), på att ärendet 
återremitteras för beredning av planavdelningen innan beslut. 

Jörgen Molin (M) och Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att återremittera. 

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för att avgöra ärendet idag mot 3 nej-röster för att 
återremittera beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. 
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Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

1 Kent Hansson S 1   Ja   
2 Mats Granberg S 2     Ja   
3 Leif Andersson S 3 Pia Tysklind S Ja   
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4     Ja   
5 Marielle Alvdal FI 5     Ja  
6 Mattias Gustafsson SD 6     Ja   
7 Lars Tysklind L 7      Nej 
8 Marie Edvinsson Kristiansen M 8    Ja  
9 Jörgen Molin M 9    Ja  

10 Åsa Torstensson C 10      Nej 
11 Bengt Bivrin MP 11      Nej 
  Summa 8 3 

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

Beslutet skickas till 
Strömstadslokaler 
MBN diarie 
TN diarie 
Diariet  
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Bilaga 
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 KS/2020-0446 

KS § 151 Svar till revisionen - Grundläggande 
granskning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
att ta förvaltningens svar som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young kommer inom ramen för den grundläggande granskningen 
genomföra dialoger och dokumentstudier. Inför dialogerna önskar de få skriftliga 
svar på ett antal frågor ställda till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Projektplan av Ernst & Young 
Skriftliga frågor 
Förslag till svar på frågorna 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-23 § 233 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna förslag till svar på frågorna till kommunstyrelsen daterad 2020-09-
23. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Pia Tysklind (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska ta förvaltningens förslag till svar 
som sitt eget svar till revisionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Pia Tysklinds förslag 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
elin.forsa@se.ey.com 
Diariet  
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 KS/2020-0221 

KS § 152 Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens övergripande principer för verksamhets- och  ekonomistyrning 
ska nämndernas och styrelsens resultat följas upp och rapporteras till 
kommunfullmäktige avseende perioden januari-augusti. Denna delårsrapport 
utgör sådan uppföljning och omfattar även en prognos för styrelsens helårsutfall. 

Utfallet för kommunstyrelsens verksamheter per 31 augusti är +0,2 mnkr jämfört 
med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. Inklusive förändring av 
semesterlöneskuld är resultatet per 31 augusti +0,5 mnkr i jämförelse 
med budget. 

Årsprognosen uppgår till -1,5 mnkr jämfört med budget vilket beror på bland 
annat lägre intäkter för aktivitetshallen, minskad annonsförsäljning för Infocenter, 
corona-relaterade utgifter och ökad nyttjandegrad av friskvårdbidrag. Ersättning 
för merkostnader har återsökts och om de beviljas förbättras prognosen med 0,9 
mnkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 215 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 
Delårsrapport augusti 2020 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2020. 

Beslutet skickas till 
Diana Johansson – redovisningsansvarig 
Diariet  
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 KS/2020-0471 

KS § 153 Kommunstyrelsens mål och budget för 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna förslag till budgetskrivelse för 2021. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna deltar ej i 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Etappmålen för perioden 2021-2022 samt de tre strategiska utvecklingsområdena 
som fastslogs inför 2020, Servicegivaren, Arbetsgivaren och Platsen Strömstad 
utgör grunden för prioriteringarna i kommunstyrelsens budgetskrivelse. Detta för 
att skapa förutsättningar för ett attraktivare Strömstad som leder mot fastslagen 
vision. 

God kvalitet i det verksamhetsnära stödet till förvaltningarna är fokus för 
kommunledningsförvaltningen. Påbörjade utvecklingsarbeten ska slutföras och 
ökat fokus ska läggas på uppföljning och analys. 

Avseende vårt externa uppdrag är det stort fokus på samverkan med det lokala 
näringslivet - kommunen behöver medverka till ett rejält omtag i arbetet med att 
skapa förutsättningar för att bredda och bättre balansera näringslivet och skapa 
nya arbetstillfällen. 

Kommunledningsförvaltningen har i den preliminära ramfördelningen blivit 
tilldelade en utökad ram om cirka 9 mnkr. Den utökade ramen rymmer satsningar 
på hela kommunens personal i form av höjt friskvårdbidrag och förbättrad 
företagshälsovård. En förnyad satsning på kommunens arbete mot näringslivet 
och kompetenshöjande insatser för kommunens anställda görs. I ramen ingår 
även omfördelningar av budget inom kommunen som inte leder till ökade 
kostnader för kommunen som helhet såsom en gemensam 
servicefunktion/Kommuncenter. Medel avsätts även för att arbete med strategisk 
lokalförsörjning och en fortsatt förstärkning av fritidsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 
Kommunstyrelsens budgetskrivelse 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 216 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna förslag till budgetskrivelse för 2021. 

Beslutet skickas till 
Carina Dalenius - controller 
Diana Johansson - redovisningsansvarig 
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 KS/2020-0231 

KS § 154 Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

Protokoll styrelsemöte AB Strömstadsbyggen 20-06-17, KS/2020-0040 

Styrelseprotokoll AB Strömstanet 20-06-15, KS/2020-0042 

Delegationsbeslut - Ansökan om arrangörsbidrag, Bohusläns stenstipendium, 
KS/2020-0448 

Delegationsbeslut, ansökan om arrangörsbidrag - Räkan Tennisen - Strömstad 
Tennisklubb, KS/2020-0453 

Delegationsbeslut, ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad Tennis, 
KS/2020-0454 

Delegationsbeslut, ansökan om grund- och aktivitetsbidrag - IF Friskis & Svettis, 
KS/2020-0432 

Delegationsbeslut, ansökan om arrangörsbidrag - Strömstad HK, KS/2020-0126 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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