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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
 
Datum: Torsdag 2017-09-21 
Tid: 18.00 
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal 
 
Information 
Flykten från Syrien - Hussain  
Granskning av verkställighet av KF fattade beslut - EY Edvin Bahtanovic 

Program 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering 
Allmänhetens fråga 
Ev. enkel fråga 
Anmälnings- och delegationsärenden 
 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik Diarienummer  

1 Svar på medborgarförslag angående 
äldreboende 

KS/2016-0161  

2 Svar på medborgarförslag om ändrad ålder för 
seniorkort på Västtrafik 

KS/2017-0383  

3 avsägelse som ordinarie ledamot i KF -Anna 
Gravander 

KS/2017-0489  

4 Avsägelse som ersättare i KS - Anna Gravander KS/2017-0489  

5 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen KS/2017-0498  

6 Avsägelse som ledamot i Socialnämnden KS/2017-0457  

7 Val av ny ordinarie ledamot i Socialnämnden KS/2017-0499  

8 Policy för tjänsteresor KS/2017-0278  

9 Policy om skyddade personuppgifter KS/2017-0399  

10 Årsplan 2018 för sammanträden - 
Kommunfullmäktige 

KS/2017-0423  

11 Gratis parkering en timme vintertid KS/2017-0066  
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Peter Heie 
ordförande 

Ralf Karlsson 
 sekr 

 
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) 
Bengt Bivrin (MP) 
Merry Johansson (S) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Anders Olsson (L), 1:e vice ordförande 
Sveza Daceva Filipova (C) 
Stefan Jensen (KD) 
Morgan Gutke (C) 
Eva Borg (M) 
Ingemar Nordström (L) 
Mats Granberg (S), 2:e vice ordförande 
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) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Katharina Meyer (V) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Jan Vidar Seljegren (S) 

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) 
Lena Sundberg (S) 
Rolf Pettersson (S) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Kent Hansson (S) 
Olle Westling (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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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 § XX                                                                       Dnr: KS/2017-0529 

Medborgarförslag angående trygghets- tillgänglighetsboende 
på Magistern 4 och 13 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att remittera medborgarförslaget till AB Strömstadsbyggen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson m.fl har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att 
Strömstads kommun bör prioritera frågan om byggandet av ett utpräglat trygghets- 
tillgänglighetsboende på fastigheten Magistern 4 och 13. Fastigheten lämpar sig för 
detta eftersom den ligger centralt utan backar och har gångavstånd till det mesta. 
För byggande av sådant boende lämnas investeringsstöd. Regeringen ger 
information och vägledning, se Boverket information om statligt stöd till bostäder 
för äldre personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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












 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 2 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21  
   
    

 

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 § 100                                                                       Dnr: KS/2016-0161 

Svar på medborgarförslag angående äldreboende 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att avslå medborgarförslaget  

Beslutsmotivering 
Platsen vid Kärleksudden har inte det ytomfång som krävs för att kunna etablera ett 
särskilt boende med fyrtio bostäder. Hela området längs norra sidan Strömsvattnet 
har dessutom stora frågetecken rörande geoteknik för byggnation samt för att 
anlägga hållbara VA-lösningar. 

Sammanfattning av ärendet 
2016-01-15 inkom Sven Moosberg med ett medborgarförslag om placering av ett 
nytt särskilt boende på Kärleksudden, vid nuvarande Taxi, längs Strömsvattnet. 
Omsorgsnämnden/Socialnämnden yttrade sig i december 2016. Där konstateras att 
delar av förslaget innebär mer av ett trygghetsboende än ett särskilt boende. 
Förslagsställaren besökte KSau 2017-02-22 för att utveckla sin tanke kring 
medborgarförslaget. Beslutet blev att undersöka möjligheten till 
strandskyddsdispens.  

Under processen har en arbetsgrupp med medarbetare från olika verksamheter sett 
över de reella kraven och behoven för att bygga framtidens äldreboende utifrån 
målgrupp, lagkrav och hänsyn taget till arbetsmiljöfrågor. Utredningen visar att 
platsen vid Kärleksudden inte har det ytomfång som krävs för att kunna etablera ett 
särskilt boende med fyrtio bostäder. Hela området längs norra sidan Strömsvattnet 
har dessutom stora frågetecken rörande geotekning för byggnation samt för att 
anlägga hållbara VA-lösningar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS §78 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 KSAU §86 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-04-24 
Samlingskarta ytmätning 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-04-28 
Medborgarförslag med underlag 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (38) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-05-31 KS/2017-0341 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KS § 78 
KSAU § 86                                                                       Dnr: KS/2016-0161 

Svar på medborgarförslag angående äldreboende 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget  

Beslutsmotivering 
Platsen vid Kärleksudden har inte det ytomfång som krävs för att kunna etablera ett 
särskilt boende med fyrtio bostäder. Hela området längs norra sidan Strömsvattnet 
har dessutom stora frågetecken rörande geoteknik för byggnation samt för att 
anlägga hållbara VA-lösningar. 

Sammanfattning av ärendet 
2016-01-15 inkom Sven Moosberg med ett medborgarförslag om placering av ett 
nytt särskilt boende på Kärleksudden, vid nuvarande Taxi, längs Strömsvattnet. 
Omsorgsnämnden/Socialnämnden yttrade sig i december 2016. Där konstateras att 
delar av förslaget innebär mer av ett trygghetsboende än ett särskilt boende. 
Förslagsställaren besökte KSau 2017-02-22 för att utveckla sin tanke kring 
medborgarförslaget. Beslutet blev att undersöka möjligheten till 
strandskyddsdispens.  

Under processen har en arbetsgrupp med medarbetare från olika verksamheter 
sett över de reella kraven och behoven för att bygga framtidens äldreboende 
utifrån målgrupp, lagkrav och hänsyn taget till arbetsmiljöfrågor. Utredningen visar 
att platsen vid Kärleksudden inte har det ytomfång som krävs för att kunna etablera 
ett särskilt boende med fyrtio bostäder. Hela området längs norra sidan 
Strömsvattnet har dessutom stora frågetecken rörande geotekning för byggnation 
samt för att anlägga hållbara VA-lösningar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-04-24 
Samlingskarta ytmätning 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-04-28 
Medborgarförslag med underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget med motivering att platsen vid Kärleksudden har inte 
det ytomfång som krävs för att kunna etablera ett särskilt boende med fyrtio 
bostäder. Hela området längs norra sidan Strömsvattnet har dessutom stora 
frågetecken rörande geoteknik för byggnation samt för att anlägga hållbara VA-
lösningar. 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (38) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-05-31 KS/2017-0341 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

 

 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (40) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-05-10 KS/2017-0202 
   
    

 

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 § 86                                                                       Dnr: KS/2016-0161 

Svar på medborgarförslag angående äldreboende 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget  

Beslutsmotivering 
Platsen vid Kärleksudden har inte det ytomfång som krävs för att kunna etablera ett 
särskilt boende med fyrtio bostäder. Hela området längs norra sidan Strömsvattnet 
har dessutom stora frågetecken rörande geoteknik för byggnation samt för att 
anlägga hållbara VA-lösningar. 

Sammanfattning av ärendet 
2016-01-15 inkom Sven Moosberg med ett medborgarförslag om placering av ett 
nytt särskilt boende på Kärleksudden, vid nuvarande Taxi, längs Strömsvattnet. 
Omsorgsnämnden/Socialnämnden yttrade sig i december 2016. Där konstateras att 
delar av förslaget innebär mer av ett trygghetsboende än ett särskilt boende. 
Förslagsställaren besökte KSau 2017-02-22 för att utveckla sin tanke kring 
medborgarförslaget. Beslutet blev att undersöka möjligheten till 
strandskyddsdispens.  

Under processen har en arbetsgrupp med medarbetare från olika verksamheter 
sett över de reella kraven och behoven för att bygga framtidens äldreboende 
utifrån målgrupp, lagkrav och hänsyn taget till arbetsmiljöfrågor. Utredningen visar 
att platsen vid Kärleksudden inte har det ytomfång som krävs för att kunna etablera 
ett särskilt boende med fyrtio bostäder. Hela området längs norra sidan 
Strömsvattnet har dessutom stora frågetecken rörande geotekning för byggnation 
samt för att anlägga hållbara VA-lösningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-04-24 
Samlingskarta ytmätning 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-22 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-04-28 
Medborgarförslag med underlag 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget med motivering att platsen vid Kärleksudden inte har 
det ytomfång som krävs för att kunna etablera ett särskilt boende med fyrtio 
bostäder. Hela området längs norra sidan Strömsvattnet har dessutom stora 
frågetecken rörande geoteknik för byggnation samt för att anlägga hållbara VA-
lösningar. 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (40) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-05-10 KS/2017-0202 
   
    

 

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 kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

 

 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-04-24 Dnr: KS/2016-0161
KS - 
Maria Reinholdsson, 0526-19055

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

Medborgarförslag angående Äldreboende

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag angående särskilt boende vid Kärleksudden, Oslovägen.

Ärendet
2016-01-15 inkom Sven Moosberg med ett medborgarförslag om placering av ett 
nytt särskilt boende på Kärleksudden, vid nuvarande Taxi, längs Strömsvattnet. 
Omsorgsnämnden/Socialnämnden yttrade sig i december 2016. Där konstateras 
att delar av förslaget innebär mer av ett trygghetsboende än ett särskilt boende. 
Förslagsställaren besökte KSau 2017-02-22 för att utveckla sin tanke kring 
medborgarförslaget. Beslutet blev att undersöka möjligheten till 
strandskyddsdispens. 

Under processen har en arbetsgrupp med medarbetare från olika verksamheter 
sett över de reella kraven och behoven för att bygga framtidens äldreboende 
utifrån målgrupp, lagkrav och hänsyn taget till arbetsmiljöfrågor. Utredningen 
visar att platsen vid Kärleksudden inte har det ytomfång som krävs för att kunna 
etablera ett särskilt boende med fyrtio bostäder. Hela området längs södra sidan 
Strömstvattnet har dessutom stora frågetecken rörande geotekning för 
byggnation samt för att anlägga hållbara VA-lösningar.

Beslutsunderlag
Ytjämförelser

Maria Reinholdsson
Kommunchef
0526-19055
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (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 § 42     Dnr: KS/2016-0161 

Placering av särskilt boende -Redovisning av medborgarförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  

att ge kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att få strandskyddsdispens 
för byggnation i anslutning till Strömsvattnet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sven Moosberg föredrar och utvecklar sitt medborgarförslag  
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Att ge kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att få strandskyddsdispens 
för byggnation i anslutning till Strömsvattnet. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Maria Reinholdsson, kommunchef 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  6 (34) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2016-04-28 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KF § 54 Dnr KS/2016-0161 

Medborgarförslag angående nytt äldreboende 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarförslaget till Omsorgsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Sven Moosberg har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att 
behovet är stort och säkerligen utan politisk inramning. Vi är alla medvetna och 
således torde detta egentligen inte bli färgat av annat än en varm tanke för de 
äldres och behövandes bästa. Det florerar ett antal förslag där man geografiskt 
tycker vara passande. De flesta verkar innehålla sådana begränsningar att 
markangivelserna inte kan anses optimala. 
Sven Moosberg föreslår att ett äldreboende placeras vid Kärleksudden och främst 
där man i nuläget härbergerar Taxistationen. Läget är i sig okontroversiellt. Lika 
långt till Centrum som till handelsområdet på Oslovägen samt stor tillgång på 
grönytor och promenadstråk.  
Härmed hemställes att Kommunfullmäktige måtte ge Tekniska förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för ett äldreboende på nämnda plats. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2016-03-14 

Notering under sammanträdet 
Monica Larsen (C), Margareta Fredriksson (L), Ronnie Brorsson (S) samt Mats  
Granberg (S) hade inlägg i ärendet.  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 
att remittera medborgarförslaget till Omsorgsnämnden för yttrande. 

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

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Omsorgsnämnden 
Sven Moosberg 

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/




Särskilt boende / Äldreboende
Vid Kärleksudden, Strömstad

Bakgrund till förslaget
Det kommer, över tid, att krävas ytterligare satsningar på Särskilt boende /Äldreboende. 
Vid lokalisering bör största möjliga hänsyn tas till läget. Man har att göra med människor som inte 
sällan är rörelsehindrade och kan man undvika branta backar är det bra.
Viktigt också att man har relativt nära till kommunal service och till butiker 
Utformning av boendet måste anpassas för äldre med rörelsehinder samt byggas på ett sådant sätt 
att närmiljön upplevs stimulerande.
Ett soligt läge är att föredra men det måste även finnas möjlighet till skugga varma dagar
Närheten till Kärleksudden ger dessa fördelar även om det, på det tänkta soldäcket, måste finnas 
solavskärmning i form av parasoller mm. 
Läget är även valt med tanken att man relativt enkelt skall energiförsörja projektet från 
Strömsvattnet. Tekniken med slangar på botten av sjön kopplade till värmepumpar är beprövad. 
Detta i kombination med takmonterade solfångare borgar för relativt sett låga energikostnader.
En av nackdelarna med det föreslagna läget är närheten till Oslovägen, men det finns idag väl 
utvecklad teknik för att ljudisolera såväl fasader som fönster.
Tanken är att lokalisera trapphus och hissar i de delar av bostadsbyggnaderna som är mest 
påverkade av ljud, de norra gavlarna.

Principiell utformning
Två parallella 3-vånings bostadsbyggnader 45 resp. 30 m långa
Sammanbinds med en 1-våningsdel
1-våningsdelen innehåller gemensamma utrymmen såsom matsal,
kök, litet café, personalrum, förråd mm.
Mellan bostadsbyggnaderna, mot Strömsvattnet byggs ett soldäck
som även kan fungera som uteservering till caféet
Bryggdäcket dras ut förbi gaveln på den västra byggnaden och ansluter
till parken på Kärleksudden
I anslutning till soldäcket byggs en liten brygga

Bostadsbyggnaderna
Bostadsbyggnaderna rymmer ca tjugofem 2-rumslägenheter om ca 60 m2.
Därutöver tre till fyra 3-rumslägenheter.
Samtliga lägenheter nås via loftgångar som vetter mot soldäcket
Loftgångarna förses med burspråk som inglasas
Hiss och trapphus i norra gaveln i vardera byggnaden
Direkt anslutning mellan loftgångar och 1-våningsbyggnaden
Gavlarna mot vägen ljudisoleras. Även eventuella fönster ljudisoleras
Eventuellt kan del av bostadsbyggnad förses med källare för att inrymma
energicentral och ackumulatortank för solvärme



1-våningsbyggnaden
Entré ca 50 m2
Café ca 50 m2
Matsal ca 100 m2
Kök ca 30 m2
Personal ca 50 m2
Förråd ca 30 m2
Tvätt och städ ca 30 m2

Soldäcket
Soldäcket utföres av värmebehandlad furu med spårad överyta för att eliminera halkrisk.
Närmast vattnet trappas däcket ner i två nivåer (sittplatser)
Däcket förses med glasräcke
Del av soldäcket skall kunna användas som uteservering till caféet
Soldäcket skall ansluta till parken i Kärleksudden
Soldäcket skall förses med planteringsytor och vindskärmar och belysning
Direkt anslutning skall finnas till loftgångar i bottenplan och till 1-plansdelen

Bryggan
I anslutning till soldäcket byggs en enkel brygga av trä. Eventuellt kan en flytbrygga vara ett 
alternativ. (Utförs den av betong krävs ingen upptagning vintertid)

Gemensamt
Bostadsbyggnaderna utföres med valmade tak med röda tegelpannor
Fasaderna muras och putsas med släta markeringar runt fönster
Fasader på loftgång beklädes med träpanel 
Fönster typ vridfönster aluminiumbeklädda

Värme
Byggnaderna uppvärms och förses med varmvatten via värmepumpar
som hämtar energi från slangar som läggs ner på botten i Strömsvattnet
Kompletteras med solfångare på tak mot söder 1-plansdelen

Ventilation
Normenlig ventilation med mekanisk till- och frånluft
Speciell ventilationsinstallation i kök och café

Teknisk produktion
Delar av bostadsbyggnaderna kommer att hamna i det som nu är fritt
vatten eller yta med vass. Här får man utreda alternativa grundläggningssätt.
Antingen genomför man erforderlig utfyllnad med sprängsten, alternativt
förlägges byggnaderna på pålar som slås till fast berg.



Fortsatt handläggning
En förutsättning för att förslaget skall kunna genomföras är dels att
taxi flyttar, dels att detaljplanen ändras/anpassas
Vattendom måste beviljas
Ett närmare studium av byggnadsvolymer måste göras och innehållet
i respektive byggnad analyseras. Här skall man även fatta beslut om antal lägenheter och 
lägenheternas storlek. 
I grunden gäller att fastställa vilken volym som krävs. Ett alternativ där bostadsbyggnaderna byggs i 
två plan reducerar antalet lägenheter med ca 1/3-del. Från ca 30 st till 20 st.
När volymer och placering fastställts kan det vara lämpligt att göra en modell
Så snart som möjligt bör en arkitekt engageras att göra mera detaljrika skisser

Tider
Målsättning, inflyttningsklart senast 31/12 2018.
Så snart ett principbeslut fattats bör arbetet med planändringen påbörjas. 
Parallellt förs förhandlingar med Taxi och placering av de nya byggnaderna detaljstuderas.
Nu utför man även geotekniska undersökningar
Samtidigt förs diskussioner med länsstyrelsen angående vattendom
Vid årsskiftet 2016-2017 bör planändringen vara klar för samråd
Geotekniken bör då också vara klar för beslut om lämplig grundläggning
Under första halvåret 2017 utförs resterande administrativt arbete
Målet bör vara att den ändrade planen skall kunna antas under 2017 tredje kvartalet varefter 
projekteringen påbörjas.
Byggstart i början av 2018 och inflyttning till jul samma år.
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 3 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21  
   
    

 

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 §101                        Dnr: KS/2017--0383 

Svar på medborgarförslag - ändrad ålder för seniorkort på 
Västtrafik 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att  avslå medborgarförslaget 

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

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

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsen 2017-08-30 §103 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 §119 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-08-16 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20 
Medborgarförslag 2017-06-01 
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rakarl01
Ny stämpel 2



               

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

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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

Medborgarförslag om ändrad ålder för seniorkort på Västtrafik 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  avslå medborgarförslaget 

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

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

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

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

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsens beslut  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-16 KS/2017-0279 
   
    

 

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 § 119                        Dnr: KS/2017--0383 

Medborgarförslag om ändrad ålder för seniorkort på Västtrafik 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  avslå medborgarförslaget 

Beslutsmotivering 
Medborgarförslag om att ändra åldern för seniorkort i kollektivtrafiken inom 
tätorten från 65 år till 61 år. 
Av de 49 kommunerna inom Västra Götalandsregionen erbjuder 36 kommuner 
seniorkort. 17 kommuner har 75 år som gräns. Övriga 19 kommuner har 65 år. 
Förslaget avser att förändra åldersgräns inom tätorten. Den befintliga 
kollektivtrafiken samt de som nyttjar den finns företrädesvis utanför tätorten. 

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

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

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå medborgarförslaget 

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

 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

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


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (36) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-06-20 KS/2017-0266 
   
    

 

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 § 77     Dnr: KS/2017-0383 

Medborgarförslag om ändrad ålder för seniorkort på Västtrafik 

Kommunfullmäktiges beslut 

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-06-01 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

  Maria Reinholdsson kommunchef 
 
 
 
 

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


Från: Jan Söderman [mailto:jan.soderman@telia.com]
Skickat: den 1 juni 2017 12:01
Till: Ralf Karlsson <ralf.karlsson@stromstad.se>
Ämne:Medborgarförlag

Hej
Önskar lämna följande medborgarförslag.
Personer över 65 år år boende i Strömstad kommun kan erhålla ett sk Seniorkort som
innebär att de åker avgiftsfritt på Västrafiks linjer inom Strömstad tätort.
Då det är möjligt att gå i pension vid 61 års ålder och många också gör så, föreslår
undertecknad att ålderskravet för att få Seniorkort sänks till 61 års ålder.

Mvh // Jan Söderman
Bjälveröd 11
45297 Strömstad
Mobil: 0706 – 49 08 04



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 4 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21  
   
    

 

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 §102    Dnr: KS/2017-0489 

Avsägelse som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Anna Gravander (MP) entledigande från uppdraget som ordinarie 
ledamot Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Gravander (MP) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot 
Kommunfullmäktige 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 5 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21  
   
    

 

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 §103    Dnr: KS/2017-0489 

Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Anna Gravander (MP) entledigande från uppdraget som ersättare i 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Gravander (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 6 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21  
   
    

 

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 §104     Dnr: KS/2017-0498 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse XXX (MP) som ny ersättare i kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anna 
Gravander (MP) har beviljats entledigande från uppdraget.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
XX (MP) föreslår XXX (MP) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 5



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 7 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21  
   
    

 

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 §105    Dnr: KS/2017-0457 

Avsägelse som ordinarie ledamot i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Christer Bech (S) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i 
socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Christer Bech (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i socialnämnden 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 8 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21  
   
    

 

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 §106     Dnr: KS/2017-0499 

Val av ny ordinarie ledamot i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
att utse XXX (S) som ny ordinarie ledamot i socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot i socialnämnden 
efter Christer Bech (S) som har beviljats entledigande från uppdraget.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
XX (S) föreslår XXX (S) som ny ordinarie ledamot i socialnämnden 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 9 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21  
   
    

 

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 § 107                        Dnr: KS/2017-0278 

Policy för tjänsteresor 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

Sammanfattning av ärendet 
Reglemente från 2004 rörande tjänsteresor och tjänstefordon föreslås bytas ut till 
Policy för tjänsteresor och tjänstefordon. 
Strömstads kommuns reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor daterad 2004-
05-13 behöver uppdateras utifrån aktuella regelverk. Förslaget utgår ifrån det 
nuvarande reglementet men föreslås fortsättningsvis benämnas som policy. 
Förslaget till policy har gåtts igenom av berörda inom tekniska förvaltningen samt 
kommunens miljöstrateg. Ledamöter hos kommunstyrelsens arbetsutskott har 
getts möjlighet att lämna synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-08-30 §100 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 §127 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-08-09  
Förslag till Policy för tjänsteresor och tjänstefordon  
Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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

Policy för tjänsteresor 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

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

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-23 KS/2017-0478 
   
    

 

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 § 127                         Dnr: KS/2017-0278 

Policy för tjänsteresor 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för tjänsteresor och tjänstefordon för Strömstads kommun 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2017-08-09  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 
Förslag till Policy för tjänsteresor och tjänstefordon  
Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta Policy för tjänsteresor och tjänstefordon för Strömstads kommun 
att Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor i Strömstads kommun samt 
handlingsplan avseende våra resor daterad 2004-05-13 utgår 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Inledning 
Syftet med denna policy är att förbättra villkoren för en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling i 
Strömstads kommun där begreppen hälsa, miljö och säkerhet i står i centrum. Strömstads kommun 
har som mål att vara fossiloberoende år 2030. Alla resor som omfattas av policyn ska vara 
trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 

Policyn gäller för resor och transporter i tjänsten/uppdraget för såväl anställda som förtroendevalda. 
Policyn kompletteras av regler för handhavande samt inköp av fordon.

 Policyn innebär att 
• de minst klimatpåverkande färdmedlen ska väljas 
• resor ska genomföras på ett kostnadsmedvetet sätt 
• färdsätt och logi ska väljas så att arbetstiden utnyttjas effektivt 
• webb- och videomöten ska ersätta resor när det är lämpligt 
• säkerhet och arbetsmiljö ska vägas in vid val av resa. 
 Resor och logi bokas via upphandlade tjänster

En samlad bedömning av ovanstående faktorer ska ligga till grund för beslutet inför val av resa.

Omfattning 
Policyn och reglerna gäller för medarbetare och förtroendevalda i Strömstad kommuns samtliga 
förvaltningar och bolag. 

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och säkerhet 
Alla arbetsgivare ansvarar för medarbetarnas arbetsmiljö och ska enligt 
arbetsmiljölagstiftningen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Trafiksäkerhet för resor 
i tjänsten är därmed en arbetsmiljöfråga och arbetsgivaren har ansvar för att åstadkomma 
en så god trafiksäkerhet och arbetsmiljö som möjligt för medarbetarna. 
Trafiksäkerhetsaspekten ska vägas in i valet av färdmedel. 

Trafikförordningen 
Den som vistas på väg ansvarar för att agera utifrån regelverket i Trafikförordningen 
1998:1276. Detta är särskilt viktigt för den som framför fordon. 

Förhållningssätt 
Sättet att planera och genomföra en resa är viktigt för att på bästa sätt använda 
skattemedlen. Innebörden av resa är allt mellan en kortare förflyttning till fots och en utrikes 
flygresa. 
Kommunen ska minska sin klimatpåverkan och de som reser ska inför varje beslut om resa 
använda sig av det för miljön minst klimatpåverkande färdsättet med hänsyn till 
verksamhetens krav och behov. 
Resfria möten ska användas om det går. 
Resor ska i första hand ske till fots, med cykel eller kollektivt (spårvagn, buss, tåg, båt). När 
resa med bil väljs ska de i första hand ske med kommunens fordon. Flyg bör enbart väljas för 
resor längre än 50 mil. Undantag kan ske. 
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Prioritering vid val av resa 
Vid val av resa ska en sammanvägning göras av syftet med resan, tid, kostnad, 
klimatpåverkan samt säkerhet och arbetsmiljö (utan inbördes ordning). 
För personer med funktionsnedsättning kan ytterligare faktorer behöva ingå i bedömningen 
inför beslut om resa för att resan alls ska kunna genomföras. 

Resfria alternativ 
Innan en resa beställs ska resenären i samråd med sin chef överväga om det är möjligt att 
ersätta resan till förmån för telefonmöte eller videokonferens och liknande. 
Arbetsgivaren ska tillhandahålla verktyg och informera personal om användandet för webb-baserade 
möten så att det är enkelt att ersätta fysiska resor med arbete via datornätverk och telefon eller 
liknande. 
Gå och cykla 
I första hand ska medarbetaren välja att gå eller cykla. 
Utifrån arbetsgivarens arbetsmiljöansvar bör alla tjänsteärenden med cykel ske med 
cykelhjälm. 
Kollektiv resa 
I andra hand ska medarbetaren välja att resa kollektivt (buss, tåg, båt). 
Kommunens  bilar 
I tredje hand ska medarbetare välja att resa med bilar som tillhandahålls av kommunen. 
Om bil används och fler ska resa ska samåkning övervägas. 
Hyrbil
Hyrbil får väljas om ingen av kommunens bilar finns tillgängliga. Kommunens avtal ska följas.
Taxi 
Taxi kan väljas på annan ort om inget kollektivt alternativ finns eller då det är mer 
kostnadseffektivt än andra alternativ. 
Privat bil 
Privat bil får användas när ingen av kommunens bilar finns tillgängliga. Arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar gäller för medarbetare som reser i tjänsten. Arbetsgivaren har inte 
försäkringsansvar för privata bilar.
Den förvaltning och bolag som erbjuder medarbetare parkeringsplats för privat bil ska följa 
skattelagstiftningen och därmed i skrift precisera vad som gäller avseende eventuell förmån.
Flyg 
Flyg får enbart ske för resor där hela sträckan inklusive eventuell mellanlandning är längre än 
50 mil, enkel väg. Undantag kan ske när den samlade bedömningen av faktorerna i policyn 
ger vägande skäl för det, exempelvis om annat alternativ inte är realistiskt utifrån en 
sammanvägning av policyns faktorer. 

Bonuspoäng 
Eventuella bonuspoäng, rabatter och liknande för tjänsteresor med flyg, buss och tåg och 
dylikt får enbart utnyttjas för resor i tjänsten. 

Bokning av färdmedel 
Tjänsteresor som erfordrar bokning av biljetter ska om möjligt planeras så att biljetterna kan 
beställas i så god tid att den resande kan komma i åtnjutande av aktuella rabatter eller 
lågprisbiljetter. Boka resan via resebyrå, hyrbilsföretag etc. som kommunen har avtal med. Undersök 
möjligheten till samåkning för att minska kostnader och utsläpp. 



4

Resa ska normalt företas i 2:a klass eller motsvarande, såvida inte särskilda skäl eller omständigheter 
finns i det enskilda fallet.

Logi 
Vid val av logi på tjänsteresa ska prisklass, läge, miljöhänsyn och säkerhet vara avgörande. Under 
normala omständigheter ska hotell av mellanklass användas. Boka om möjligt via den resetjänst som 
kommunen har avtal med. Boende nära besöksplatsen ska eftersträvas i syfte att minska resor till och 
från boendet. 
Betalning av boendet ska ske via kursavgift, faktura eller genom kontant betalning. Kvitto ska alltid 
begäras och bifogas till betalningsfaktura eller reseräkning. 



Bilaga 1

Regler för inköp och brukande av kommunens fordon

Regler för brukande av kommunens tjänstebilar
Skattelagstiftningen
Enligt skattelagstiftningen föreligger bilförmån om tjänstefordon disponeras för privata resor. Till 
privata resor räknas till exempel resor till och från arbetsplatsen. Kommunens fordon skall endast 
användas i tjänsten och får inte användas för privata resor. Övertidsarbete är inget skäl för att 
använda ett tjänstefordon för resa till och från bostaden.
Avsteg kan medges vid enstaka tillfällen då en medarbetare måste påbörja en tjänsteresa tidigt 
påföljande morgon eller avslutar en tjänsteresa sent en kväll. När sådana avsteg görs skall de alltid 
vara beslutade av närmsta chef.

Bilpool
• Bokning av kommunens tjänstefordon ingående i bilpool samt cyklar sker via Outlookkalender. 
• Efter varje avslutad körning skall körjournal ifyllas (obs ansvar och verksamhet skall framgå). 
Eventuella fel på fordonet skall antecknas i körjournalen och även anmälas till växeln efter avslutad 
körning.
 Elbilar ska ställas på laddning efter avslutad körning.
• Lämna aldrig fordonet med mindre än trekvarts tank (fordonet skall helst vara fulltankat och 
kontroll ha skett av vindrutespolarvätska). Bilar som kan tankas med fossilfria alternativ ska i alla 
möjliga fall också tankas med just det bränslet.
• Fordonets kupé skall vara rent och fritt från papper, skräp och dylikt.
• Cyklar ska ha pumpade däck och fungerande belysning
• Som förare av kommunalt tjänstefordon är du ekonomiskt ansvarig vid
förseelser i trafiken ex. om du får fortkörnings- eller parkeringsböter.
• Rökning är inte tillåten i kommunens tjänstefordon.
• Pälsdjur får inte vistas i kommunens tjänstefordon (undantag ex. ledarhund eller om arbetet i 
övrigt så kräver).
• Var ett föredöme i trafiken, du är en representant för Strömstads kommun.

Inköp/upphandling
• I förfrågningsunderlag skall ingå angivna förutsättningar avseende miljöaspekter och trafiksäkerhet, 
bl.a. avseende miljöanpassad teknik och förnybara bränslen.
• Tjänstebilar skall ha huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används.
• Upphandling av tjänstefordon skall normalt ske genom att ramavtal tecknas med leverantör. 
Avtalet ska avse fullserviceleasing. Avtal kan tecknas med olika leverantörer beroende på hur krav på 
miljö- och trafiksäkerhetsaspekter kan tillgodoses.
• Förvärv/leasing av tjänstefordon skall ske via kommunens upphandlare eller genom avrop med 
leverantör med ramavtal.
• Kommunens tjänstebilar för persontransporter skall i första hand kunna tillgodoses genom en 
leverantör för hela kommunen.
• Kommunens tjänstebilar skall vara vita eller blå och försedda med kommunens vapen. Undantag 
avs. märkning med kommunens vapen skall kunna medges för vissa bilar inom de sociala 
verksamheterna.

Dessutom bör följande finnas i tjänstefordon
Mätare av momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning
 Farthållare
 Alkolås
Motorvärmare
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Kommunledningskontoret 2004-03-16 Reglemente 
Mats Granberg Vårt dnr: KS/2004-0079 
   

 
 
  
  
  
  
 
Reglemente för tjänstefordon och tjänsteresor i Strömstads 
kommun, samt handlingsplan avs. våra resors miljöpåverkan   
 
Antaget av Kommunfullmäktige i Strömstad 2004-05-13 § 27 
 
1. Mål och syfte 
 
Reglementet skall säkerställa att alla medarbetare i Strömstads kommun känner 
till dels hur resor i tjänsten skall ske och dels vilka regler som gäller för dessa.  
 
Syftet är att resor i tjänsten i närområdet, normalt skall kunna ske med tjänste-
fordon, vilka ska tillgodose de säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöaspekter som är 
rimliga att ställa. Syftet är också att vi skall minimera våra resors miljöpåverkan. 
 
2.  Omfattning 
 
Reglementet och handlingsplanen gäller för Strömstads kommuns anställda och 
förtroendemän 
 
3. Regler för brukare av kommunens tjänstebilar 
 
3.1 Skattelagstiftningen 
 
Enligt skattelagstiftningen föreligger bilförmån om tjänstefordon disponeras för 
privata resor. Till privata resor räknas bl.a. resor till och från arbetsplatsen. 
Kommunens fordon skall endast användas i tjänsten och får inte användas för 
privata resor. Övertidsarbete är inget skäl för att använda ett tjänstefordon för resa 
till och från bostaden. 
 
Avsteg kan medges vid enstaka tillfällen då en medarbetare måste påbörja en 
tjänsteresa tidigt påföljande morgon eller avslutar en tjänsteresa sent en kväll. När 
sådana avsteg görs skall de alltid vara beslutade av närmsta chef. 
 
3.2 Billigaste färdsätt 
 
Tjänstefordon ska i första hand användas för resor inom kommunen eller dess 
närområde. Vid längre resor inom regionen/riket gäller grundregeln om billigaste 
färdsätt, vilket oftast innebär kollektivtrafik. Om tjänstefordon av praktiska skäl  
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ändå måste användas vid längre resor, ska det vara under en kortare tidsperiod – 
max 2-3 dygn – och företrädesvis vid samåkning. 
 
Användande av tjänstefordon vid utrikes resa beslutas av närmsta chef med 
iakttagande av regler för billigaste färdsätt. 
 
3.3 Principer 
 

• Undvik att göra tjänsteresor om mötet kan göras via telefon- eller video-
konferens. 

• Längre tjänsteresor, fjärresor, bör göras med tåg. 
• Resor inom regionen bör ske med lämplig kollektivtrafik i första hand. 
• Cykel, gång eller stadsbuss bör användas inom tätorten. 
• Vid tjänsteresor med bil skall samåkning eftersträvas. 

 
3.3 Bilpool 
 

• Bokning av kommunens tjänstefordon ingående i bilpool sker via 
intranätsidan eller i kommunens växel, där också nycklar och ev. 
bensinkort hämtas och återlämnas. 

• Finns inte tjänstefordon att tillgå kan tillfällig förhyrning ske, vilket 
åligger resenären själv att anordna på anvisat ställe. 

• Efter varje avslutad körning skall körjournal ifyllas (obs ansvar och 
verksamhet skall framgå). Eventuella fel på fordonet skall antecknas i 
körjournalen och även anmälas till växeln efter avslutad körning. 

• Lämna aldrig fordonet med mindre än trekvarts tank (fordonet skall helst 
vara fulltankat och kontroll ha skett av vindrutespolarvätska). 

• Fordonets kupé skall vara rent och fritt från papper, skräp och dylikt. 
• Som förare av kommunalt tjänstefordon är du ekonomiskt ansvarig vid 

förseelser i trafiken ex. om du får fortkörnings- eller parkeringsböter. 
• Rökning är inte tillåten i kommunens tjänstefordon. 
• Pälsdjur får inte vistas i kommunens tjänstefordon (undantag ex. ledarhund 

eller om arbetet i övrigt så kräver). 
• Var ett föredöme i trafiken. Undvik t.ex. att tala i mobiltelefon när du kör 

bil. 
 
3.4 Tjänstefordon (användande, skötsel, ansvar mm) 
 

• Respektive förvaltning ansvarar tills vidare för skötsel, underhåll mm 
av egna tjänstefordon. 

• Alla tjänstefordon för persontransporter skall vara utrustade med kör-
journal. 

• Drivmedel tankas på anvisad station med vilken ramavtal tecknats. Om 
tankning måste ske utanför kommunen skall detta ske på drivmedels- 
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kort som normalt skall följa tjänstebilen. Kortet får även användas för 
utgifter som är förenade med bilens underhåll vid tjänsteresa. Om 
tankning måste ske med eget kort/egna medel skall alltid kvitto upp-
visas för erhållande av ersättning. 

• Tjänstefordon skall efter avslutad körning parkeras på anvisad upp-
ställningsplats och motorvärmare skall inkopplas där sådan finns att 
tillgå och behov härav föreligger. 

 
4. Försäkringar  
 
4.1 Försäkringar av nya tjänstebilar 
 
Vid förvärv av nya tjänstebilar skall alltid anmälan göras till försäkrings-
samordnaren av den som är ansvarig för inköpet.  
 
4.2 Fordonsförsäkring (omfattning) 
 
Försäkring av kommunens tjänstebilar skall omfatta skydd i form av helför-
säkring. 
 
4.3 Tjänstreseförsäkring 
 
Försäkringen omfattar läke- och resekostnadsersättning om sjukdom eller olycks-
fall uppstår, invaliditets- och dödsfallsersättning, reseavbrottsersättning vid längre 
resor, överfallsskydd, resegodsskydd mm.  
 
Försäkringen gäller under färd med allmänt färdmedel, t.ex. tåg, buss, flyg eller 
båt i reguljärtrafik men även vid färs på tjänstecykel. 
 
5. Egen bil i tjänsten 
 
Ersättning för användande av egen bil i tjänsten kan utgå för resor inom 
kommunen eller dess närhet, om inte tjänstebil finns att tillgå. Detta beslutas av 
närmsta chef. Vid resa med egen bil utgår endast milersättning enligt avtal, vilken 
för den enskilde omfattar samtliga bilkostnader som är förenade med eller kan 
uppstå på grund av uppdraget/förrättningen. I första hand skall dock tjänstefordon 
alt. leasingbil användas. 
 
6. Inköp/upphandling 
 

• I förfrågningsunderlag skall ingå angivna förutsättningar avseende miljö-
aspekter och trafiksäkerhet, bl.a. avseende miljöanpassad teknik och för-
nybara bränslen. 

• Upphandling av tjänstefordon skall normalt ske genom att ramavtal 
tecknas med leverantör. Avtalet ska avse fullserviceleasing. Avtal kan  
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tecknas med olika leverantörer beroende på hur krav på miljö- och 
trafiksäkerhetsaspekter kan tillgodoses.  

• Förvärv/leasing av tjänstefordon skall ske via kommunens upphandlare 
eller genom avrop med leverantör med ramavtal. 

• Kommunens tjänstebilar för persontransporter skall i första hand kunna 
tillgodoses genom en leverantör för hela kommunen och företrädesvis vara 
av kombimodell.  

• Kommunens tjänstebilar skall vara vita eller blå och försedda med 
kommunens vapen. Undantag avs. märkning med kommunens vapen skall 
kunna medges för vissa bilar inom de sociala verksamheterna. 

 
Handlingsplan för kommunens tjänstebilar och resor 
 
7. Mål och syfte 
 

• Resor och transporter, baserat på fossila bränslen i Strömstads kommun, 
skall minska. Vi skall bana väg för miljöanpassad teknik. 

• Vi skall i vår tjänsteutövning minimera risken för att våra egna och andra 
trafikanter ska komma till skada. 

• Kommunens tjänstefordon bör samordnas i en cykel- och bilpool i syfte att 
tillgodose de säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöaspekter som är rimliga att 
ställa. 

• Uppdragstagare (leverantörer av tjänster och varor) bör ha en resepolicy 
som tar upp miljö och trafiksäkerhet. 

 
8. Ansvar 
 
Tjänstebilar är aldrig personliga och var och en har ansvar för att det egna 
resandet i tjänsten sker i enlighet med fastställda riktlinjer. 
 
 
9. Miljöaspekter och säkerhet 
 

• I det dagliga resandet skall vi ta hänsyn till och minimera våra resors 
miljöpåverkan. 

• Andelen tjänsteresor med i första hand tåg och i andra hand buss skall 
väljas där så är möjligt. 

• Om transporten/resan behövs så bör den genomföras på det säkraste och 
miljövänligaste sättet. 

 
9.1 Minimikrav på bilar som används i tjänsten 
 

• Alla nya tjänstebilar bör klara de senast kända miljö och säkerhets-
kraven. Motsvarande gäller hyrbilar.  

• De fossila koldioxidutsläppen skall inte överskrida de värden som 
rekommenderas av ansvariga myndigheter. 
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• Alla tjänstebilar bör klara gällande avgaskrav. 
• Tjänstebilar skall ha huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som 

används. 
• Tjänstebilar skall ha minst tre mm mönsterdjup på sommardäck och 

fyra mm på vinterdäck. 
• Däcken skall, så fort marknaden tillåter, inte innehålla HA-oljor. 
• Om behov och önskemål föreligger av tjänstecyklar skall resp. 

förvaltning tills vidare tillhandahålla dessa. 
 
Dessutom bör följande finnas i tjänstefordon: 
 

• Mätare för momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning. 
• Hastighetspåminnare. 
• Alkolås. 
• Motorvärmare 

 
10 Åtgärder 
 

• Kunskapen om trafiksäkrare och mer miljöanpassade resor skall öka i hela 
organisationen. 

• Utbildning i ”Sparsamt körsätt” ska kunna erbjudas till anställda som kör 
bil i tjänsten. 

• Kommunen ska föregå med gott ex. avseende upphandling av bilar med 
förnybara bränslen och bana väg på marknaden för enskilda och företag 
och för entreprenörer att öppna service och tankställen. 

• Vid upphandling av fordon och resor skall ställas de miljö- och trafik-
säkerhetskrav som föreskrivs i reglementet och handlingsplanen. 

 
11 Uppföljning 
 
En uppföljning av handlingsplanen bör ske årligen och finnas med i den årliga 
miljöredovisningen för Strömstads kommun. 
 
Frågor som bör följas upp är exv.; 
 

• Bilparkens förändring dvs övergång till bilar med förnybara bränslen. 
• Förändringar i kostnadsrelationen mellan flyg-, tåg-, båt-, buss- och 

bilresor. 
 
 
 
Tomas Nyman  Mats Granberg 
Personalchef   Administrativ chef 
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21  
   
    

 

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 §108                        Dnr: KS/2017- 0399 

Policy om skyddade personuppgifter 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-08-30 §101 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 §117 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-06-14 
Policy för hantering av skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och 
bolag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 9



               

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

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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

Policy om skyddade personuppgifter 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-16 KS/2017-0279 
   
    

 

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 § 117                        Dnr: KS/2017- 0399 

Policy om skyddade personuppgifter 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

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


STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-06-14 Dnr: KS/2017-0399
KS 
Maria Reinholdsson, 0526-19055

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

Policy av skyddade personuppgifter

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att anta policy för hantering av skyddade personuppgifter med riktlinjer för 
nämnder och bolag

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

Ärendet
Uppgifterna som registreras i folkbokföringen är som huvudregel offentliga. I vissa 
fall kan det dock skada en person att uppgifter om denne lämnas ut. Det kan t.ex. 
gälla någon som är hotad eller förföljd. Det finns tre typer av skyddade 
personuppgifter eller skyddad identitet som man också kan säga: 
sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.

Varje myndighet är ansvarig för sina egna personregister. Det innebär att det är 
myndigheten själv som bestämmer vad som ska presenteras för sina handläggare 
och utåt. Det finns inte några rättsliga regler för hantering av skyddade 
personuppgifter. Med enhetliga rutiner kan hanteringen underlättas inom den 
offentliga förvaltningen och minska risken att sekretessmarkerade 
personuppgifter lämnas ut oavsiktligt.

Beslutsunderlag
Policy för hantering av skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och 
bolag

Maria Reinholdsson
kommunchef
0526-19055
maria.reinholdsson@stromstad.se

 
 
 
 

Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-06-14 Dnr: KS/2017-0399
KS 

Beslutet skickas till
Kommunchef
Alla nämnder/förvaltningar och bolag
HRchef
Kommunikationschef
Webbmaster



Strömstads kommuns

Styrdokument

Policy om skyddade personuppgifter 
med riktlinjer till nämnder och bolag

Dokumenttyp Policy
Beslutande organ Kommunfullmäktige
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen
Antagen 2017-MM-DD                                    
Ansvar HR chef           
Aktualitetsförklaras 2018-12-31  (regel 1 år)

Dnr KS/2017-0399  



Policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och 
bolag

Inledning
Inom kommunens verksamheter hanteras en stor mängd personuppgifter. Det handlar om uppgifter 
rörande förtroendevalda, anställda, abonnenter, sökande, patienter, boende med flera.

Personuppgifter kan efter beslut av skatteverket vara skyddade. Det är angeläget att kommunens 
verksamheter hanterar skyddade personuppgifter på ett enhetligt och säkert sätt. Varje nämnd 
måste därför göra en noggrann genomgång av sin verksamhet och upprätta anvisningar för 
hanteringen av skyddade personuppgifter inom den egna verksamheten om så krävs utöver denna 
policy. Med nämnd avses i det följande även kommunala bolag.  

Beslut om skydd av personuppgift fattas för att människor som utsatts för någon form våld, hot om 
våld, trakasserier, förföljelse ska kunna leva ett bra liv. Detta handlar om barn och vuxna, brottsoffer, 
vittnen till brott, utsatta för hot och /eller våld i nära relation och hedersrelaterad problematik. 

Kommunen som myndighet har ett ansvar att ge dessa personer stöd och skydd samt medverka till 
goda levnadsförhållanden. 

Beroende på arten av hot finns det tre grader av skyddade personuppgifter. Skyddade 
personuppgifter är samlingsnamnet som skatteverket använder för åtgärderna sekretessmarkering, 
kvarskrivning och fingerade personuppgifter. 

Sekretessmarkering 
Enligt 22 kap. 1 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400, OSL), är uppgifter inom 
folkbokföringsverksamheten i regel offentliga. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan 
antas att en person, eller någon närstående, kan lida skada eller men om uppgiften om personen 
lämnas ut. 

I de fall skatteverket på förhand kan bedöma att utlämnande av uppgifter om en person kan orsaka 
personförföljelse eller annan skada kan en s.k. markering för särskild sekretessprövning 
(sekretessmarkering) sättas för personen i folkbokföringsdatabasen. 

Det framgår inte av själva markeringen vilken uppgift om personen i folkbokföringen som kan vara 
känslig. Det behöver inte bara vara adressen som är den skyddsvärda uppgiften, det kan även vara 
nytt namn eller uppgifter om närstående. 

Markeringen ska fungera som en varningssignal så att en noggrann prövning görs innan några 
uppgifter om personen lämnas ut. En sekretessmarkering innebär inte någon absolut sekretess. Vid 
en begäran om utlämnande av personuppgifter ska varje myndighet göra en självständig 
sekretessbedömning. Vid bedömningen kan myndigheten komma fram till att uppgifterna ska lämnas 
ut. 

Skatteverket aviserar sekretessmarkeringen till andra myndigheter tillsammans med övriga uppgifter 
om personen, när uppgifterna lämnas övertill myndigheterna.

Kvarskrivning 
Ett annat sätt att skydda personuppgifter i folkbokföringen är att genom beslut om kvarskrivning 
medge en person vid flyttning att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten i högst tre år. 



Kravet för en person att få bli kvarskriven är att han av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, 
förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt. Omständigheterna ska i princip motsvara de 
som gäller för meddelande av besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud. 

Vid kvarskrivning framgår inte den verkliga bostadsorten av folkbokföringsregistret och därmed 
sprids den inte heller till aviseringsmottagarna. Den gamla adressen tas bort och personen 
registreras ”på församlingen skriven”. Skatteverkets adress anges som en särskild postadress. 

Det som aviseras till andra myndigheter är en flyttning där personen blivit på församlingen skriven 
och med den särskilda postadressen. Någon annan särskild markering aviseras inte. All post går då till 
skatteverket som har den faktiska adressen manuellt förvarad och kan vidarebefordra posten. 

Kvarskrivningen fungerar som ett adresskydd. Men i regel får en kvarskriven person också en 
sekretessmarkering. Då aviseras även sekretessmarkeringen. 

Fingerade personuppgifter 
Vid särskilt allvarliga hot kan en person medges att använda annan identitet. Beslut om detta 
meddelas av Stockholms tingsrätt efter ansökan hos Rikspolisstyrelsen. Den nya identiteten 
registreras på ett sådant sätt att det inte framgår att det rör sig om fingerande personuppgifter. 
Kopplingen mellan identiteterna finns endast hos Rikspolisstyrelsen.

Nedan följer riktlinjer till nämnder och bolag om hantering av skyddade personuppgifter.



Riktlinjer till nämnder och bolag om hantering av skyddade 
personuppgifter

Med nämnd avses i det följande även kommunala bolag.

1. Varje nämnd ska utforma anvisningar om hanteringen av skyddade personuppgifter 
inom den egna verksamheten, om så krävs utöver dessa riktlinjer.
Nämnderna ska utforma sina anvisningar utifrån en egen riskbedömning av de skyddade 
personuppgifter som myndigheten behandlar och konsekvensen av om dessa uppgifter lämnas ut till 
en obehörig person.

Nämnder som inte omfattas av någon form av verksamhetsspecifik sekretess ska om möjligt inte 
registrera skyddade personuppgifter, eftersom uppgifterna kan bli offentliga och en nämnd kan bli 
skyldig att lämna ut t.ex. en adress. Anställda med skyddade personuppgifter måste dock registreras 
bl.a. för att administrera löneutbetalningar.

Det finns emellertid allmänna bestämmelser gällande sekretess för personuppgifter i 21 kap. OSL 
som är tillämpliga inom alla myndigheters verksamheter, men varje myndighet ska själv göra en 
sekretessbedömning och myndigheten kan då komma fram till att uppgiften är offentlig. Alla 
nämnder som hanterar skyddade personuppgifter i verksamheten ska registrera och förvara sådana 
uppgifter på ett säkert och enhetligt sätt.

E-tjänst, e-post
Den enskilde med skyddade personuppgifter ska alltid upplysas om risken med att lämna ut sina 
uppgifter, t.ex. ska den enskilde informeras om riskerna med att hantera elektroniska tjänster och e-
post.

Nämnderna ska vid behov kunna erbjuda alternativ till e-hantering av personuppgifter.

2. Nämnderna ska inte i onödan ta med information i sina handlingar. 
Varje nämnd bör göra en översyn av vilken information som ovillkorligen måste anges i ansökningar, 
beslut, protokoll och andra handlingar. I arbetsordningar, anvisningar o.d. eftersträvas vanligen en 
rationell och enhetlig handläggning av ärenden och det finns då risk för att skyddade personuppgifter 
i onödan krävs in, eller tas in i en handling. Enligt personuppgiftslagen ska personuppgifter som inte 
behövs inte heller begäras in. 

3. Varje nämnd ska särskilt beakta hanteringen av skyddade personuppgifter vid 
utveckling av IT-stöd. 
Vid utveckling av IT-stöd eftersträvas alltmer system med enhetliga rutiner och med små möjligheter 
till avvikelser. För att inte tappa kontrollen över skyddade personuppgifter ska behandlingen av 
sådana uppgifter särskilt beaktas vid systemutvecklingen. 

Det ska tydligt gå att utläsa om uppgifter är skyddade i de system som hanterar personuppgifter.

4. Varje nämnd ska utforma IT-stödet så att endast ett fåtal personer har behörighet 
att ta del av skyddade personuppgifter. 
Risken för att skyddade personuppgifter lämnas ut, av misstag eller medvetet, ökar med antalet 
handläggare/användare som kan ta del av uppgifterna. Detta gäller vid såväl direktåtkomst på 
bildskärm som uttag av uppgift på papper. Kretsen av personer som har behörighet att ta del av 
skyddade personuppgifter ska därför begränsas så mycket som möjligt. Enbart de 



handläggare/användare som har behov av uppgifterna ska kunna ta del av skyddade 
personuppgifter. 

5. För en användare som har behörighet att ta del av skyddade uppgifter ska det på ett 
säkert och enhetligt sätt framgå att uppgifterna är skyddade. 
Sekretesskyddade personuppgifter ska förvaras och markeras på ett enhetligt och tydligt sätt inom 
verksamheten, både digitalt och manuellt, för att minimera risken för eventuella misstag. Det är 
viktigt att markeringar om skyddade personuppgifter syns vid alla sökningar i register och att de 
markeras tydligt både på bildskärm och i pappersform.

6. Varje nämnd ska utforma enhetliga och säkra rutiner för att kommunicera med och 
om personer med sekretessmarkerade personuppgifter. 
Skyddade personuppgifter ska inte spridas till områden där sekretess för uppgifterna inte föreligger. 
Personer med skyddade personuppgifter ska informeras om vikten av att inte i onödan lämna ut 
uppgifter om sig själva. 

Nämnden ska vända sig till den enskilde eller t.ex. andra myndigheter endast via en säker 
kommunikationskanal. Säkra kommunikationskanaler är brev, elektronisk kommunikation med hjälp 
av elektronisk legitimation och personligt besök av den enskilde om han eller hon har legitimerat sig. 

Kommunikation via e-post ska inte tillämpas i fråga om skyddade personuppgifter vare sig inom eller 
mellan myndigheter. Kommunikation med andra myndigheter per telefon kan vara möjlig efter 
motringning. För utskick till en person med sekretessmarkerade personuppgifter kan en myndighet 
använda den adressuppgift som myndigheten själv förfogar över. Om man inte har någon 
adressuppgift i verksamheten, t.ex. där verksamhetsspecifik sekretess inte finns, och man behöver 
skriva till en person med skyddade personuppgifter kan försändelsen överlämnas till skatteverket, 
som i sin tur sänder försändelsen vidare till berörd person i skatteverkets tjänstekuvert.

Adresser till skatteverkets förmedlingskontor finns på www.skatteverket.se under skyddade 
personuppgifter. Där framgår även hur den praktiska hanteringen ska gå till. På varje nämnd ska det 
finnas rutiner för kommunikation via skatteverket.

8. Det ska vara möjligt att i efterhand kontrollera vilka handläggare som har tagit del 
av skyddade personuppgifter. 
Kontroll är viktig för att man i efterhand ska kunna spåra vilken eller vilka handläggare/användare 
som har tagit del av uppgifter om en person med skyddade personuppgifter. Detta kan t.ex. ske 
genom kontroll av loggar. Handläggare/användare ska informeras om att kontroller genomförs.

9. Varje nämnd ska regelbundet följa upp att dess regler och rutiner kring skyddade 
personuppgifter efterlevs inom den egna nämnden. 
Varje nämnd ansvarar för att anvisningarna för hantering av skyddade personuppgifter följs.

____________

http://www.skatteverket.se/


 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 11 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21  
   
    

 

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 § 109                        Dnr: KS/2017-0423 

Årsplan 2018 - sammanträdestider för kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

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

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-08-30 §102 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 §118 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson, redovisningsansvarig 2017-06-21 
Årsplan 2018 för Sammanträden och ekonomiprocesser 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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

Årsplan 2018 - sammanträdestider för kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 

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


               

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-16 KS/2017-0279 
   
    

 

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 § 118                        Dnr: KS/2017-0423 

Årsplan 2018 - sammanträdestider för kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Diana Johansson, redovisningsansvarig 2017-06-21 
Årsplan 2018 för Sammanträden och ekonomiprocesser 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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Kommunledningsförvaltningen 2017-06-21 Dnr: KS/2017-0423
KS - Ekonomiavdelning
Diana Johansson, 0526-191 39

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

Årsplan 2018 för sammanträden  och ekonomiprocesser

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen 
besluta

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

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

att fastställa tider för samråd enligt bifogad Årsplan 2018

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

att föreslå kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige besluta

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

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

Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen 2017-06-21 Dnr: KS/2017-0423
KS - Ekonomiavdelning

Beslutsunderlag
Årsplan 2018 för Sammanträden och ekonomiprocesser

Diana Johansson
Redovisningsansvarig
0526-191 39
diana.johansson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Diariet 
Nämnder
Diana Johansson, redovisningsansvarig



ÅRSPLAN SAMMANTRÄDEN 2018  Sida 1 av 2     

jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec
Sammanträden
Ekonomisk beredning
Samråd bokslut/budget, not 1 6-7/3 15/5 25-26/9
Övriga samråd, not 2 28/3 11,18/4 15,22,29/8 14,28/11
KSAu sammanträden, not 3 17,24,31 14,28 7,14,28 11,18, 2,16,30 13 15,22,29 5,12,26 3,10,24,31 7,14,21,28 5

ÅR-17 DR Q1 M&B-19

Kommunstyrelsen sammanträden, not 4 31/1 14/3 11/4 30/5 29/8 26/9 7,28/11

Kommunfullmäktige sammanträden, not 5 15/2 27/3 26/4 19/6 20/9 25/10 22/11 13/12
Kommunfullmäktiges presidium, not 6 5/2 19/3 16/4 4/6 3/9 15/10 12/11 3/12

Not 1: Nämndssamråd kring bokslut/budget, se nedan
            Mars: Årsredovisning-17. Maj: Delårsrapport mars o budgetupptakt. Sept: Delårsrapport augusti och budgetberedning inför 2019.
Not 2: Nämndssamråd kring aktuella verksamhetsfrågor
Not 3: KSAU sammanträden
             Fetstil svart= ord beslutsärenden. Rött= övr ärenden, info/rapport, strategi (ekonomi, näringsliv etc). 
Not 4: KS sammanträden 1300-1700. 

Not 5: KF sammanträden 1800--
Not 6: KF presidium sammanträden 1500-1630

Budgetdialog Boksluts/budgetsamråd Övriga samråd
15-maj 6/3 , 25/9 18/4,15/8,22/8

En dag med gemensam budgetdialog, med närvaro av: 0830-1030 Socialnämnden Stdbyggen, Stdlokaler, StaNet, Badanstalten
KSAU, nämndspresidier/-au 1045-1200 Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefer, ekonomer, personalsekreterare, 1300-1500 Tekniska nämnden, skattefin + tax 28/3 , 22/8 , 14/11
kommunchef, ekonomichef, personalchef 1530-1630 Strömstadslokaler 1300-1500 Socialnämnden

1630-1700 Budgetberedning, Ksau 1530-1630 Kommunstyrelsen 

7/3 , 26/9 11/4 , 18/4, 29/8 , 28/11
0830-1015 Barn- o utbildningsnämnden 0830-1015 Barn- o utbildningsnämnden
1030-1200 Miljö- och byggnämnden 1030-1200 MBN, TN, Strömstadslokaler 



ÅRSPLAN SAMMANTRÄDEN 2018  Sida 2 av 2     

2018 jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec
Ekonomiprocesser, kommunövergripande
Bokslut/årsredovisning
Mallar och anvisningar klara 15/11
Texter till förvaltningsberättelsen till EK 9/1
Definitiv stängning bokslut 16/1
Förv. underlag till bokslutskommuniké 23/1
Specifikationer till EK senast 13/2
Pol behandlad vsh-ber till EK senast 1/3 14:e
Samråd bokslut/budget, se not 1 6-7/3
Bokslut/ÅR i KSAu 28/3
Bokslut/ÅR i KS 11/4
Bokslut/ÅR i KF 26/4

Delårsrapport/prognos
Pol behandlad rapport till EK 20/4 21/9
Beredning KSAu 16/5 10/10
Samråd bokslut/budget, se not 1 15/5
Beslut i KS 30/5 7/11

Beslut i KF 19/6 22/11

Mål & Budget 2019-2022
Planeringsförutsättningar o mallar klara 7/4
Samråd bokslut/budget, se not 1 15/5
Inlämn pol beh budgetskrivelser till EK 14/9
Samråd bokslut/budget, se not 1 25-26/9
Beslut nämndsramar drift/investering 10/10
Förslag nämndsramar/finansiering KSAu 10/10
Inlämn nämndsunderlag Mål&Budget 16/10
Förslag Mål&Budget i KSAu 24/10
Beslut Mål&Budget i KS 7/11
Beslut Mål&Budget i KF 22/11

Beslut Vsh-plan & Internbudget nämnd dec
Inlämningsdatum nämndsmaterial 1/3 20/4 14+21/9 16 okt



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 12 (12) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-09-21  
   
    

 

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 § 110                        Dnr: KS/2016-0066 

Gratis parkering en timme vintertid 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktiges beslut 

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

att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras inom befintlig ram. 

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

Sammanfattning av ärendet 
För perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 har på prov genomförts en timme gratis 
parkering i centrum, detta för att göra det enklare för exempelvis de som ska göra 
snabba inköp.   

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-08-30 §104 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16 §121 
Tjänsteskrivelse Conny Hansson gatuchef 2017-08-24 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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

Gratis parkering en timme vintertid 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras inom befintlig ram. 

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

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

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

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

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

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

Ronnie Brorsson (S) och Margareta Fredriksson (L) bifaller förslag till beslut under 
sammanträdet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-30 KS/2017-0436 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämndens diarium 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-08-16 KS/2017-0279 
   
    

 

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 § 121                        Dnr: KS/2016-0066 

Gratis parkering en timme vintertid 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att införa en timme gratis parkering i centrum för perioden 2017-10-01— 
2017-12-31,  

att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras av finansförvaltningen. 

att beräknade inkomstbortfallet ska beaktas i kommande budget. 

att uppdra åt Tekniska förvaltningen att vid budgetdialogen 2017-09-26 redovisa 
statistik för antal parkerade 1/1-31/3 2017 , jämfört med samma period 2016 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S) och Kent Hansson (S) deltar inte i beslutet med motivering att 
underlag till beslut saknas.   

Sammanfattning av ärendet 
För perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 har på prov genomförts en timme gratis 
parkering i centrum, detta för att göra det enklare för exempelvis de som ska göra 
snabba inköp.   

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att införa en timme gratis parkering i centrum för perioden 
2017-10-01—2017-12-31,  

att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras av finansförvaltningen. 

att beräknade inkomstbortfallet ska beaktas i kommande budget. 

att uppdra åt Tekniska förvaltningen att vid budgetdialogen 2017-09-26 redovisa 
statistik för antal parkerade 1/1-31/3 2017 , jämfört med samma period 2016 

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

 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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