
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  1 (51) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

 
Plats och  
sammanträdestid 

Räddningstjänsten 
2016-02-10 klockan 13:00-17:15 

Beslutare Ordinarie närvarande ledamöter 
Peter Dafteryd (C)  
Hans-Inge Sältenberg (C)  
Margareta Fredriksson (FP)  
Bengt Bivrin (MP)  
Ronnie Brorsson (S) 
Ulf Gustafsson (S)  
Siwert Hjalmarsson (M)  
Mattias Gustafsson (SD)  

 
 

Tjänstgörande ersättare 
Morgan Gutke (C) 
Ingemar Nordström (L) 
Leif Andersson (S) 

 Närvarande ersättare 
Elisabet Johansson (C) 
Anna Gravander (MP) 
Peter Sövig (S) 
 

Övriga deltagare 
 

Maria Reinholdsson tf kommunchef, Lars- Erik Hansson ekonomichef, 
Björn Richardsson översiktsplanerare. 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-02-16 

 
Sekreterare 

 
 ..................................................................... Paragrafer §§ 1- 36 

 Ralf Karlsson                            
  

 .....................................................................  
Ordförande Peter Dafteryd (C) 
  

 ..................................................................................................................  
Justerare Margareta Fredriksson (L)                             Leif Andersson (S) 

 
 
 
 
 

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2016-02-10 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
 Anslags nedtagning  

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Inger Sand Börjesson, registrator 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  2 (51) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 1     Dnr KS/2016-0083 

Ändring av dagordning 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till ändring i ärendelistan 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärende; Investeringsbeslut – Strömstadsbyggen  
Dnr KS 2016-0070 läggs till på dagordningen 

Beslutsgång 
Ordföranden noterar att samtliga ledamöter enhälligt godkänner förslag till ändring 
i ärendelistan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  3 (51) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 2     Dnr KS/2016-0084 

Information 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänst; Räddningschef Rolf Olausson visar på statistik över larm jämfört 
med 2014 och kan konstatera att svåra trafik olyckor har minskat. Rolf visar på 
Räddningstjänstens förebyggande arbete genom utbildning/information och 
kompetens.  
 
Barnombudsman; Folkhälsostrateg Terese Lomgård informerar om 
Barnkonversionen och Ungdomspolitiken och vikten av att Strömstads kommun 
har en aktuell handlingsplan som sedan ska följas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 3 
KSAU § 231     Dnr KS/2015-0433  

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1a § 
Kommunallagen avseende AB Strömstadsbyggen 

Kommunstyrelsen beslutar 

 att AB Strömstadsbyggen har under verksamhetsåret 2014 bedrivit sin verksamhet 
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta en rutin för 
kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att i beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (1991:900), 
nedan ”KL”, ta ställning till huruvida den verksamhet som under år 2014 har 
bedrivits av det kommunala Aktiebolaget Strömstadsbyggen har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. 
Det har inte framkommit omständigheter som talar för något annat än att AB 
Strömstadsbyggen under år 2014 har drivit sin verksamhet enligt det fastställda 
kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Däremot uppfyller inte den bolagsordningen och de ägardirektiv som gällde 2014 
inte lagkraven i kommunallagen 3 kap.17 och 18 §§. 
Den löpande uppföljningen och dialogen mellan bolaget och kommunen bör 
utvecklas och förstärkas. Inför framtiden bör kommunstyrelsens löpande 
uppsiktplikt formaliseras i en rutin genom att tydliga regler med tidsramar och 
dokumentation m.m som fastställs och antas av kommunstyrelsen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman rådgivare 2015-12-06 
PM Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist 2015-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstadsbyggen har under verksamhetsåret 2014 bedrivit sin verksamhet 
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten samt  
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta en rutin för 
kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

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

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
AB Strömstadsbyggen  
Kommunchef 
Kommunens revisorer 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 4 
KSAU § 232      Dnr KS/2015- 0433 

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1a § 
Kommunallagen avseende AB Strömstadsgaragen 

Kommunstyrelsen beslutar  

att AB Strömstadsgaragen har under verksamhetsåret 2014 bedrivit sin verksamhet 
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta en rutin för 
kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att i beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (1991:900), 
nedan ”KL”, ta ställning till huruvida den verksamhet som under år 2014 har 
bedrivits av det kommunala Aktiebolaget Strömstadsgaragen har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.  

Det har inte framkommit omständigheter som talar för något annat än att AB 
Strömstadsgaragen under år 2014 har drivit sin verksamhet enligt det fastställda 
kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Däremot uppfyller inte den bolagsordningen och de ägardirektiv, som gällde 2014,  
lagkraven i kommunallagen 3 kap.17 och 18 §§. 

Den löpande uppföljningen och dialogen mellan bolaget och kommunen bör 
utvecklas och förstärkas. Inför framtiden bör kommunstyrelsens löpande 
uppsiktplikt formaliseras i en rutin genom att tydliga regler med tidsramar och 
dokumentation m.m som fastställs och antas av kommunstyrelsen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman rådgivare 2015-12-06 
PM Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist 2015-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstadsgaragen har under verksamhetsåret 2014 bedrivit sin verksamhet 
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten samt 
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta en rutin för 
kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
AB Strömstadsgaragen 
Kommunchef 
Kommunens revisorer 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 5 
KSAU § 233     Dnr KS/2015- 0433 

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1a § 
Kommunallagen avseende AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsen beslutar  

att AB Strömstadslokaler har under verksamhetsåret 2014 bedrivit sin verksamhet 
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta en rutin för 
kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att i beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (1991:900), 
nedan ”KL”, ta ställning till huruvida den verksamhet som under år 2014 har 
bedrivits av det kommunala Aktiebolaget Strömstadslokaler har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.  

Det har inte framkommit omständigheter som talar för något annat än att AB 
Strömstadslokaler under år 2014 har drivit sin verksamhet enligt det fastställda 
kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Däremot uppfyller inte den bolagsordningen och de ägardirektiv som gällde 2014 
inte lagkraven i kommunallagen 3 kap.17 och 18 §§. 

Den löpande uppföljningen och dialogen mellan bolaget och kommunen bör 
utvecklas och förstärkas Inför framtiden bör kommunstyrelsens löpande uppsiktplikt 
formaliseras i en rutin genom att tydliga regler med tidsramar och dokumentation 
m.m som fastställs och antas av kommunstyrelsen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman rådgivare 2015-12-06 
PM Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist 2015-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstadslokaler har under verksamhetsåret 2014 bedrivit sin verksamhet 
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten samt 
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta en rutin för 
kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
AB Strömstadslokaler 
Kommunchef 
Kommunens revisorer 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 6 
KSAU § 234      Dnr KS/2015- 0433 

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1a § 
Kommunallagen avseende AB Strömstanet 

Kommunstyrelsen beslutar  

att AB Strömstanet har under verksamhetsåret 2014 bedrivit sin verksamhet på ett 
sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta en rutin för 
kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att i beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (1991:900), 
nedan ”KL”, ta ställning till huruvida den verksamhet som under år 2014 har 
bedrivits av det kommunala Aktiebolaget Strömstanet har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.  

Det har inte framkommit omständigheter som talar för något annat än att AB 
Strömstanet under år 2014 har drivit sin verksamhet enligt det fastställda 
kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Däremot uppfyller inte den bolagsordningen och de ägardirektiv som gällde 2014 
inte lagkraven i kommunallagen 3 kap.17 och 18 §§. 

Den löpande uppföljningen och dialogen mellan bolaget och kommunen bör 
utvecklas och förstärkas. Inför framtiden bör kommunstyrelsens löpande 
uppsiktplikt formaliseras i en rutin genom att tydliga regler med tidsramar och 
dokumentation m.m som fastställs och antas av kommunstyrelsen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman rådgivare 2015-12-06 
PM Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist 2015-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstanet har under verksamhetsåret 2014 bedrivit sin verksamhet på ett 
sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten samt att uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att utarbeta en rutin för kommunstyrelsens 
uppsiktplikt över de kommunala bolagen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
AB Strömstanet 
Kommunchef 
Kommunens revisorer 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 7 
KSAU § 2 Dnr KS/2016-0037 

Val av Styrelse för Strömstads och Vette Härads  
Barnkoloniförenings fond 

Kommunstyrelsen beslutar  

att som ledamöter utse Peter Dafteryd (C), Ronnie Brorsson (S) och Administrativ 
chef att gälla fram till och med 2018-12-31 

att för samma period utse Lars Flodin (L) till ordinarie revisor och Åsa Karlsson (S) 
som ersättare att gälla fram till och med 2018-12-31 

Sammanfattning av ärendet 
Av förvaltningsbestämmelser för fonden framgår att fonden förvaltas av 
Strömstads kommun genom dess kommunstyrelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse tf Kommunchef och Administrativa chefen 2015-10-08 
Förvaltningsbestämmelser för Strömstads och Vette Härads Barnkoloniförenings 
fond 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att som ledamöter utse Peter Dafteryd (C), Ronnie Brorsson (S) och Administrativ 
chef att gälla fram till och med 2018-12-31 samt att för samma period utse Lars 
Flodin (L) till ordinarie revisor och Åsa Karlsson (S) som ersättare att gälla fram till 
och med 2018-12-31 

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

 
 

 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
Ronnie Brorsson, Peter Dafteryd, Lars Flodin, Åsa Karlsson samt Administrativ chef 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 8 
KSAU § 3 Dnr KS/2016-0038 

Val av styrelse för J E Johanssons fond 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamöter utse Peter Dafteryd (C), Ronnie Brorsson (S) och Administrativ 
chef att gälla fram till och med 2018-12-31 

att för samma period utse Lars Flodin (L) till ordinarie revisor och Åsa Karlsson (S) 
som ersättare att gälla fram till och med 2018-12-31 

Sammanfattning av ärendet 
75.000:- testamenterades 1963 till den av Strömstads Stadsfullmäktige tillsatta 
Idrotts- och Friluftsnämnden, eller om denna skulle upphöra, till annan liknande 
kommunal institution, att utgöra fond benämnd ”J.E. Johanssons Idrottsfond”, 
varav räntan årligen ska utdelas till en välskött idrottssammanslutning inom 
Strömstad, som bidrag till ungdomens fysiska fostran. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse tf Kommunchef och Administrativa chefen 2015-10-08 
Stadsfullmäktiges protokoll den 21 februari 1963 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att som ledamöter utse Peter Dafteryd (C), Ronnie Brorsson (S) och Administrativ 
chef att gälla fram till och med 2018-12-31 samt att för samma period utse Lars 
Flodin (L) till ordinarie revisor och Åsa Karlsson (S) som ersättare att gälla fram till 
och med 2018-12-31 

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

 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
Ronnie Brorsson, Peter Dafteryd, Lars Flodin, Åsa Karlsson samt Administrativ chef 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 9 
KSAU § 4 Dnr KS/2016-0035 

Framställan om medel, från riktat statsbidrag, gällande arbetet med 
nyanlända  

Kommunstyrelsen beslutar  

att tilldela 750 000 kr, av riktat statsbidraget, till barn- och utbildningsnämnden för 
samordning av arbetet med nyanlända.  

att tilldela 550 000 kr, av riktat statsbidraget, till barn- och utbildningsnämnden för 
fritidslotsverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den uppkomma migrationssituation söker kommunen en 
projektledare/samordnare samt en fritidslots båda på 100 % med varaktighet 
2016.  
Målet för båda tjänsterna är att i högsta möjliga mån möta de nyanländas behov 
och att leverera enligt det kommunala samhällsansvaret. Arbetet ska underlätta 
inkludering, etablering, sysselsättning, utbildning och aktiv fritid för barn, unga och 
vuxna. Arbetet ska också leda till synergieffekter och ett optimalt nyttjande av 
befintliga kommunala resurser. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, tf kommunchef 2016-01-15  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att tilldela 750 000 kr, av riktat statsbidraget, till barn- och utbildningsnämnden för 
samordning av arbetet med nyanlända samt att tilldela 550 000 kr, av riktat 
statsbidraget, till barn- och utbildningsnämnden för fritidslotsverksamhet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 10 
KSAU § 5 Dnr KS/2016-0041 

Projektplan Kosterarbetsgrupp 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna projektplan för Alternativa lösning för va-system på Koster  

att utse Christian Pleijel som projektledare  

att redovisning av projektet ska lämnas till Kommunstyrelsen under februari 2017. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ulf Gustafsson (S) reserverar sig mot beslutet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund; Kosterborna är kritiska till det förslag som 2013 framtagits med att 
vattenförsörja Koster via en anslutning från Tjärnö (och Strömstad). 

Mål; Projektet syftar till att utveckla ett alternativ till VA-ledning över Kosterfjor- 
den och i stället utarbeta ett kostnads- uppskattat, trovärdigt förslag som har 
förankrats och beretts med alla intressenter och lämna detta förslag till 
kommunstyrelsen i februari 2017. 

Beslutsunderlag 
Arbetsunderlag projektplan 2015-01-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att godkänna projektplan för Alternativa lösning för va-system på Koster,  
att utse Christian Pleijel som projektledare samt att redovisning av projektet ska 
lämnas till Kommunstyrelsen under februari 2017.  
I kommunstyrelsens arbetsutskott reserverade sig Ulf Gustafsson (S) mot beslutet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Gustafsson (S) föreslår att inte godkänna projektplanen, då han anser att 
ärendet redan är utrett. 

Hans-Inge Sältenberg (C) och Margareta Fredriksson (L) bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Ulf Gustafssons (S) förslag till 
beslut. 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen har beslutat bifalla Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Omröstning har begärts och den ska nu genomföras. Den som vill bifalla 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar ja och den som vill 
bifalla Ulf Gustafssons (S) förslag till beslut röstar nej. 

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
 

Omröstning ja nej avstår 
Peter Dafteryd (C) ordförande X   
Hans-Inge Sältenberg (C) X   
Margareta Fredriksson (L)  X   
Bengt Bivrin (MP) X   
Ronnie Brorsson (S)   X  
Ulf Gustafsson (S)  X  
Siwert Hjalmarsson (M)  X  
Mattias Gustafsson (SD)  X  
Morgan Gutke (C) X   
Ingemar Nordström (L) X   
Leif Andersson (S)  X  

SUMMA 6 5  
 
Beslutsgång 2 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen har beslutat bifalla Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
Christian Pleijel christian@pleijel.ax 
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KS § 11 
KSAU § 6 Dnr KS/2015-0193 

Folkhälsoplan år 2016-2019 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna folkhälsoplan år 2016-2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt det folkhälsoavtal som styr folkhälsoarbetet ska det finnas en folkhälsoplan/-
program i Strömstad. Folkhälsoarbetet ska utgå från gemensamt framtagna 
behovsbilder och prioriteringar. Planen ska innehålla beskrivning av prioriteringar 
kring vilken/vilka målgrupper som lokalt i kommunen är i störst behov av insatser 
för att förbättra folkhälsan samt uppföljningsbara mål och delmål för de aktuella 
insatserna i syfte att förbättra folkhälsan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård Folkhälsostrateg 2015-10-22 
Protokoll Folkhälsorådet 2015-09-28  
Folkhälsoplan år 2016-2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att godkänna folkhälsoplan år 2016-2019. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till   
Diariet 
Terése Lomgård folkhälsostrateg,  
norra Hälso- och sjukvårdsnämnden Helena Svernling 
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KS § 12 
KSAU § 7 Dnr KS/2014-0210 

Brottsförebyggande rådets samverkansavtal och åtagandeplan  
år 2016 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta förslag till samverkansavtal och förslag på åtagandeplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2010 att inrätta ett gemensamt 
brottsförebyggande råd med polisen. Det brottsförebyggande rådet har ett årligt 
uppdrag att upprätta ett samverkansavtal samt en åtagandeplan med gemensamt 
överenskomna prioriteringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård 2015-10-22, 
Samverkansavtal 2016, Åtagandeplan 2016 
Protokoll Brottsförebyggande rådet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta förslag till samverkansavtal och förslag på åtagandeplan. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

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

 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till   
Diariet 
Terése Lomgård folkhälsostrateg 
Henric Rörberg polisen 
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KS § 13 
KSAU § 8 Dnr KS/2015-0366 

Budget folkhälsorådet 2016 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna budget 2016 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads folkhälsoarbete styrs av folkhälsoavtal mellan hälso-och 
sjukvårdsnämnd Norra Bohuslän och kommun. I avtalet förbinder sig kommunen 
att komma in med ett budgetunderlag senast 1 december för kommande 
verksamhetsår. Budgeten ska utgå från folkhälsorådets långsiktiga mål för det 
strategiska folkhälsoarbetet. Underlaget ska fungera som grund för utbetalning 
från hälso- och sjukvårdsnämnden. Parterna svarar gemensamt för finansieringen 
av: 
- Insatser utifrån de gemensamt framtagna målen. 
- Lön och omkostnader för en heltid folkhälsostrateg. 
- Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för hälso- och  
  sjukvårdsnämnden och kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård Folkhälsostrateg  
Protokoll Folkhälsorådet 2015-09-28 
Folkhälsobudget Strömstads kommun 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att godkänna budget 2016 

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

 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
Terése Lomgård folkhälsostrateg  
Helena Svernling norra hälso-och sjukvårdsnämnden  
Ben Norman HSN diarie  
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KS § 14 
KSAU § 9 Dnr KS/2016-0052 

Internbudget för Kommunledningsförvaltningen år 2016 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna internbudget för 2016 för Kommunledningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Lars-Erik Hansson har överlämnat förslag till internbudget 2016 
för Kommunledningsförvaltningen för godkännande. 
Förvaltningens internbudget för 2016 är redovisad per verksamhet två positioner. 
Internbudgeten är redovisad och avstämd mot Kommunfullmäktiges beslutade 
ram för 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2016-01-22 
Internbudget i sammandrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att godkänna internbudget för 2016 för Kommunledningsförvaltningen. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 15 
KSAU § 10 Dnr KS/2016-0001 

Tillköp av trafik – Kilesand 

 Kommunstyrelsen beslutar  

att tillköpa angöring på Kilesand enl. bifogad offert 

att den extra angöringen ska vara anropsstyrd. 

Sammanfattning av ärendet 
En önskan har framkommit att kosterbåten skall utöka sin rutt att även angöra 
Kilesand på den sena turen som avgår kl. 21.30 på tisdagar. Bifogad offert avser 
kostnad för detta under 1 år. Datum på offerten skall ändras utifrån beslutsdatum 
och startdatum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Anders. Ohlsson t f näringslivsutvecklare 2016-01-04 
Offert från Västtrafik 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att tillköpa angöring på Kilesand enl. bifogad offert 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att den extra angöringen ska vara anropsstyrd. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
Anders Ohlsson t f näringslivsutvecklare 
Västtrafik  
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KS § 16 
KSAU § 27 Dnr KS/2016-0048 

Detaljplaner för Strömstads Södra Infart och hamnområden  

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt mark- och exploateringsavdelningen att genomföra en förstudie med 
en projektplan innehållande tidsplan och en kostnadsuppskattning vilket redovisas 
till kommunstyrelsen 2016-04-13. 

Sammanfattning av ärendet 
Hela området från Södra Hamnen och ner till och med oljehamnen är i behov av en 
översyn. Gällande detaljplaner är från 1961 och framåt och stämmer dåligt med 
nuvarande och kommande behov i området. Strömstads hamn är dessutom 
riksintresse vilket innebär att funktioner för hamnändmålet ska prioriteras. 
Canningplanen lär ge ett stort massöverskott som i stället för att vara ett problem 
kan användas för förbättring av hamnområden. 
Det finns ett antal frågor som inte kan vänta tills FÖP Centrum-Skee är klar. Ett 
planprogram bör därför påbörjas snarast som behandlar hela området enligt bilaga 
1. Programmet ska lösa dagens behov samt ge flexibilitet inför framtiden. 
Det kan finnas frågor som inte kan vänta på ett planprogram för helheten, utan 
separata detaljplaner kan behöva påbörjas tidigare. Dessa frågor bör snarast 
klarläggas. Preliminärt kan det bli aktuellt för följande delar (se bilaga 2): 
1. Godsmagasinet; Området bör prövas för parkering i p-däck under parkmark. 
Parkeringen behöver vara klar innan markarbeten påbörjas för Canningområdet.  
2. Sjöräddningen; Tillfälligt bygglov går ut 2018. 
3. Kustbevakningen; Ny kaj och byggnad måste finnas för kustbevakningen innan 
markarbeten påbörjas i Canningområdet. Preliminärt visar de skisser som finns att 
detta skulle kunna medges inom ramen för gällande detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson Översiktsplanerare och Kristin Ulfstad Mark- 
och exploateringschef 2016-01-19 
Bilaga 1 – Förslag till planavgränsning 
Bilaga 2 – littrering av separata detaljplaner 
3D-modell i Sketchup ”Södra infarten 160118.skp” 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att en förstudie genomförs och en projektplan innehållande tidsplan och en 
kostnadsuppskattning redovisas till kommunstyrelsen 2016-04-13. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
att uppdra åt mark- och exploateringsavdelningen att genomföra en förstudie med 
en projektplan innehållande tidsplan och en kostnadsuppskattning vilket redovisas 
till kommunstyrelsen 2016-04-13. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så 
sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
Tekniska förvaltningen; tn.diarie@stromstad.se 
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KS § 17 
KSAU § 12 Dnr KS/2016-0043 

Hyra av lokal för verksamhet  

Kommunstyrelsen beslutar  

att teckna hyreskontrakt med AB Strömstadbyggen avseende lokal Norra Klevgatan 5  

att finansiera investering på 658 750 kr för anpassning av lokalen, via medel från 
Migrationsverket  

att finansiera den ökade årliga hyreskostnad på 265 975 kr via medel från 
Migrationsverket under 2016.  

att inför 2017 arbeta in kostnaden i ordinarie budget 

Sammanfattning av ärendet 
IT-avdelningen är har idag sin huvudsakliga verksamhet i hyrd lokal på Strömstads 
Gymnasium. Man betalar där en årlig hyra på 202 000 kr. I lokalen är 7st IT-
tekniker placerade med tillhörande utrymmen för lager och verkstad avseende IT 
utrustning. Gymnasiets ledning har framfört önskemål om att kunna använda 
nämnda lokal i sin dagliga undervisning då det idag råder stor lokalbrist.  

En lokal på 270 m2 finns idag ledig i nära anslutning till Stadshuset. Lokalen har 
idag ett grundutförande som butikslokal, vilket innebär att en viss anpassning 
måste ske. En offert har erhållits avseende anpassning där större delen 
karaktäriseras av en anpassning till kontorslandskap motsvarande 10 arbetsplatser. 
En mindre del av lokal anpassas till ”verkstad” för IT avdelningen.  

I källarplanet finns ett förråd på 145 m2 som inte kommer att nyttjas av IT-
avdelningen men som kan nyttjas som mellanarkiv av våra verksamheter. Detta 
medför att kommunen kan samla allt material som ska mellanarkiveras tillgängligt 
på samma plats, vilket även underlättar ett behövligt gallrings- och 
struktureringsarbete.  

Lokalen kan anpassas på ca 2 månader, vilket innebär att gymnasiet relativt snabbt 
kan överta befintliga lokaler på gymnasiet för att täcka sina behov.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Peter von Renteln projektledare  
Kalkyl Göbol lokalen, Klevgatan 5  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att teckna hyreskontrakt med AB Strömstadbyggen avseende lokal Klevgatan 5  
att finansiera investering på 658 750 kr för anpassning av lokalen, via medel från 
Migrationsverket, att finansiera den ökade årliga hyreskostnad på 265 975 kr via 
medel från Migrationsverket under 2016 samt att inför 2017 arbeta in kostnaden i 
ordinarie budget 

 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

Margareta Fredriksson (L) föreslår att ordet IT stryks i rubriken.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Margareta Fredrikssons (L) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
Barn och Utbildningsförvaltningen 
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KS § 18 
KSAU § 26 Dnr KS/2014-0469 

KF-ledamöterna närvarorätt på bolagsstämmor i bolagen. 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge kommunchefen i uppdrag att kontrollera om Kommunfullmäktiges 
ledamöter har rätt att närvara på bolagsstämmor i bolagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Gustafsson (S) väcker frågan vad som gäller vid bolagsstämmor i bolagen. 
Vilka som har närvarorätt, om KF-ledamöterna har rätt att närvara och vilka ska 
kallas, på grund av att Strömstadslokaler kallat till extra bolagsstämma utan att 
styrelsen beslutat om fastställande av datum och tid. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att ge kommunchefen i uppdrag att kontrollera om Kommunfullmäktiges 
ledamöter har rätt att närvara på bolagsstämmor i bolagen. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
Tf Kommunchef Maria Reinholdsson 
Ulf Gustafsson 
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KS § 19 
KSAU § 30 Dnr KS/2015-0390 

Remissvar angående ” Förslag till inriktning för Havsplanering med 
avgränsning av miljöbedömningen” 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna formuleringen under rubriken Synpunkter på dokumentet som 
gemensamt remissvar från de fyra kommunerna i Norra Bohuslän, Strömstad, 
Tanum, Sotenäs och Lysekil och översänder det till Havs- och vattenmyndigheten, 
daterat 2016-01-28. 

Sammanfattning av ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten har ett uppdrag att göra statlig havsplanering längs hela 
Sveriges kust. Som ett första steg har ett inriktningsdokument tagits fram och skickats på 
remiss. Svar ska lämnas senast 1 mars 2016. Myndighetens förslag samt mer information 
finns här: Länk till Havs och vattenmyndigheten  
Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil har beslutat gå samman om ett 
gemensamt svar på remissen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktplanerare 2016-02-02 
Förslag till remissvar, Tillväxt Norra Bohuslän, 2016-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att godkänna formuleringen under rubriken Synpunkter på dokumentet som 
gemensamt remissvar från de fyra kommunerna i Norra Bohuslän, Strömstad, 
Tanum, Sotenäs och Lysekil och översänder det till Havs- och vattenmyndigheten, 
daterat 2016-01-28. 

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

 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
Havs- och vattenmyndigheten; havochvatten@havochvatten.se 
(Ange diarienumret 3779-14 i e-postmeddelandets ärendemening.) 
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KS § 20 
KSAU § 29 Dnr KS/2016-0057 

Utbetalande av partistöd 2016  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att utbetala partistöd till partierna i Kommunfullmäktige i enlighet med 
redovisning i ärendet 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut ska fattas årligen av Kommunfullmäktige om utbetalning av partistöd enligt 
beslut Kf 2014-11-27 § 20. Enligt beslut av Kommunfullmäktige grundas partistödet 
2016 på prisbasbeloppet 1/7 2015 (44.500:-)och utgår som: 
- Grundstöd för varje parti i kommunfullmäktige med 20 % av  basbeloppet = 
8900:- 
- Partistöd för varje mandat utgår med 16,4 % av basbeloppet = 7298:- 
- Utbildningsstöd utgår med 900:-/mandat.  
 
Fördelningen av partistöd med nuvarande mandatfördelning: 
Parti mandat grundstöd partistöd utb.stöd totalt 
      
Moderaterna 4 8900 29 192 3 600 41 692 
Liberalerna 6 8900 43 788 5 400 58 088 
Centerpartiet 9 8900 65 682 8 100 82 682 
 
Socialdemokraterna 10 8900 72 980 9 000 90 880 
Vänsterpartiet 2 8900 14 596 1 800 25 296 
Miljöpartiet 4 8900 29 192 3 600 41 692 
      
Sverigedemokraterna 3 8900 21 894 2 700 33 494 
Kristdemokraterna 1 8900  7 298    900 17 098 

Summa 39    71 200 284 622 
35 

100 390 922 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Ola Lindström administrativ chef 2016-01-21 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att utbetala partistöd till partierna i Kommunfullmäktige i enlighet med 
redovisning i ärendet 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KS § 21 
KSAU § 28 Dnr KS/2015-0492 

Omdisponering av investeringsmedel  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att bevilja omdisponering av investeringsmedel från projekt 85312 att tillföras 
projekt 82015 Erosionsskydd i färjeläget med totalt 9.9 mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av ombyggnad av erosionsskyddet i färjeläget finansieras med 
omdisponering av medel i projekt 85312 Trossbrygga (9,9 mkr). 

Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2015-11-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att bevilja omdisponering av investeringsmedel från projekt 85312 att tillföras 
projekt 82015 Erosionsskydd i färjeläget med totalt 9.9 mkr. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KS § 22 
KSAU § 230      KS/2015- 0433 

Kommunstyrelsen uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1a § 
Kommunallagen avseende AB Strömstads Badanstalt 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att AB Strömstads Badanstalt har under verksamhetsåret 2014 bedrivit sin bad- och 
simverksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten,  

att AB Strömstads Badanstalts friskvårdsverksamhet, med beaktande av 
verksamhetens volym och innehåll, kan tolkas som att den inte drivits i enlighet med 
de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning där begreppet 
”friskvårdsverksamhet” närmare preciseras. Utredningen ska också klargöra vilket 
innehåll, utformning och volym som Badbolagets friskvårdsverksamhet ska ha samt 
lämna förslag till Kommunfullmäktige på vilka förändringar som måste genomföras 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta en rutin för 
kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att i beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (1991:900), 
nedan ”KL”, ta ställning till huruvida den verksamhet som under år 2014 har 
bedrivits av det kommunala aktiebolaget AB Strömstads Badanstalt har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. 

Badanstaltens verksamhet avseende bad- och simverksamhet bedöms vara 
kompetensenlig enligt 2 kap 1 § och 7 § KL och har drivits enligt det kommunala 
ändamålet i bolagsordningen. Friskvårdsverksamhet knutet till bad- och 
simverksamhet bedöms generellt sätt kunna vara kompetensenlig, beroende på 
verksamhetens utformning, innehåll och omfattning. Aktuellt innehåll, utformning 
och volym på Badanstaltens gym- och spaverksamhet bedöms inte ligga inom den 
kommunala kompetensen. 

En utredning måste genomföras för att definiera begreppet ”friskvårdsverksamhet”, 
vad som avses med begreppet samt dessutom klargöra vilket innehåll, utformning 
och volym Badanstaltens friskvårdsverksamhet ska ha. 
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Den bolagsordning och det ägardirektiv som gällde 2014 uppfyller inte lagkraven i 
kommunallagen 3 kap.17 och 18 §§. 

 Den löpande uppföljningen och dialogen mellan bolaget och kommunen bör 
utvecklas och förstärkas. Inför framtiden bör kommunstyrelsens löpande 
uppsiktplikt formaliseras i en rutin genom att tydliga regler med tidsramar och 
dokumentation m.m som fastställs och antas av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman rådgivare 2015-12-06 
PM Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist 2015-12-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstads Badanstalt har under verksamhetsåret 2014 bedrivit sin bad- och 
simverksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten,  
att AB Strömstads Badanstalts friskvårdsverksamhet, med beaktande av 
verksamhetens volym och innehåll, kan tolkas som att den inte drivits i enlighet med 
de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning där begreppet 
”friskvårdsverksamhet” närmare preciseras. Utredningen ska också klargöra vilket 
innehåll, utformning och volym som Badbolagets friskvårdsverksamhet ska ha samt 
lämna förslag till Kommunfullmäktige på vilka förändringar som måste genomföras 
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta en rutin för 
kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KS § 23 
KSAU § 13 Dnr KS/2015-0079 

Svar på motion - om förlängning av kuststigen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

   att lämplig sträckning, samt genomförande av vandringsled ska studeras i de 
fördjupade översiktsplanerna (FÖP) som pågår väster om E6. 

att motionen därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Martinsson (S) har inkommit med en motion 2015-02-20 där hon föreslår att 
den populära kuststigen mellan Kebal och Seläter/Monelid ska förlängas. Frågan 
bör studeras i den pågående FÖP för Norra Kustområdet. På sikt bör en stig finnas 
längs hela kusten från Överby till Svinesund. 
Frågan är lämplig att studera i FÖP. Detta arbete ger också många naturliga 
kontakter med markägare och samfälligheter. Eftersom det redan finns många 
vägar och stigar är det på korta sträckor som kompletteringar krävs för att få en 
sammanhängande vandringsled. Pågående FÖP är FÖP Nordby-Svinesund, FÖP 
Norra Kustområdet samt FÖP Centrum-Skee. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson Översiktsplanerare 2016-01-14 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26 
Motion 2015-02-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
   att lämplig sträckning, samt genomförande av vandringsled ska studeras i de 

fördjupade översiktsplanerna (FÖP) som pågår väster om E6. 

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

 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  34 (51) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 24 
KSAU § 14 Dnr KS/ 2015-0343 

Svar på medborgarförslag - Måla en streckad linje på kommunens 
cykelbanor 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att behandla förslaget som en del i framtagandet av kommunens cykelplan 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Söderman har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att 
forskningsresultat visar på att mittlinjer absolut hjälper till för cyklister att hålla sig 
på "rätt sida" av cykelvägen och det skulle jag säga potentiellt ökar flödet. Innan 
mittlinjer målades tenderade människor att cykla närmre mitten vilket bland annat 
försvårar omkörning och möten. Cykelbanor med mittlinje är säkrare cykelbanor. 
Jan Söderman föreslår att en streckad mittlinje målas på kommunens alla 
cykelbanor. Underhållskostnaden för dessa linjer blir tämligen liten då slitaget av 
linjer på en cykelbana får anses som mycket liten. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2015-11-03 
Tjänsteskrivelse 2015-10-23, Conny Hansson, gatuchef 
Medborgarförslag från Jan Söderman, 2015-08-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att behandla förslaget som en del i framtagandet av kommunens cykelplan 
samt att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

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

 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KS § 25 
KSAU § 15 Dnr KS/2015-0376 

Svar på medborgarförslag angående cykelväg Strömstad – Norge 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att behandla förslaget som en del i framtagandet av kommunens cykelplan. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Beslutsmotivering 
Tekniska förvaltningen kommer att behandla förslaget som en del i framtagandet 
av kommunens cykelplan men notera att ansvaret för cykelväg mellan Strömstad 
och Norge ligger på Trafikverket. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Lundgren har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 
En cykelväg från Hällestrandsvägen fram till Skogar och gamla Svinesundsbron. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse tf Kommunchef och Administrativa chefen 2016-01-18 
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-10-15 
Medborgarförslag 2015-09-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att behandla förslaget som en del i framtagandet av kommunens cykelplan med 
motivering att Tekniska förvaltningen kommer att behandla förslaget som en del i 
framtagandet av kommunens cykelplan men notera att ansvaret för cykelväg 
mellan Strömstad och Norge ligger på Trafikverket, samt att medborgarförslaget 
därmed anses besvarad 

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

  
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KS § 26 
KSAU § 16 Dnr KS/ 2015-0387 

Svar på medborgarförslag - Cykelvägar utanför Strömstads centrum 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att behandla förslaget som en del i framtagandet av kommunens cykelplan. 

att medborgarförslaget därmed anses besvarad 

Beslutsmotivering 
Tekniska förvaltningen kommer att behandla förslaget som en del i framtagandet 
av kommunens cykelplan men notera att ansvaret för cykelväg mellan Strömstad 
och Norge ligger på Trafikverket. 

Sammanfattning av ärendet 
Göte Elvelund har inkommit 2015-09-04 med ett medborgarförslag där han anger 
att cykelvägarna utanför Strömstads centrum borde vara fler, och ibland 
är de näst intill obefintliga. Göte Elvelund föreslår att man sätter upp skyltar 
”Påbjudna gång- och cykelbanor” vid vissa vägsträckor Nordby – Hogdal – Skee. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse tf Kommunchef och Administrativa chefen 2016-01-18 
 Protokoll Kommunfullmäktige 2015-10-15 
Medborgarförslag 2015-09-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att behandla förslaget som en del i framtagandet av kommunens cykelplan. Med 
motivering att Tekniska förvaltningen kommer att behandla förslaget som en del i 
framtagandet av kommunens cykelplan men notera att ansvaret för cykelväg 
mellan Strömstad och Norge ligger på Trafikverket samt att medborgarförslaget 
därmed anses besvarad 

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

 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KS § 27 
KSAU § 17 Dnr KS/2015-0530 

Revidering av Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet och 
handikapprådet 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att anta de reviderade reglementena för Kommunala Handikapprådet respektive  
Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanfattning av ärendet 
Rådens reglementen antogs av Kommunfullmäktige i 2003 och behov för 
revidering och uppdatering föreligger. De olika föreningarna har kommit in 
med yttranden. Vid sammanträde 2015-11-26 § 4 godkände det 
Kommunala Handikapprådet och det Kommunala Pensionärsrådet de 
reviderade reglementena. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, förvaltningschef 2015-11-27 
Protokoll Omsorgsnämnden 2015-12-17 
Reglemente för Kommunala handikapprådet i Strömstad 
Reglemente för Kommunala pensionärsrådet i Strömstad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta de reviderade reglementena för Kommunala Handikapprådet respektive  
Kommunala Pensionärsrådet 

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

 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KS § 28 
KSAU § 18 Dnr KS/2015-0536 

Valbäck 1:14- försäljning av hela eller del av 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att försälja hela fastigheten Valbäck 1:14 via ett anbudsförfarande där fastigheten 
försäljs till högstbjudande med fri prövningsrätt  

att avsätta nettoöverskottet från försäljningen för framtida strategiska 
investeringar 

att avsätta 10% av köpeskillingen till skötsel av tätortsnära skogar 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun äger jord- och skogsbruksfastigheten Valbäck 1:14 (nedan 
kallad fastigheten), som utgör totalt ca 139 ha exklusive vatten i Färingen. Arealen 
är fördelad på ca 90 ha skogsmark, 38 ha impediment och 11 ha åkermark.  
Fastighetens utbredning redovisas på karta, bilaga KA. 
Till fastigheten hör ett äldre bostadshus samt tre ekonomibyggnader. Byggnaderna 
tillsammans med åkermarken har tidigare arrenderats ut, men kontraktet sades 
upp av arrendatorn till den 31 december 2014. 
Då kommunen normalt sett inte förvaltar bostads- och ekonomibyggnader, samt 
att förvaltningen inte ser något strategiskt behov att behålla fastigheten, föreslår 
förvaltningen att del eller hela fastigheten försäljs. 
Vid avstyckning och försäljning av del av fastigheten, en så kallad ”hästfastighet”, 
försäljer kommunen bostadshus, ekonomibyggnader samt jordbruksmark. 
Vid en försäljning av ”hästfastigheten” behåller kommunen en årlig avkastning om 
totalt ca 100 000kr/år för skog och jakträttsupplåtelse. 
Oavsett om kommunen försäljer hela eller del av fastigheten bedöms försäljningen 
ha ett större värde med ett flertal intressenter och därför föreslås att ett 
anbudsförfarande ska ligga till grund för försäljningen, där fastigheten säljs till 
högstbjudande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2015-12-15 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2015-12-03 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att försälja hela fastigheten Valbäck 1:14 via ett anbudsförfarande där fastigheten 
försäljs till högstbjudande med fri prövningsrätt samt att avsätta nettoöverskottet 
från försäljningen för framtida strategiska investeringar 

 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att inte försälja fastigheten i nuläget. 

Ronnie Brorsson (S) föreslår att avsätta 10% av köpeskillingen till skötsel av 
tätortsnära skogar 

Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Siwert Hjalmarssons (M) förslag till 
beslut. 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen har beslutat bifalla Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Ronnie Brorssons (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KS § 29 
KSAU § 19 Dnr KS/2015-0538 

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att anta förslag till riktlinjer för exploateringsavtal 

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att utreda eventuell komplettering enligt 
Siwert Hjalmarssons (M) förslag till beslut under sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i kraft 1 januari 2015, 
är en kommun, som avser ingå exploateringsavtal, skyldig att anta riktlinjer för 
exploateringsavtal. 
Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av intäkter och 
kostnader, samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna för en byggherre att ingå ett exploateringsavtal med kommunen 
för genomförandet av detaljplanen. 
Regeringens syfte med det nya kravet om riktlinjer har varit att skapa transparens 
inför tecknandet av exploateringsavtal, samt att en exploatör ska få möjlighet att i 
god tid sätta sig in i vilka krav och förutsättningar som denne kommer att mötas av 
i förhandlingar med kommunen. Strömstads kommun har inga motsvarande 
riktlinjer sedan tidigare.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2015-12-15 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2015-12-03 
Riktlinjer för exploateringsavtal 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta förslag till riktlinjer för exploateringsavtal 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att i riktlinjer för exploateringsavtal skall intas och 
anges, då exploatering avser område som omfattas av, eller i anslutning till, enskilt 
huvudmannaskap med befintlig vägförening att då exploateringsavtal upprättas 
mellan Kommunen och Exploatör skall det anges, de förutsättningar som anges i 
detaljplan, att det är enskilt huvudmannaskap och att planområdet/exploaterings-
området skall upptagas i den befintliga vägföreningen.  
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Vidare skall det i Exploateringsavtalet anges att före exploatering och före 
tomtförsäljning skall avtal ingås, överenskommelse, mellan Exploatören och 
befintlig vägförening innan det beviljas bygglov på exploateringsfastigheten. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Siwert Hjalmarssons (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KS § 30 
KSAU § 20 Dnr KS/2015-0537 

Riktlinjer för markanvisningar 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att anta förslag till riktlinjer för markanvisningar  

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2015 inträdde en ny lag, Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar, vilken anger att kommunen ska anta riktlinjer för 
markanvisningar. 
Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser 
eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt hur kommunen säkerställer att 
försäljning av mark sker till ett marknadsmässigt pris. 
Det övergripande syftet med lagen är att skapa transparens och ökad tydlighet i 
byggprocessens inledande skede i de fall kommunalägd mark ska säljas eller 
upplåtas för att nya byggnadsverk ska komma till stånd. Det ska tydligt framgå för 
samtliga potentiella byggherrar vad som kan förväntas av kommunen i form av 
handläggning och beslut om markanvisning. Strömstads kommun har inga 
motsvarande riktlinjer sedan tidigare. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2015-12-15 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2015-12-03 
Riktlinjer för markanvisningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta förslag till riktlinjer för markanvisningar  

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

 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KS § 31 
KSAU § 21 Dnr KS/2015-0540 

Bildande av investeringsfond för vatten- och avloppsverksamheten 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att bilda en investeringsfond för vatten- och avloppsverksamheten i samband  
med bokslutet 2015.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen hemställer hos Tekniska nämnden att begäran görs till 
Kommunstyrelsen om bildande av investeringsfond för vatten- och 
avloppsverksamheten i samband med bokslutet för 2015.  

Beslutsunderlag  
Protokoll Tekniska nämnden 2015-12-15 
Tjänsteskrivelse, controller Lisbeth Hansson, 2015-11-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att bilda en investeringsfond för vatten- och avloppsverksamheten i samband  
med bokslutet 2015.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KS § 32 
KSAU § 22 Dnr KS/2015-0541 

Nedskrivning av nedlagda kostnader för exploatering av  
Hjältsgård 6:1 (öster om Lionshov) 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att i bokslut 2015 nedskriva 1.597.942 kronor som motsvaras av nedlagda 
kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt en nyligen framtagen dagvattenutredning berörande Vättlandsån och Skee 
påvisar att kommunens planerade bostadstomter på Hjältsgård kommer att 
översvämmas vid ett framtida beräknat högsta vattenflöde i Vättlandsån. För att 
undvika att området översvämmas behöver hela planområdet höjas. Bedömningen 
är att detta är mycket kostsamt och förvaltningen bedömer att projektet inte är 
ekonomiskt genomförbart under rådande förhållande. 

Beslutsunderlag  
Protokoll Tekniska nämnden 2015-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att i bokslut 2015 nedskriva 1.597.942 kronor som motsvaras av nedlagda 
kostnader. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KS § 33 
KSAU § 23 Dnr KS/2015-0414 

Byggnation av ny förskola i Skee 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att förorda en byggnation av ny förskola omfattande sex avdelningar och 
tillagningskök enligt Strömstadslokalers alternativ 4 (vid gamla mejeriet) 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut. 

Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet 

Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet med motivering - Vi ställer oss 
bakom en byggnation av en ny förskola i Skee omfattande 6 avdelningar och 
tillagningskök. Däremot reserverar vi oss mot beslutet att förskolan skall byggas 
enligt alternativ 4 (vid gamla mejeriet). Förskolan kan byggas inom skolområdet. 
T.ex. längs med fastigheterna 3:12, 3:15 och 3:16. 
Sådana här beslut skall inte stressas fram pga. någon politisk prestige. Det är 
dessutom dumt att hamna i situation med att behöva inköpa fastigheter. Med 
tanke på tidigare erfarenheter med dåliga uppköp av exempelvis ridhus m.m.” 
Delar också uppfattningen om olämpligheten med placering enligt alternativ 4. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 augusti presenterade barn- och utbildningsförvaltningen och 
Strömstadslokaler den genomförda lokalutredningen ”En långsiktig och hållbar 
förskole- och skolstruktur”.  
Utifrån utredning fattade barn- och utbildningsnämnden den 10 september beslut 
om att föreslå kommunstyrelsen ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och 
bygga en ny förskola omfattande sex avdelningar med ett tillagningskök i Skee 
enligt lokalutredningens Alternativ Tre – Etapp 1 och att förskolan skulle vara 
färdig och tas i bruk våren 2017.  
När ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 30 september fick 
Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och komplettera underlaget gällande 
lokalutredningens Alternativ 3 – Etapp 1 innan ärendet behandlas av 
kommunfullmäktige.  
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Den 2 december redogjorde Strömstadslokaler för sitt uppdrag dels inför 
kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbets-
utskott och dels inför kommunstyrelsen. Strömstadslokaler konstaterar i sin 
föredragning att det tidigare förslaget om en byggnation av en ny förskola enligt 
Alternativ Tre – Etapp 1 skulle bli allt för kostsamt att genomföra på grund av 
översvämningsrisk. Istället presenterades två nya alternativa placeringar: 
Alternativ 3 (Byggnation på åkerhörnet öster om Lionshov) respektive Alternativ 4 
(Byggnation vid gamla mejeriet).  
Efter föredragningen fattade kommunstyrelsen beslut om att de nya alternativa 
placeringarna skulle remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande 
innan ärendet tas upp till behandling av kommunfullmäktige. 
Fastighetsförvaltare Gary Lyckell redogör för Strömstadslokaler utredning gällande 
möjliga fastigheter för byggnation av en ny förskola i Skee omfattande sex 
avdelningar och tillagningskök.  
Enligt Strömstadslokalers bedömning är Alternativ 3 (Byggnation på åkerhörnet 
öster om Lionshov) respektive Alternativ 4 (Byggnation vid gamla mejeriet) 
fastigheter där en ny förskola kan byggas (se bilaga).  

Utredare Nicklas Faritzon redogör för barn- och utbildningsförvaltningens 
ställningstagande. Förvaltningen förespråkar att den nya förskolan i Skee placeras 
på en annan plats än på skolgården. Skälet till förvaltningens ställningstagande är 
att Skee skola behöver kunna expandera och växa till en tvåparallellig skola inom 
de närmsta 10 åren. Detta kräver utrymme på skolgården, dels för byggnation och 
dels för ett ökat antal elever. En byggnation av en förskola omfattande sex 
avdelningar på skolgården skulle enligt barn- och utbildningsförvaltningen 
begränsa och försvåra en omställning av Skee skola till en tvåparallellig skola 

Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och Utbildningsnämnden 2015-12-10 
Utredning Gary Lyckell 2015-12-01 
Utredning Teresia Kling Ramboll  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att förorda en byggnation av ny förskola omfattande sex avdelningar och 
tillagningskök enligt Strömstadslokalers alternativ 4 (vid gamla mejeriet) 
I kommunstyrelsens arbetsutskott reserverade sig Ronnie Brorsson (S) och Ulf 
Gustafsson (S) mot placeringen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår en byggnation av ny förskola omfattande sex 
avdelningar och tillagningskök i anslutning till befintlig skola. 
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Mattias Gustafsson (SD), Siwert Hjalmarsson (M) och Ulf Gustafsson (S) bifaller  
Ronnie Brorssons förslag till beslut 

Hans-Inge Sältenberg (C), Margareta Fredriksson (L) och Morgan Gutke (C) bifaller 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag till beslut. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Ronnie Brorssons (S) förslag till 
beslut. 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen har beslutat bifalla Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Omröstning har begärts och den ska nu genomföras. Den som vill bifalla 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar ja och den som vill 
bifalla Ronnie Brorssons (S) förslag till beslut röstar nej. 

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
 

Omröstning §33 ja nej avstår 
Peter Dafteryd (C) ordförande X   
Hans-Inge Sältenberg (C) X   
Margareta Fredriksson (L)  X   
Bengt Bivrin (MP) X   
Ronnie Brorsson (S)   X  
Ulf Gustafsson (S)  X  
Siwert Hjalmarsson (M)  X  
Mattias Gustafsson (SD)  X  
Morgan Gutke (C) X   
Ingemar Nordström (L) X   
Leif Andersson (S)  X  

SUMMA 6 5  
 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen har beslutat bifalla Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

 
Beslutet skickas till   
Diariet 
 



Reservation från Socialdemokraterna, avseende ärende nr 31 ”Byggnation av ny 

förskola i Skee” vid Kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-10. 

Motiv till reservationen 

Vi anser den valda platsen i Skee är mycket olämplig med dess placering intill en 4-

vägkorsning och utmed väg 164. Dåligt både ur trafiksäkerhets och barnperspektiv. 

Vid Skee skola finns en detaljplan som vunnit laga kraft 2012-06-22. Den är framtagen för att 

kunna göra byggnationer inom skolområdet. En nybyggnation inom antagen detaljplan borde 

således vara ett snabbaste sättet att kunna bygga förskola i Skee. I princip skulle det efter 

projektering bara behövas bygglov. 

Trafikverket har inga ytterligare synpunkter på byggnationer inom den antagna detaljplanen 

vilket de med stor säkerhet kommer att ha på förslaget att bygga vid ”gamla mejeriet”. 

Diskussioner med Trafikverket är alltså redan tagna. Även ut bullersynpunkt är det att föredra 

att bygga vid Skee skola. 

Att lägga en nybyggd förskola vid gamla mejeriet i Skee anser vi verkligen inte vara i 

överensstämmelse med Kommunfullmäktiges mål ”Trafik och omsorg” om bl.a. Säkrare 

skolvägar. 

Vi kan inte förstå majoritetens inriktning att vara positiv till byggnation vid gamla mejeriet av 

ovan nämnd anledningar. 

Ytterligare skäl som att föräldrar inte behöver åka med barn till två ställen, samordnings och 

logistikfördelar stärker oss socialdemokrater ännu mer i att en placering vid Skee skola är det 

rätta. 

 

För Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen. 

Ronnie Brorsson 

Ulf Gustavsson 

Leif Andersson 
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KS § 34 
KSAU § 24 Dnr KS/2014-0299 

Kosterstiftelsen – antagande av stadgar 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att godkänna bilagt förslag till stadgar för Kosterstiftelsen  

Sammanfattning av ärendet 
I slutet av 1980-talet startade Göteborgs universitet ett projekt kallat Projekt 
Kosterhälsan i syfte att utröna sambanden mellan miljö, hälsa och livsstil. För att 
stödja och delvis medfinansiera projektet stiftade Bohuslandstinget, Strömstads 
kommun, Utvecklingsfonden i Göteborgs och Bohuslän och Kosters samhälls-
förening 1992 en stiftelse benämnd stiftelsen ”Centrum för studier av människans 
miljö- och hälsa- Kosterhälsan”. Medel för stiftelsens verksamhet tillsköts av 
stiftarna. Genom projektet Kosterhälsan skulle stiftelsen utforma modeller för 
praktiskt folkhälsoarbete. 
Göteborgs universitet lade ner sitt projekt Kosterhälsan 1998. Eftersom projektet 
inte längre existerar saknas möjlighet att utforma modeller för praktiskt 
folkhälsoarbete. Av stiftarna finns endast Strömstads kommun och Kosters 
Samhällsförening kvar idag. 
Kosterstiftelsen består idag av en styrelse på fem ledamöter och tre suppleanter. 
Stiftelsen har genom sin styrelse hos Kammarkollegiet ansökt om att få ändra § 3 i 
stiftelseurkunden respektive §§ 2 och 3 i stiftelsens stadgar. 
Kammarkollegiet beslutade den 29 mars 2012 att medge att stiftelsen föreskrifter 
permuteras i enlighet med den gjorda ansökan.   
Styrelsen för Kosterstiftelsen har den 31 mars 2014 godkänt nya stadgarna samt 
beslutat att stadgarna skall godkännas av Strömstads kommun och Kosters 
samhällsförening. Efter godkännandet skall Länsstyrelsen registrera de nya 
stadgarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman 2014-09-29 
Gällande Stadgar för Kosterstiftelsen 
Skrivelse Göran Larsson, ordf. Kosterstiftelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att godkänna bilagt förslag till stadgar för Kosterstiftelsen  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  50 (51) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-02-10 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 35 
KSAU § 25 Dnr KS/2016-0056 

Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel till år 2016 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 87 722 tkr till 2016, som 
tilläggsbudget till 2016 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 87 722 tkr 
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2016, att läggas som 
tilläggsbudget till 2016 års investeringsbudget 

Nämnd Belopp i tkr 
Tekniska nämnden, taxekollektiven 46 738 
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh 27 127 
Omsorgsförvaltningen 188 
Miljö- och byggnämnden 5 162 
Kommunstyrelse 8 507 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lenita Tengström, ekonom 2016-01-21 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 87 722 tkr till 2016, som 
tilläggsbudget till 2016 års investeringsbudget. 

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

 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Diariet 
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KSAU § 31 Dnr KS/2016-0070 

Investeringsbeslut - Strömstadsbyggen  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att ge kommunens ombud bemyndigande att vid bolagsstämma besluta om 
investering/renovering i AB Strömstadsbyggens fastighet Skepparen 9 Strömstad 
på 12,8 mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid extra Bolagsstämma den 1 februari beslöt stämman efter yrkande av 
Kommunens ombud, att frågan ska hänskjutas till Kommunstyrelsen för 
beredning till Kommunfullmäktige. 
Åtgärderna har planerats under flera år och fastigheterna är i stort behov av 
åtgärderna i form av stam byte och säkerhetsåtgärder för lägenheterna. På 
grund av höga akuta reparationskostnader i enskilda lägenheter brådskar 
åtgärderna. Information om underhållsåtgärder har lämnats till hyresgästerna 
som har väntat en längre tid på att åtgärderna i lägenheterna ska verkställas. 
Investeringen finansieras genom kommunal borgen som har behandlats av 
Kommunfullmäktige under år 2014. De nya ägardirektiven som har fastställts 
under år 2015 gör att bolaget frångår de fastställda ekonomiska målen om  
soliditet i direktiven. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD AB Strömstadsbyggen 2016-02-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
Rubriken ändras till Investeringsbeslut - Strömstadsbyggen samt att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud Lena Martinsson (S) 
bemyndigande att vid bolagsstämma besluta om investering/renovering i AB 
Strömstadsbyggens fastighet Skepparen 9 Strömstad på 12,8 mkr. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Gustafsson (S) anger att det är olämpligt att namnge ombudet i beslutet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Ulf 
Gustafssons tilläggsförslag antas och finner att så sker. 
 
Beslutet skickas till; Diariet 
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STRÖMSTADS 
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Plats och  
sammanträdestid 

Räddningstjänsten 
2016-03-09 klockan 13:00-16:00 

Beslutare Ordinarie 
Peter Dafteryd (C)  
Hans-Inge Sältenberg (C)  
Anna-Lena Carlsson (C) 
Margareta Fredriksson (L) ej §46 
Anette Andersson (L) ej §45 
Bengt Bivrin (MP)  
Ronnie Brorsson (S) 
Lena Martinsson (S) ej §49 
Ulf Gustafsson (S)  
Siwert Hjalmarsson (M)  
Mattias Gustafsson (SD)  

 Tjänstgörande ersättare 
 Åke Sundemar (L) 

  Leif Andersson (S) 

 Närvarande ersättare 
 Morgan Gutke (C) 
 Rolf Pettersson (S) 
 Marie Edvinsson-Kristiansen (M) 
 Fredrik Eriksson (SD) 

Övriga deltagare Maria Reinholdsson tf kommunchef. 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-03-15 

Sekreterare  ..................................................................... Paragrafer §§ 37- 54 
Ralf Karlsson  

 .....................................................................  
Ordförande Peter Dafteryd 

 ..................................................................................................................  
Justerare Bengt Bivrin (MP)   Siwert Hjalmarsson (M) 

Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 
(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 

Sammanträdesdatum 2016-03-09 

Datum för 
anslags uppsättning 

Datum för  
Anslags nedtagning 

Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift  .....................................................................  
Inger Sand Börjesson, registrator 
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KS § 37 Dnr KS/2016-0084 

Information 

Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen 

Äldreomsorg – Lotta Wall Tf verksamhetschef Vård och Omsorg  
och Maria Wogenius enhetschef på Beatebergsgården 
Lotta och Maria informerat om kommunens särskilda boende och dess anställda. 
En stor teknikutveckling håller på att genomföras, som kommer att underlätta 
arbetet och ge mycket större trygghet för brukarna. En Riktlinje Nationell 
värdegrund för äldreomsorgen - så här arbetar vi Strömstads kommun, har tagits 
fram och en översyn av Strömstadsmodellen ska ske inom kort. Ett dagligt arbete 
med att genomlysa och se över verksamheten på Beateberg har gett ett positivt 
resultat.  
 
Brå 2015 utfall – Terese Lomgård tf folkhälsostrateg 
Terese visar på den senaste brottsstatistiken från 2015, anmälda brott i nära 
relationer har ökat senaste året medan våldsbrott i offentlig miljö har minskat 

Andelen alkoholkonsumenter har sjunkit i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet 
i Strömstad. Skolhälsovården upplever att det finns en liberal syn bland föräldrar 
kopplat till ungdomars drickande. 

Polisen ser att det finns god tillgång till narkotika och signaler från skola och polis 
tyder på att användandet och tillgången av cannabis har ökat. Användandet av 
Spice kan ha mattats något. 15 % testat någon form av narkotika i åk två på 
gymnasiet (cannabis, spice osv), det är relativt högt jämfört med kringliggande 
kommuner. Träningsanläggningar i Strömstad genomföra dopningstester. 
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KS § 38 
KSAU § 32 Dnr KS/2015-0079 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge kommunchefen i uppdrag tillse att utvecklingsavdelningen tillsammans med 
mark- och exploateringsavdelningen tar fram förslag till Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. 
att det tas fram lämpliga platser för tillfälliga lösningar på grund av stort 
inflyttningstryck. 
att en sammankoppling görs ihop med kommunens fördjupade översiktsplaner. 

att ta hänsyn till antal bostäder utifrån kommunfullmäktiges mål beträffande antal 
invånare.   

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje 
kommun ha fastställda riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilka ska antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. 
Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla att leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska minst innehålla kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att 
nå uppsatta mål och hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av 
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Riktlinjerna ska utgöra ett underlag för kommunens 
uppgift att främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet i sitt 
arbete med detaljplaner. 
Strömstads kommun behöver ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen 
omgående. Tekniska förvaltningens förslag till har förordat att beslut fattas att ge 
utvecklingsavdelningen tillsammans med mark- och exploateringsavdelningen i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Enligt Reglemente för 
Kommunstyrelsen § 2 ingår att i ”samhällsplaneringsfrågor styra genom bland 
annat ÖP vad gäller miljö, planering för mark-, bostads- och lokalförsörjning, 
näringslivsutveckling och kultur- och fritidspolitik”. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2016-02-05 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen 2016-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. att ge kommunchefen i uppdrag tillse att utvecklingsavdelningen tillsammans 
med mark- och exploateringsavdelningen tar fram förslag till Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen, 2. att det tas fram lämpliga platser för tillfälliga lösningar på 
grund av stort inflyttningstryck samt 3. att ta hänsyn till antal bostäder utifrån 
kommunfullmäktiges mål beträffande antal invånare.   

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår ett förtydligande av andra att-satsen att det gäller 
ett stort inflyttningstryck av asylsökande.  

Lena Martinsson (S) föreslår att en sammankoppling görs ihop med kommunens 
fördjupade översiktsplaner. 

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

Ordförande frågar om Siwert Hjalmarssons tilläggsförslag antas och finner att 
kommunstyrelsen avslår densamma. 

Ordförande frågar om Lena Martinssons tilläggsförslag antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Mark- och exploateringsavdelningen, Kristin Ulfstad 
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KS § 39 
KSAU § 33 Dnr KS/2012-0375 

Ombyggnad Etapp 4 Stadshuset 

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt kommunchefen att tillsammans med AB Strömstadslokaler beställa 
upphandling för ombyggnad av Stadshuset etapp 4  

att uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag till utformning av fullmäktigesalen 
och trapphuset. 

att ytterdörrar av aluminium i stadshusets centrala del ska bytas ut mot mer 
tidstypiskt utformade dörrar.  

Sammanfattning av ärendet 
Ombyggnad av Stadshuset etapp 4 omfattande; Lyftbord plan 3-4, Trapphus och 
hallar plan 3-6, Kommunfullmäktigesalen, Nämndernas rum, Hallbergs rum samt 
Kontorslokaler plan 5. 

Åtgärderna finansieras med reserverade investeringsmedel 2016 och med 
tillskjutande investeringsmedel 2017. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tomas Nyman Husansvarig 2016-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. att uppdra åt kommunchefen att tillsamman med AB Strömstadslokaler beställa 
upphandling för ombyggnad av Stadshuset etapp 4, 2. att uppdra åt 
kommunchefen att ta fram förslag till utformning av fullmäktigesalen och 
trapphuset samt 3. att ytterdörrar av aluminium i stadshusets centrala del ska 
bytas ut mot mer tidstypiskt utformade dörrar.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Tomas Nyman husanvsarig 
Maria Reinholdsson Tf kommunchef 
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KS § 40 
KSAU § 34 Dnr KS/2016-0151 

Utbyggnad av Skee skola  

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med miljö- och 
byggförvaltningen, tekniska förvaltningen och Strömstadslokaler ta fram underlag 
till projektering gällande den fortsatta utbyggnaden av Skee skola enligt 
lokalutredningens Etapp 2 vilket innebär - ombyggnation av befintliga skollokaler 
och ny korridor för att skapa ytterligare fyra klassrum  

att man i framtagandet av underlag till projektering gällande den fortsatta 
utbyggnaden av Skee skola, beaktar barn och utbildningsnämndens inom kort 
påbörjade arbete för att ta fram en långsiktig och hållbar förskole- och 
skolstruktur. 

att man i planeringsarbetet tar hänsyn till Skee skolas utomhusmiljö och särskilt 
beaktar boverkets allmänna råd till 8 kap. 9 § andra stycket samt 10-11 §§ PBL (BFS 
2015:1 FRI). 

att underlaget ska presenteras för kommunstyrelsen 1 juni 2016 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 augusti 2015 presenterade barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans 
med Strömstadslokaler den genomförda lokalutredningen. Lokalutredningens 
Etapp 1 för Skee innebar byggnation av en ny förskola omfattande sex avdelningar 
med nytt tillagningskök. Planeringsarbetet har påbörjats och byggstart förväntas 
ske någon gång under 2016. 

För att klara det ökade elevantalet i Skees upptagningsområde behöver skolan 
byggas till. Lokalutredningens Etapp 2 innebär en första utbyggnad. Etappen 
behöver vara genomförd under 2018 för att kunna ta emot det ökade elevantalet. 
För att få en helhetssyn gällande omställningen av Skee skola gör barn- och 
utbildningsförvaltningen bedömningen att miljö- och byggförvaltningen och 
tekniska förvaltningen, utöver Strömstadslokaler, behöver vara involverad i 
arbetet med att ta fram underlag för projektering. Planeringsarbetet behöver 
genomföras under våren 2016. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
Tjänsteskrivelse Utredare Nicklas Faritzon 
Lokalutredningen (version 3) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med miljö- 
och byggförvaltningen, tekniska förvaltningen och Strömstadslokaler ta fram 
underlag till projektering gällande den fortsatta utbyggnaden av Skee skola enligt 
lokalutredningens Etapp 2 vilket innebär - ombyggnation av befintliga skollokaler 
och ny korridor för att skapa ytterligare fyra klassrum, 2. att man i planerings-
arbetet särskilt beaktar Skee skolas utomhusmiljö samt 3. att underlaget ska 
presenteras för kommunstyrelsen 1 juni 2016 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att man i framtagandet av underlag till 
projektering gällande den fortsatta utbyggnaden av Skee skola, beaktar barn och 
utbildningsnämndens inom kort påbörjade arbete för att ta fram en långsiktig och 
hållbar förskole- och skolstruktur. 

Siwert Hjalmarsson (M) föreslår följande ändring i att sats 2 att man i 
planeringsarbetet tar hänsyn till Skee skolas utomhusmiljö och särskilt beaktar 
boverkets allmänna råd till 8 kap. 9 § andra stycket samt 10-11 §§ PBL (BFS 2015:1 
FRI). 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts antas och finner att så 
sker. 

Ordförande frågar om Siwert Hjalmarssons tilläggsförslag antas och finner att så 
sker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 
AB Strömstadslokaler 
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KS § 41 
KSAU § 35 Dnr KS/2015-0412 

Omställning av Bojarskolan till en tvåparallellig skola 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med miljö- och 
byggförvaltningen, tekniska förvaltningen och Strömstadslokaler ta fram underlag 
till projektering gällande den fortsatta omställningen av Bojarskolan till en två-
parallellig skola genom att planera för separat förskola om sex avdelningar enligt 
lokalutredningens Etapp 2 

att man i framtagandet av underlag till projektering gällande den fortsatta 
omställningen av Bojarskolan till en tvåparallellig skola och planläggningen av en 
separat förskola om sex avdelningar, beaktar barn och utbildningsnämndens inom 
kort påbörjade arbete för att ta fram en långsiktig och hållbar förskole- och 
skolstruktur 

att man i planeringsarbetet tar hänsyn till Bojarskolans utomhusmiljö och särskilt 
beaktar boverkets allmänna råd till 8 kap. 9 § andra stycket samt 10-11 §§ PBL (BFS 
2015:1 FRI). 

att underlaget ska presenteras för kommunstyrelsen 1 juni 2016 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 augusti 2015 presenterade barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans 
med Strömstadslokaler den genomförda lokalutredningen. Under hösten 2015 
fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra Etapp 1 gällande Bojarskolans 
omställning till en två-parallellig skola. Etappen omfattar byggnation av fyra nya 
klassrum. 

Lokalutredningens Etapp 2 innebär att Bojarskolans förskoleverksamhet flyttas ut 
och ersätts av en nybyggd förskola på annan plats i Mällbyområdet, samt att 
förskolans gamla lokaler anpassas till skolverksamhet. Etapp 2 behöver vara 
genomförd under 2018 för att Bojarskolan ska kunna ta emot det ökade 
elevantalet i upptagningsområdet. 

I och med att Etapp 2 innefattar lokalisering och byggnation av en ny förskola 
behöver miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen vara involverad i 
arbetet med att ta fram underlag för projektering. Planeringsarbetet behöver 
genomföras under våren 2016. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
Tjänsteskrivelse Utredare Nicklas Faritzon 
Lokalutredningen (version 3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med miljö- 
och byggförvaltningen, tekniska förvaltningen och Strömstadslokaler ta fram 
underlag till projektering gällande den fortsatta omställningen av Bojarskolan till 
en två-parallellig skola genom att planera för separat förskola om sex avdelningar 
enligt lokalutredningens Etapp 2, 2. att man i planeringsarbetet särskilt beaktar 
Bojarskolans utomhusmiljö och eventuella planändringar samt 3. att underlaget 
ska presenteras för kommunstyrelsen 1 juni 2016 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att man i framtagandet av underlag till 
projektering gällande den fortsatta omställningen av Bojarskolan till en 
tvåparallellig skola och planläggningen av en separat förskola om sex 
avdelningar, beaktar barn och utbildningsnämndens inom kort påbörjade arbete 
för att ta fram en långsiktig och hållbar förskole- och skolstruktur 

Siwert Hjalmarsson (M) föreslår följande ändring i att sats 2 att man i 
planeringsarbetet tar hänsyn till Bojarskolans utomhusmiljö och särskilt beaktar 
boverkets allmänna råd till 8 kap. 9 § andra stycket samt 10-11 §§ PBL (BFS 2015:1 
FRI). 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts antas och finner att så 
sker. 

Ordförande frågar om Siwert Hjalmarssons tilläggsförslag antas och finner att så 
sker 

 
 
 
 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Tekniska nämnden 
AB Strömstadslokaler 
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KS § 42 
KSAU § 37 Dnr KS/2015-0218 

Verksamhetsberättelse 2015 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse för 2015 är en översiktlig beskrivning av 
kommunledningsförvaltningens arbete under året. Det innehåller även en 
redovisning av det ekonomiska resultatet för både drift och investeringar. I 
verksamhetsberättelsen ingår även en uppföljning av kommunstyrelsen egna mål 
för 2015. 
Det ekonomiska resultatet för året uppgår till – 0,8 mnkr jämfört med budget. 
För investeringar redovisas ett överskott på 8,5 mnkr jämfört med budget. 
De uppsatta målen för verksamheten 2015 bedöms vara helt eller delvis uppfyllda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2016-02-16 
Verksamhetsberättelse  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015 

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

 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, Ekonomichef 
Ewa Löfgren, ekonom 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  11 (30) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-03-09 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 43 
KSAU § 38 Dnr KS/2016-0097 

Förslag om kommunal medfinansiering av Interreg-projekt 
”Gränsen som attraktion” 

Kommunstyrelsen beslutar  

att besluta om medfinansiering av projekt Gränsen som attraktion motsvarande 
216.000:-. 

att en återrapportering av projektet ska ske 

Sammanfattning av ärendet 
Svinesundskommiteén har under 2015 arbetat fram ett förslag till Interreg-projekt 
Gränsen som attraktion. Projekttiden är satt till 1 september 2016 till 31 augusti 
2019.  
Projektet huvudsakliga mål är att skapa nya företagssamarbeten över gränsen,  
öka konkurrenskraften hos företagen i gränsregionen och därigenom öka 
Svinesundsregionens attraktivitet – för företag, boende och besökare.  
Projektet ska fokusera på tre olika områden: 1) stärka existerande nätverk och 
skapa nya professionella nätverk inom besöksnäringen, 2) Stärka samarbetet 
mellan företagarna och det offentliga för att skapa en mer attraktiv gränsregion 
och 3) Utveckla marknadsföringen kring gränsregionen och dess attraktioner. 
Projektet innehåller även metodutveckling och tillämpning av samarbetsmodellen 
BID (Business Improvement District). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kommunikationschefen 2016-02-16 
Ansökan om projektmedel ur Interregs utvecklingsfond 
Förslag till budget 
Medfinansieringsintyg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att besluta om medfinansiering av projekt Gränsen som attraktion motsvarande 
216.000:-. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) föreslår att Strömstads kommun i fortsättningen när vi deltar i 
projekt ska ha en egen målbild.  

Margareta Fredriksson (L) föreslår att en återrapportering av projektet ska ske 
 
Anna-Lena Carlsson (C). Margareta Fredriksson (L) samt Siwert Hjalmarsson (M) 
bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

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

Ordförande frågar om Lena Martinsson (S) tilläggsförslag antas och finner att 
kommunstyrelsen avslår densamma.  

Ordförande frågar om Margareta Fredrikssons tilläggsförslag antas och finner att 
så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Maria Kvarnbäck Kommunikationschef  
Maria Reinholdsson Kommunchef 
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KS § 44 
KSAU § 39 Dnr KS/2016-0066 

Köpmannaföreningen - Parkeringsavgift i centrum. 

Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera ärendet till Tekniska nämnden för yttrande 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad Köpmannaförenings medlemmar ser en vikande centrumhandel med 
tomma butikslokaler till följd. En av de stora orsakerna till nedgången för 
köpmännen kan vara att köpcentra både i (Oslovägen) och utanför centrum kan 
erbjuda kunderna kostnadsfri parkering. Detta kan i dagsläget inte erbjudas i 
Strömstads centrum. 

Vårt förslag för att stärka centrumhandeln är att det införs två timmars fri 
parkering i centrum. Detta kan genomföras med P- skiva och eller P-automat med 
sådan funktion. Då många köpmän känner stark oro för utvecklingen i centrum så 
önskar vi att detta förslag 
 
Beslutsunderlag 
Brev från Strömstad Köpmannaförenings 2016-02-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att remittera ärendet till Tekniska nämnden för yttrande 

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

 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
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KS § 45 
KSAU § 41 Dnr KS/2016 -0160 

Ansökan projekt Maritim utveckling Bohuslän 

Kommunstyrelsen beslutar  

att medfinansiera projektet Maritim utveckling i Bohuslän med totalt 672 556 kr 
varav 200 000 kr är likvida medel ifrån Tillväxt Norra Bohuslän att gälla för 2016-
2019. 

Reservationer och särskilda uttalanden  
På grund av jäv deltar inte Anette Andersson (L) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
2016-02-18 lämnades en gemensam ansökan ifrån Tillväxt Norra Bohuslän, 
Göteborgs Universitet (Center för Turism) och Svenskt Marintekniskt Forum in till 
Tillväxtverket som administrerar Europeiska regional fonden (ERUF). Västra 
Götalandsregionen är med som huvudsaklig finansiär utöver ERUF. Lysekil 
kommun är stödmottagare för projektet. 
De fyra kommunerna i Bohuslän medfinansierar till lika del projektet via tjänster 
motsvarande ca 20 % per kommun och år. Medfinansieringen för Strömstads del 
består totalt av 672 556 varav 200 000 är likvida medel ifrån Tillväxt Norra 
Bohuslän. Projektets totala omslutning är ca 10 miljoner kr. 
I projektet (2016-2019) kommer man att jobba med de olika aktiviteterna: 
Blå Bohusled, Evenemangsstrategi, Kunskapsturism, Marina livsmedel (workshops), 
Gästhamn, Skärgårdstransport samt den övergripande Innovationsarena med 
affärs och produktutveckling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Carl Dahlberg, Processledare Tillväxt Norra Bohuslän 2016-02-19 
Marin utveckling i Bohuslän  
Medfinansieringsintyg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att medfinansiera projektet Maritim utveckling i Bohuslän med totalt 672 556 kr 
varav 200 000 kr är likvida medel ifrån Tillväxt Norra Bohuslän att gälla för 2016-
2019. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens diarium 
Carl.dahlberg@lysekil.se 
Erland Lundqvist, projektledare 
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KS § 46 
KSAU § 45 Dnr KS/2016-0098 

Ansökan om Såddbidrag 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja 30.000 kr som arrangörsbidrag till marknadsföring vilket utgör 
kommunens hela bidrag för 2017 

att kommunens personal och politiker ska kunna närvara på föreläsningar utan 
kostnad.   

Reservationer och särskilda uttalanden  
På grund av jäv deltar inte Margareta Fredriksson (L) i handläggning och beslut i 
detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad akademi står som värd för och organiserar den internationella 
forskarkonferensen 12th International Symposium on Renewable Energy Education 
ISREE 2017 28-30/6 2017 i samarbete med Strömstads kommun och Högskolan 
väst. I organisationskommittén, där jag är ordförande, ingår Margareta 
Fredriksson. Kommittén sammanträdde (i Strömstad) första gången 1/2-16 och 
antog då en budget för konferensen på inkomster = utgifter = 350 000 kr. 
Intäkterna utgörs till större delen av deltagarnas registreringsavgifter, men också 
av bidrag som kommer att sökas från bl a Vetenskapsrådet. Registrering sker fr o m 
1/1 2017, vilket bl a innebär att huvuddelen av intäkterna inflyter först nästa år. 
Dock har Strömstad akademi utgifter för konferensen redan under 2016, i första 
hand för att sprida information och för marknadsföring av konferensen till det 
internationella forskarsamfundet. 
Därför ansöker vi nu om ett s k såddbidrag från Strömstads kommun  på 30 000 kr 
för att täcka våra omkostnader under innevarande år. Dessa medel avses att 
betalas tillbaka när konferensen är genomförd och kan därför närmast betraktas 
som ett lån till arrangörerna.  

Beslutsunderlag 
Ansökan Lars Broman Strömstad akademi och ordförande för ISREE 2017  
2016-02-16 

 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  17 (30) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-03-09 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. att bevilja 30.000 kr som arrangörsbidrag till marknadsföring vilket utgör 
kommunens hela bidrag för 2017, 2. att kommunens personal ska kunna närvara 
på föreläsningar utan kostnad. På grund av jäv deltog inte Margareta Fredriksson 
(L) i handläggning och beslut i detta ärende. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår att även politiker ska kunna närvara på föreläsningar 
utan kostnad.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Ronnie Brorssons tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Ekonomiavdelningen 
lars.broman@stromstadakademi.se 
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KS § 47 
KSAU § 47 Dnr KS/2016-0126 

Mål för Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsen beslutar  

att antal mål för Kommunstyrelsens förvaltning 

Sammanfattning av ärendet 
Vision 2030 och övergripande externa mål 2030 per fokusområde är under arbete 
och avses behandlas i kommunfullmäktige 2016-02-25.  
Målen för kommunens interna styrning på områdena medarbetare, ekonomi och 
process behöver revideras i samband med detta, och inför att budgetdirektiven för 
2017 går ut. 

I detta underlag presenteras nu en skrivning som omfattar en målbild och 
långsiktiga, övergripande mål för 2030 för  

o Medarbetare 
o Ekonomi  
o Processer 

Underlaget är tänkt att tillsammans med övriga styrdokument ingå i det 
gemensamma styr- och ledningssystemet för Strömstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Interna mål 2030 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att antal mål för Kommunstyrelsens förvaltning 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Peter Dafteryd (C) föreslår att besluta enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts  
förslag till beslut. 

Hans-Inge Sältenberg (C) och Anna-Lena Carlsson (C) bifaller Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ulf Gustafsson (S) föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska invänta  
processen Kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Siwert Hjalmarsson (M), Mattias Gustafsson (SD) Ronnie Brorsson (S) bifaller Ulf 
Gustafssons förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Maria Kvarnbäck Kommunikationschef  
Maria Reinholdsson Kommunchef 
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KS § 48 
KSAU § 51 Dnr KS/2012-0038 

Fastställande av kriterier för markanvisningstävling, Canning 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna kriterierna för markanvisningstävlingen för Canning. 

att ge mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra 
markanvisningstävlingen samt framgent driva och genomföra Canningprojektet.  

att förslag på sammansättning av utvärderingsgruppen ska redovisas på 
kommunstyrelsen 2016-04-13. 

Reservationer och särskilda uttalanden  
Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet då han anser att ärendet inte 
är tillräckligt berett för beslut och underlaget saknar dels kommunens 
beräknade kostnader för projektet samt kommunens förväntade intäkter.  

Så ledes tordes ärendets beredning och underlag vara i strid mot reglerna i 
Kommunallagen om god ekonomisk hushållning. 

Underlaget till KS ledamöterna kom den 7 mars inför beslut i KS den 9 mars, dvs 2 
dagar före beslut skall fattas, samt att KSAU inte har fattat beslut i ärendet innan 
det utsända materialet (markanvisningstävlingen Canning) sändes till 
kommunstyrelsens ledamöter. Vi moderater anser att detta är en fullständigt 
orimlig tidsram, för att hinna bereda ärendet i partigruppen . 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-28 § 157 att ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till kriterier för en markanvisningstävling för Canning. 
Tekniska förvaltningen har arbetat fram kriterier för tävlingen utifrån det 
inriktningsbeslut som den parlamentariska gruppen lämnat. 
De inkomna tävlingsbidragen föreslås utvärderas utifrån: 

• Erbjudet pris per kvadratmeter BTA.  
• Projektets inpassning i omgivande bebyggelse, samt mötet med de 

allmänna platserna (volym, skala och karaktär).  
• Utformningen av de allmänna platserna/torgytor 
• Angiven miljöprofil 

Kriterierna samt mer information om tävlingen finns redovisade i bifogat förslag till 
inbjudan till markanvisningstävling för Canning. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2016-03-04 
Förslag till inbjudan om markanvisningstävling på Canning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. att godkänna kriterierna för markanvisningstävlingen för Canning med vissa 
redaktionella ändringar i texten. 
2. att ge mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra 
markanvisnings-tävlingen samt framgent driva och genomföra Canningprojektet.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) föreslår på sid 3 att första stycket ska ha följande text; 
Planläggningen av Canning åsyftar att skapa en ny stadsdel.  

Mattias Gustafsson (SD) föreslår på sid 3 att första stycket ska ha följande text; 
Planläggningen av Canning åsyftar att skapa en ny stadsdel där befintlig skala och 
karaktär för bebyggelse i Strömstad ska bibehållas. 

Ordförande Peter Dafteryd föreslår att förslag på sammansättning av utvärderings-
gruppen ska redovisas på kommunstyrelsen 2016-04-13. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Lena Martinssons (S) förslag mot Mattias Gustafssons (SD) 
förslag på redaktionell ändring av texten och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Lena Martinssons förslag. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 

Ordförande frågar om Peter Dafteryds tilläggsförslag kan antas och finner att  
så sker 

Ordförande frågar om Lena Martinssons tilläggsförslag kan antas och finner  
att så sker 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad 

 



Markanvisningstävling för bostäder och 

verksamheter på Canning 
 

 
 

 

Strömstads kommun inbjuder till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus för 

bostäder och verksamheter såsom restaurang, handel och kontor inom Canning. 

Canning har med sitt centrala och vattennära läge goda utvecklingsmöjligheter för bostäder 

och verksamheter samt att bli en attraktiv stadsdel med nya stråk och offentliga ytor för 

strömstadsbor och besökare.  

För att förbättra allmänhetens tillträde inom stadsdelen Canning, men även för staden som 

helhet, ska torgplatser utformas för allmänheten och en ny strandpromenad anläggas utmed 

vattnet och inom området för att tillgängliggöra ett stråk för fotgängare och cyklister från 

Norra Hamnen i söder till Bojarkilen i norr. En ny gång- och cykelbro kommer att anläggas 

över Bojarkilen som förbinder norra Strömstad och Kebalområdet med centrala Strömstad. 

Bron kommer ersätta befintlig linfärja.   

 

Med tävlingsformens hjälp ska det bästa projektet för Canning utses. 

Kommunen kommer teckna ett markanvisningsavtal med det bolag som bäst uppfyller 

kommunens bedömningskriterier samt i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och 

kvalificeringskriterier.  

 

 

 

 



Tävlingsområdet 
 

Canningområdet är beläget centralt i Strömstad och planområdet omfattar tidigare 

industriområdet Canning, delar av parkeringsytan på Skeppsbroplatsen, berget Röudden, 

samt omgivande vattenområde. Planområdet utgör cirka 8 hektar varav 2 hektar utgör 

vattenområde. 

Marken utgörs idag av gammal industrimark, till viss del utfylld. Sanering kommer ske i 

samband med i ordningsställandet av tomtmarken. 

 

 
 

 



 
 

Planläggningen av Canning åsyftar att skapa en ny stadsdel. Bebyggelsen i anslutning mot 

torgplatser kan innehålla lokaler i bottenplan för möjlig etablering av kommersiell 

verksamhet som restaurang, handel och kontor. Lokalerna i bottenplan ska utformas i nivå 

med omgivande marknivå för att skapa ett levande stadsrum. 

Området ska erbjuda blandad upplåtelseform där 20 % av bostäderna ska utgöra hyresrätter.  

 

En exploatering av Canning medför att stora delar av marken inom Canning, delar av 

Röudden samt Skeppsbron tas i anspråk som kvartersmark. 

Röudden begränsar idag möjligheten att bebygga Canningområdet. Delar av berget kommer 

därför att sprängas och schaktas ned för att skapa bättre ljusförhållanden och samtidigt 

frigöra mark för exploatering.  

Den sydvästra spetsen av berget, vilket är den del med högst rekreativa värden, ska behålla 

sin ursprungliga form och ge plats för solbadare och besökare. 

Den norra delen av berget kommer att bearbetas och ges en utformning som på ett lämpligt 

sätt möter bebyggelsen. Tävlingsbidraget får visa hur stor del av berget som ska tas ned och 

hur det ska utformas. 

 

Området närmast Strömstads centrum har en viktig roll i att sammankoppla det nya området 

med den befintliga staden. Den befintliga stenskoningen bevaras mot vattnet. Områdets 

funktion som parkeringsyta för besökare kommer att bevaras och utvecklas med ett 

parkeringsdäck i söder. Då parkeringsdäcket kommer att ligga på en exponerad plats i staden 

ska det ges en utformning som kan samspela med den intilliggande bebyggelsen. Inom 

området måste minst 60 stycken allmänna parkeringsplatser vara ordnande och tydligt 

avgränsade gentemot de offentliga stråken. 



 

Allmänna platser 

De allmänna platserna i Canning ska vara tillgängliga för alla och ses som självklara 

mötesplatser i staden. Platserna ska tillskapas i attraktiva lägen mot vattnet men även i 

skyddade lägen bland bebyggelsen. De öppna platserna kan även användas för olika 

aktiviteter och verksamheter så som serveringar, torgverksamhet och evenemang. De 

offentliga rummens formspråk ska ges stort utrymme i gestaltningen av de allmänna 

platserna. Stadsrummen ska präglas av hög kvalité i materialval och utformning. Den 

offentliga miljön och möbleringen ska inbjuda till vistelse och aktivitet. 

Stor vikt ska läggas vid utformningen av de offentliga platserna. Tävlingsbidraget får visa var 

och hur utformningen av dessa kan ske på ett lämpligt sätt.  

 

Miljöprofil 

Kommunen har för avsikt att hålla en hög miljöprofil inom området och att skapa en stadsdel 

som är långsiktigt hållbar med miljösmarta bostäder i attraktivt läge. Detta kan vara att 

arbeta med energisnåla lösningar, miljövänliga byggmaterial, kretsloppstänkande med mera. 

Det kan också vara genom att arbeta aktivt med utformningen, såsom dagvattendammar, 

sedumtak eller en bebyggelsestruktur som ger ett bra mikroklimat. 

 

 

Tävlingsförutsättningar 
 

Detaljplanen för Canning har sedan tidigare varit ute på samråd. Kommunen ser att det är 

möjligt att omarbeta samrådsförslaget vad gäller områdets utbredning för bebyggelse, 

kvartersstruktur och torgplatser.  

Förslagen får visa hur stadsdelen Canning lämpligen kan utvecklas och detaljplanen kommer 

att omarbetas efter vinnande bidrag. 

Områdets begränsning för bebyggelse i söder kan utökas ner mot norra uddegatan samt 

även utformningen av Röudden. 

 

 

• Anbud ska lämnas uttryckt i kr/kvm BTA, för bostadsrätter/ägandelägenheter 

respektive hyresrätter. Den slutliga omfattningen av byggrätten är beroende av 

planprocessen och kan komma att avvika från de nu givna förutsättningarna. 

 

• Köpeskilling för verksamhetslokaler förhandlas i samband med upprättandet av 

köpekontraktet vid överlåtelsetillfället. Köpeskillingen kommer att baseras på vid 

förhandlingstidpunkten bedömt marknadsvärde för verksamhetslokaler.  

 

• Anbudet ska lämnas i prisnivå per den XXXX 2016 (värdetidpunkten) och ska från 

uppgörelsetidpunkten till tillträdesdag regleras i relation till förändringar i KPI. 

Anbudet prisnivå kan dock aldrig justeras så det understiga angiven prisnivå i 

anbudet. 

 

• Upplåtelseform inom området ska vara blandad där minst 20 % ska utgöra 

hyresrätter. Hyresrätterna ska anordnas i ett attraktivt läge som ska redovisas i 



förslaget. 

 

• Bergets kan avlägsnas mer/mindre. Förslaget får visa bergets möte mot bebyggelsen. 

 

• Huvudgatan genom området ska till skillnad mot samrådsförslaget förläggas så fri 

siktlinje uppnås genom området till gc-bron över Bojarkilen. 

 

• Förslaget får visa hur området lämpligen utformas. Bebyggelsen ska vara varierad 

avseende gestaltning och utformning. Förslaget ska uppvisa en tydligen idé om 

relationen mellan bebyggelsen och de allmänna platserna, där stor vikt ska läggas vid 

utformning av de allmänna platserna avseende tillgänglighet och attraktivitet.  

 

• All parkering ska lösas inom kvartersmark. Parkeringsnormen för antalet bilplatser för 

flerbostadshus är 1 plats/lägenhet, handel 35 platser/1000kvm BTA och restaurang 

65platser/1000kvm BTA. 

Eventuell kantstensparkering som iordningsställs på gator intill kvarteren kan inte 

räknas in i parkeringsnormen. Inte heller kvarstående markparkeringar på 

Skeppsbroplatsen eller kommande p-hus i södra delen av detaljplanen får räknas in i 

parkeringsnormen.  

Parkeringsnorm för cykel för flerbostadshus är 1,5plats/lägenhet och 20-30 

platser/1000 kvm handel. 

 

Övriga förutsättningar 

 

• Nödvändig flytt av allmänna ledningar ombesörjes och bekostas av kommunen och 

respektive ledningsbolag. 

Kommunen tar ned berget samt anlägger och bekostar alla anläggningar på allmän 

plats, såsom gator, parker och bro.  

Observera att till skillnad från samrådsförslagets idé om brygganläggning och kaj i 

norra delen av planområdet, avser kommunen istället att anlägga en 

strandpromenad från Skeppsbroplatsen- innanför Röuddsberget- och vidare utmed 

vattenlinjen mot Bojarkilen, vilken anläggs på fast mark. Förslaget får visa hur 

strandpromenaden möter vattenlinjen. 

 

• Bolaget bekostar lagfartskostnader och anslutningsavgifter för VA, el etc. Bolaget ska 

ansvara för och bekosta samtliga projekterings-, bygg- och anläggningsåtgärder inom 

kvartersmarken inklusive anslutning till omgivande allmän platsmark. 

Eventuell hantering av markföroreningar ingår inte i bolagets ansvar. 

 

• Markanvisningsavtal med sedvanliga villkor ska tecknas mellan bolaget och 

kommunen. Markanvisningen gäller under två år och innebär att bolaget har en 

option att ensam förhandla med kommunen om överenskommelse om exploatering 

inklusive köpekontrakt. 

 

• En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att detaljplanen vinner 

laga kraft. Kommunen avser att planlägga hela området i en detaljplan. 

Avgränsning av tävlingsområdet och projektets omfattning kan komma att ändras 



under det fortsatta planarbetet. Slutlig utformning av bebyggelsen beror på utfallet 

av planprocessen. 

 

 

Tävlingsbidraget ska innehålla 
 

Förslagen ska redovisa relation till omgivande bebyggelse, landskap, gaturum, allmänna 

platser och gemensamma gårdar. 

 
• Beskrivning av projektet i text avseende kortfattad platsanalys, motiv och 

arkitektoniskt uttryck. 

• Situationsplan/ illustrationer skala 1:500  

• Sektioner i skala 1:500 inklusive gatu- och gårdsrum. 

• Fasader skala 1:200  

• Perspektiv och fotomontage som visar föreslagen bebyggelse från ögonhöjd 

(gatunivå). Foto till montage tillhandahålls av Strömstad kommun 

• Redovisning av parkeringslösning 

 

Materialet enligt ovan ska lämnas in utskrivet i X exemplar samt på ett USB/CD. 

Dessutom ska bolaget redovisa: 

 

• Uppgift om bolagets namn, organisationsnummer och kontaktperson. 

• Registreringsbevis för bolaget samt hela ägandekedjan/koncernen upp till slutlig 

ägare (ej äldre än 3 månader). 

• Kopia på ID-handling på de personer som tecknar bolaget. 

• Undertecknade personers fullmakt att företräda bolaget vid markanvisningstävling 

och avtalstecknande med kommunen.  

• Organisation för långsiktig förvaltning av hyreslägenheterna. 

 

 

Observera att inlämnade skisser inte innebär någon garanti för utformningen av projektet. 

Slutlig utformning och omfattning av byggrätten prövas i planprocessen och kan komma 

att avvika från de nu angivna förutsättningarna. 

 

 

Bedömning av tävlingsbidragen 
 

De inkomna tävlingsbidragen kommer att bedömas av en utvärderingsgrupp bestående av 

representanter från kommunstyrelsen, plan- och byggavdelningen samt mark- och 

exploateringsavdelningen.  

 

De inkomna tävlingsbidragen kommer att utvärderas utifrån: 

• Erbjudet pris per kvadratmeter BTA.  

• Projektets inpassning i omgivande bebyggelse, samt mötet med de allmänna 

platserna (volym, skala och karaktär).  

• Utformningen av de allmänna platserna/torgytor 



• Angiven miljöprofil 

 

Förslaget ska vara genomförbart i sin helhet. Utvärderingsgruppen kommer utifrån 

bedömningskriterierna göra en sammanvägd bedömning av kvaliteten i tävlingsbidragen. 

Kommunstyrelsen beslutar om markanvisning.  

 

 

Kvalificeringskriterier 

 
Deltagande bolag ska kvalificera sig enligt angivna kriterier. Kommunen kan i samband med 

utvärderingen komma att kräva in material som styrker detta. 

Förslag från bolag som inte uppfyller kriterierna kommer att förkastas. Kriterierna ska vara 

uppfyllda vid ansökningstidpunkten. Kommunen kan komma att väga in 

kvalificeringskriterierna ända fram till beslutstillfället i kommunstyrelsen. 

 

• Ledande befattningshavare i bolaget får inte ha gjort sig skyldig till ekonomisk 

brottslighet eller skattebrott. 

 

• Bolaget ska visa att man ensamt eller genom moderbolag har ekonomisk stabilitet 

och hållbarhet för att kunna genomföra projektet. Kommunen kan komma att ta ut 

en kreditupplysning på de företag som kan komma att bli aktuella att tilldelas 

markanvisningen.  

 

• Bolaget, eller de personer som ansvarar för projektet, ska kunna redovisa tidigare 

färdigställda och väl genomförda referensprojekt av motsvarande omfattning och 

komplexitet som tävlingsobjektet. 

 

• Kommunens tidigare erfarenhet av bolaget kan vägas in i bedömningen. 

 

 

Tidplan 

 
Bedömningsarbetet med tävlingsbidragen och markanvisningsprocessen bedöms till  

ca 3 månader. Planarbetet beräknas pågå cirka ett halvår från kommunstyrelsens beslut om 

markanvisning. En antagen detaljplan beräknas tidigast till kvartal 4 2016. 

Vid utbyggnad av området kommer berget schaktas ned, bron och strandpromenaden att 

anläggas, samt gator och VA- anläggningar byggas ut innan byggherren ges tillträde till 

området. 

Utbyggnadstakt och eventuell etappindelning för kvarteren får bestämmas i samråd med 

byggherren. En första byggstart för bostäder och anläggningar på kvartersmark beräknas till 

tidigast kvartal 2 år 2019 på Skeppsbrotomten. 

 

 

 

 



Tävlingens genomförande 

 
Inbjudan samt länkar till de handlingar som utgör underlag för tävlingen samt övriga 

handlingar som kan ha betydelse för framtagandet av tävlingsförslaget finns på kommunens 

hemsida: www.stromstad.se/markanvisningstavlingar  

Informationen på hemsidan kan komma att kompletteras under tävlingsperioden. Frågor 

rörande tävlingen kan ställas via ett formulär på hemsidan fram till en vecka innan 

tävlingsperiodens slut. 
Inkomna frågor och svar kommer publiceras anonymt löpande på kommunens hemsida för 

övriga att ta del av. 

 

Tävlingsbidrag ska märkas ”Markanvisningstävling Canning”, dnr: TN/2015-XXXX, och 

skickas till Strömstads kommun, Mark- och exploateringsavdelningen, 452 80 Strömstad. 

 

Tävlingsbidraget ska ha inkommit till registraturet senast 2016-XX-XX. 

 

Kommunen har fri prövningsrätt av inkomna förslag och förbehåller rätten att förkasta 

samtliga tävlingsförslag utan ersättningsskyldighet till respektive förslagsställare. 

 

Den vinnande byggherren erbjuds markanvisning efter beslut i kommunstyrelsen. 

Erbjudande om markanvisning sker under förutsättning att detaljplan och bygglov vinner 

laga kraft. 

När kommunstyrelsen har fattat beslut om markanvisning kommer resultatet av tävlingen 

att redovisas, dels i ett tjänsteutlåtande som ligger till grund för kommunstyrelsens beslut, 

dels på kommunens hemsida.  
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KSAU § 49    Dnr KS/ 2013-0126 

Strömstads aktivitetshall 

Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna uppdraget till Interimsstyrelsen att tillsammans med föreningarna ta 
fram förslag på bokning, skötsel och utveckling av Lionshov, Strömsvallen och 
Vettevi. 

Reservationer och särskilda uttalanden  
På grund av jäv deltar inte Lena Martinsson (S) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om drift och bokning av nya 
aktivitetshallen. För att underlätta bokning och planering samt skapa större 
tillgänglighet for alla föreningar och enskilda som önskar boka tider i 
gymnastiksalar mm kan bokningarna samordnas i ett överskådligt system.  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02 att interimsstyrelsen får i uppdrag att se 
över möjligheten att Strömsvallen, Vettevi och Lionshov ska ingå i samma 
bokningssystem att kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med AB 
Stromstadslokaler och AB Strömstads badanstalt om hyra och drift av 
anläggningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att lämna uppdraget till Interimsstyrelsen att tillsammans med föreningarna ta 
fram förslag på bokning, skötsel och utveckling av Lionshov, Strömsvallen och 
Vettevi. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

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

 
 Beslutet skickas till   
 Kommunstyrelsens diarium 
 Interimsstyrelsen Johan Branberg 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  23 (30) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-03-09 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 50 
KSAU § 42 Dnr KS/2015-0285 

Svar på motion - om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera motionen till Barn och utbildningsnämnden 

Beslutsmotivering 
Omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Folkhälsorådet lyfter fram 
det som redan görs på det drogförebyggande området. Under 2015 har flertalet 
drogförebyggande verksamheter kommit igång; såsom tillsättande av 
socialtjänstens två medarbetare som arbetar 50 % vardera med mer fältinriktade 
insatser, uppstarten av SSPF - ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och 
fritid, samt tillsättandet av drogförebyggande samordnare. Utöver detta arbetar 
skolan aktivt med att förebygga tobak-, alkohol- och droganvändning bland 
ungdomarna. Brottsförebyggande rådet arbetar konstant för att minska 
användningen av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Annat som är på gång är 
arbete med föräldrastödsinsatser, satsningar för unga med psykisk ohälsa, insatser 
för unga som har hoppat av skolan, samt för unga med svårigheter att etablera sig 
på arbetsmarknaden.  

Omsorgsnämnden bekräftar avsaknaden av ett varierat utbud av arenor och 
mötesplatser för befolkningen i Strömstad. För de som har behov av att träffas, 
umgås, fika till ett rimligt pris, och utöva olika typer av kulturella aktiviteter finns 
idag ingen naturlig mötesplats. Kanal ung är ett alternativ, men har troligtvis på 
grund av sin placering mest lockat till sig gymnasieungdomar. En mer central 
placering vore värdefull. Det pågår ett arbete runt att starta ett kulturhus i 
Strömstad. Att integrera fritidsverksamhet för ungdomar i de planerna skulle 
innebära en möjlighet för människor i Strömstad att mötas oberoende av ålder, 
kön, etnicitet, etc. En idrottshall och/eller ett kulturhus som bas för ordnade 
aktiviteter i form av idrott, musik, samhällsinformation, dans osv i kombination 
med fritidslotsar är ett sätt att möta behov. Det är viktigt att denna mötesplats har 
ett strukturerat och meningsfullt innehåll, att det finns mål och politisk förankring 
samt att det blir en verksamhet som är en del av allt det övriga arbete som bedrivs 
riktat till unga i Strömstad. Detta med tanke på de grupper som är i behov av mer 
riktade insatser.  

Barn- och utbildningsnämnden har fritidsgårdsverksamhet för barn och ungdomar 
inom sitt ansvarsområde. Det pågår för närvarande ett arbete med att utveckla 
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fritidsgårdsverksamhetens former och innehåll som ligger i linje med motionens 
förslag. I förvaltningens arbete ingår också att hitta en mer centralt belägen lokal. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), Anders Ekström (M) och Siwert Hjalmarsson (M) 
har lämnat in en motion (KS/2014-0113) gällande förebyggande åtgärder mot 
droger i Strömstads kommun. I motionen anger de att vi har ett ökande 
drogproblem i Strömstad, bland våra ungdomar, skolelever på olika nivåer i våra 
skolor. Personal vet att det förekommer handel av droger på vår gymnasieskola. 
Allt fler ungdomar har också en mer liberal syn på användandet av droger. I 
verksamheterna arbetar man ihärdigt, men det räcker inte för att möta dagens 
och morgondagens behov. Detta är något som kan bekräftas av personer som 
arbetar med skolungdomar/elever i kommunens skolor, det vill säga lärare, 
rektorer, skolsköterskor m.fl. Denna information kan också bekräftas av polis och 
anställda på restauranger i Strömstad. Tunga kriminella gäng med undergrupper 
börjar få fotfäste i kommunen.” Detta kan vi i Moderaterna inte acceptera”.  
Kommunen måste ta gemensamma kraftfulla grepp för en nolltolerans av droger 
och prioritera våra barn och ungdomars rätt till en säker och trygg skola och 
kommun att växa upp i. De skriver också att Strömstads kommun är i behov av en 
arena där barn och ungdomar kan/vill samlas och där fältarbetare kan etablera 
goda kontakter och arbeta drogförebyggande. Utifrån detta föreslår skriftställarna 
att kommunstyrelsen fattar beslut om att tillskjuta medel till detta.  
Motionen har efter beslut i Kommunfullmäktige 2015-09-09 skickats på remiss till 
Folkhälsorådet, Omsorgsnämnden och Barn och utbildningsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads 
kommun. Sammanställning av yttranden 2016-02-17 (KLF)  
2. Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads kommun (M) 
2015-04-15  
3. Tjänsteskrivelse - Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun 2016-01-12 (ON)  
4. Tjänsteskrivelse - Motion 2015 - Om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun (M) 2016-01-05 (BUN)  
5. Tjänsteskrivelse - Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i 
Strömstads kommun 2015-10-09 (Folkhälsorådet)  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att motionen anses besvarad 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att ärendet återremitteras till Barn och 
utbildningsnämnden då han anser att inte motionen är besvarad. Med krav på svar 
vad en långsiktig lösning på en meningsfull arena med fritidsverksamhet anpassat 
barns och ungas behov skall innehålla, var en lämplig och hållbar placering är, med 
en tydlig och realistisk tidsram, samt göra en kostnadsberäkning med förslag till 
finansiering 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut mot Siwert 
Hjalmarsson (M) förslag om återremiss och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
motionen återremitteras till Barn och utbildningsnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ulrika Billme, drogförebyggande samordnare  

 
 



Strömstad 9 mars 2016 

~ mo 
Vi i moderaterna har analyserat de olika yttranden från Omsorgen, BUN och Folkhälsorådet. 

Vi har kommit fram till att vi behöver belysa vikten av denna motions innehåll. 

Vi menar att motionen är ännu mer aktuell nu med tanke på den senaste tidens händelser med en 

orolig omvärld som gett oss i kommunen nya utmaningar. 

I vår motion skriver vi bl.a . 
Vi i kommunen måste ta gemensamma kraftfulla grepp för en nolltolerans av droger och prioritera 
våra barn och ungdomars rätt till en säker och trygg skola och kommun att växa upp i. 

Folkhälsorådet inleder sitt yttrande så här: 
Folkhälsorådet ställer sig positiva till frågan. Problemet i sig är en kommunövergripande 
fråga och behöver hanteras gemensamt. 

Vad kan bli mer gemensamt än här i kommunstyrelsen? 

Jag ber er ledamöter om lite tålamod och ett aktivt lyssnande - jag och vi Moderater kommer till 

poängen strax. 

Den 10 september 2015 behandlades motionen i KF och då uttalades sig Peter Dafteryd om följande 

insatser. 

• Att under våren hade en drogsamordnare på 50% börjat, vilket också nämnts i vår motion 

och i yttrandena . 

• att en motion gällande insatsgrupper behandlades i omsorgen - i yttrandet från nämnderna 

kan vi läsa att detta resulterade i SSPF - ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och 

fritid som innefattar både insatser till enskilda individer och mellan verksamheter - i 

praktiken handlar detta om ett arbete riktat mot ett fåtal ungdomar i riskzonen för bruk av 

droger och kriminalitet, uppskattningsvis i dagsläget ca 10 -15 personer 

• Peter nämnde också den 10 september i KF att vi numera har 2 medarbetare från 

Socialtjänsten som vardera arbetar 50% som fältarbetare - i yttrandet kan vi läsa följande 

att 2 medarbetare inom Individ-och familjeomsorgen arbetar med mer fältinriktade 

insatser gentemot ungdomar och deras familjer och vänner - vad betyder det i praktiken? 

Hur stor del av tiden bedrivs på fältet egentligen? 



Strömstad 9 mars 2016 

Jag är 70-talist och en tredjedel av mina klasskompisar var så kallade nyckelbarn - när vi har möts 

som vuxna och pratat om vår barn och ungdomstid är det flera av dem som då var i riskgruppen för 

utanförskap eller att hamna på helt fel spår. De här personerna nämner vikten av några få vuxna i 

deras liv, en vaktmästare, en fritidsvärd eller någon lärare - den gemensamma nämnaren är att den 

vuxna lyssnat, satt gränser, gett framtidstro och hopp. Det visar att den regelbundna kontakten 

mellan vuxena och barn/ ungdom är jätte viktig för att fånga upp individen i tid. 

I vår motion efterlyser vi en arena, där barn och ungdomar (helst redan från åk 4) kan/vill samlas 

och där fä ltarbetare kan etablera goda kontakter och arbeta aktivt förebyggande. 

I yttrandet från Omsorgsnämnden bekräftar man avsaknaden av ett varierat utbud av arenor och 

mötesplatser för befolkningen i Strömstad. 

Har man lust och innehar den ekonomiska möjligheten att utöva någon form av sport finns många 

alternativ. För de som har behov av att träffas, umgås, fika till ett rimligt pris, och utöva olika typer av 

aktiviteter eller bara kravlöst hänga finns idag ingen naturlig mötesplats (arena). 

De lyfter fram Laura Ferrer-Wreders framgångsrika preventionsprogram för barn och unga. 

En sammanfattning av slutsatserna från forskningen på området lyder som följer: 
Erbjud unga lättillgängliga och meningsfulla fritidsaktiviteter som ger dem möjlighet att i högre grad 
umgås med socialt välfungerande jämnåriga och vuxna och tänk på risken för antisocial 
gruppdynamik. Det viktiga är att erbjuda aktiviteter med varierat innehåll och hög kvalitet i lokaler 
där annan verksamhet kan utövas. 

Ett stycke som vi i moderaterna tycker är viktigt att lyfta fram i yttrandet från omsorgsnämnden är 

att man belyser vikten av att det finns mål och politisk förankring samt att det blir en verksamhet 

som är en del av allt det övriga arbete som bedrivs riktat till unga i Strömstad. Detta med tanke på de 

grupper som är i behov av mer riktade insatser. 

I BUN pågår för närvarande ett arbete med att utveckla fritidsgårdsverksamhetens former och 

innehåll. I förvaltningens arbete ingår också att hitta en mer centralt belägen lokal. 

Vi vet att det pågår ett arbete med att starta ett kulturhus i Strömstad och att integrera 

fritidsverksamhet för barn och ungdomar är en tanke i de planerna. 

Men nu till poängen! 

Vi moderater menar att det saknas en politisk ambition i svaret till dagens kommunfullmäktige. 

Vi tolkar yttrandena från de berörda nämnderna att alla är eniga i att fritidsverksamhet är en viktig 

del av ett förbyggande arbetet men det nämns inte NÄR VAR eller HUR 

Det saknas beslut på en tidsram och finansiering - utan pengar ingen verkstad. 

Vi moderater ser det som en investering för våra barn och ungdomars framtid. 

Låt 2017 bli året då Strömstads ungdomar blir prioriterade i budgeten. Låt oss politiker gemensamt 

visa att vi vuxna kan och vill ta ansvar. 

Tack för uppmärksamheten 
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KSAU § 43 Dnr KS/2015-0491 

Svar på motion - Angående öronmärkta pengar för arbetskläder 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att motionen anses besvarad 

Beslutsmotivering 
1/1 2016 trädde nya regler avseende arbetskläder i kraft, SOSFS 2015:10.  
De nya reglerna innebär att arbetsgivaren måste klara hygienkrav för arbetskläder 
inom vård och omsorg. Med anledning av dessa regler fattade Omsorgsnämnden 
den 19 november 2015 beslut om att upphandla cirkulationstvätt inklusive leasing 
av arbetskläder för att möta de nya kraven. Det kommer därmed inte finnas behov 
av inköp av kläder. 

Sammanfattning av ärendet 
Leif Andersson (S) har inkommit med en motion där han anger att i november 
2006 beslöt kommunfullmäktige att höja Omsorgsnämnden ram med 250 000, 
öronmärkta för att tillgodose behovet av arbetskläder inom förvaltningens 
verksamheter. Det har gått några år sedan dess och priserna på kläder har stigit. 
Mot den bakgrunden föreslår socialdemokraterna en höjning av det riktade 
anslaget 2016 så att det motsvarar 2007 års nivå och att det från och med 2017 
följer konsumentprisindex. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Omsorgsnämnden 2016-01-28 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, omsorgschef 2016-01-12 
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-10-15 
Motion 2015-08-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att motionen anses besvarad 

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

 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
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KSAU § 44 Dnr KS/2015-0122 

Svar på motion - angående fritt WiFi i Strömstad 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att bifalla motionen  

att ge StrömstaNet AB i uppdrag att anlägga ett publikt fritt WiFi på två strategiskt 
viktiga platser i Strömstad. Förslag på platser: Strömstad Infocenter och Stationen.  

att utvärdering ska ske under senhösten 2016 av IT-chef och turistchef. 

Sammanfattning av ärendet 
Leif Andersson (S) har inkommit med en motion 2015-03-03 där han anger att det 
är en angelägenhet av allmänt intresse att det finns tillgång till internet i 
Strömstad. Mot den bakgrunden föreslås att kommunfullmäktige låter utreda om 
det är möjligt till wifi uppkoppling via kommunen på offentliga platser i tätort. 
Kommunfullmäktige beslöt 2015-03-26 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för yttrande.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återsända ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för att invänta svar från konkurrensverkets 
utredning som beräknades vara slutförd hösten 2015.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Åsa Massleberg, Turistchef 2016-02-08 
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-26 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-13 
Motion 2015-03-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. att bifalla motionen 2. att ge StrömstaNet AB i uppdrag att anlägga ett publikt 
fritt WiFi på två strategiskt viktiga platser i Strömstad. Förslag på platser: 
Strömstad Infocenter och Stationen samt 3. att utvärdering ska ske under 
senhösten 2016 av IT-chef och turistchef. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) föreslår att motionen avslås 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Mattias 
Gustafssons förslag att motionen avslås och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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KS § 53 
KSAU § 48 Dnr KS/2015-0108 

Detaljplan för Magistern 4 m fl 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att antaga detaljplan för Magistern 4 m fl, daterad 2015-11-19, reviderad  
2016-02-18 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2016-02-18, §44. 
Detaljplanen är baserat på ett förslag som ger 39 nya lägenheter på fastigheten 
Magistern 4. Den befintliga byggnaden ”Rosa huset” kan inte vara kvar. Del av 
huset ska rivas och en del av huset ska flyttas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2016-02-26 
Planbeskrivning, upprättad 2015-11-19, reviderad 2016-02-18 
Plankarta med bestämmelser upprättad 2015-11-19, reviderad 2016-02-18 
Granskningsutlåtande, 2016-02-18 
Samrådsredogörelse, 2015-06-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att antaga detaljplan för Magistern 4 m fl, daterad 2015-11-19, reviderad  
2016-02-18 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 54 
KSAU § 49 Dnr KS/2015-0389 

Detaljplan för Falken 1 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att antaga detaljplan för Falken 1, daterad 2015-12-09, reviderad 2016-01-28 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2016-02-18, § 45. 
Detaljplanen syftar till att tillskapa ökad byggrätt på fastigheten Falken 1 i 
Strömstads tätort. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2016-02-26 
Planbeskrivning, upprättad 2015-12-09, reviderad 2016-01-28 
Plankarta med bestämmelser, upprättad 2015-12-09, reviderad 2016-01-28 
Granskningsutlåtande, 2016-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att antaga detaljplan för Falken 1, daterad 2015-12-09, reviderad 2016-01-28 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
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Plats och  
sammanträdestid 

  
2016-04-13 klockan 13:00-15:30 

Beslutare Ordinarie 
Peter Dafteryd (C)  
Hans-Inge Sältenberg (C)  
Margareta Fredriksson (FP)  
Anette Andersson (L) (ej § 61-62) 
Bengt Bivrin (MP)  
Ronnie Brorsson (S) 
Lena Martinsson (S)  
Ulf Gustafsson (S)  
Siwert Hjalmarsson (M)  
Mattias Gustafsson (SD)  

 
 

 Tjänstgörande ersättare 
 Morgan Gutke (C) 
 Åke Sundemar (L) §§ 61 - 62 
 
 
 Närvarande ersättare 
 Elisabeth Johansson (C) 
 Rolf Pettersson (S) 

 

Övriga deltagare 
 

Maria Reinholdsson tf kommunchef. 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Carin Carlsson, redovisningscontroller 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-04-15 

 
Sekreterare 

 
 ..................................................................... Paragrafer §§ 55 - 66 

 Lena Beltramin                            
  

 .....................................................................  
Ordförande Peter Dafteryd (C) 
  

 ..................................................................................................................  
Justerare Bengt Bivrin (MP)                                       Siwert Hjalmarsson (M)  

 
 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2016-04-13 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
 Anslags nedtagning  

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Inger Sand Börjesson, registrator 
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Information 

 

Presentation Ekoparken 

Margareta Nordström presenterar verksamheten vid Ekoparken.  

  
  
Information Sjöräddningssällskapet 

Dick Schef informerar om Sjöräddningssällskapets insatser i Egeiska havet med 
basering på Samos.  
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KS § 56 
KSAU § 64 Dnr KS/2015-0218 

Årsredovisning 2015 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Årsredovisning 2015 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt Årsredovisning för 2015. Årsredovisningen är 
kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2015. 
Rapporten omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, 
ekonomiskt resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, 
budgetuppföljning för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning. 
Kommunens resultat uppgår till 14,4 Mnkr att jämföra med budget på 12 Mnkr. 
Nämnder och finansförvaltning redovisar budgetöverskott på 1,4 Mnkr respektive  
1 Mnkr. Övriga större poster som har påverkat årets resultat är återbetalning av 
sjukförsäkringsavgifter 5,3 Mnkr, tomtförsäljning 1,1 Mnkr samt ett underskott på  
4,3 Mnkr inom skatter och generella statsbidrag. 
Årets investeringar uppgår till 58,7 Mnkr att jämföras med budget på 159,4 Mnkr. 
Det är främst inom vatten- och avloppsverksamheten de flesta investeringarna har 
skett under året. Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 23,4 Mnkr att 
jämföra med budget 20,4 Mnkr. 
Kommunfullmäktiges prioriterade mål ska säkerställa att ekonomin och 
verksamheten genomsyras av en god ekonomisk hushållning, både kort- och 
långsiktigt. Målen för 2015 uppnås helt eller delvis, förutom målet för bygga, bo 
och miljö som inte uppnås. De finansiella målen uppnås och de finansiella 
riktlinjerna efterlevs. Ekonomin är i balans över tiden och de årliga överskotten har 
värdesäkrat eget kapital. Investeringarna har finansierats utan externa lån och 
särskilda medel har avsatts för att möta stigande pensionskostnader.  
Verksamheterna håller sig inom sina ramar, med ett fåtal undantag, och arbetar 
löpande med att öka effektiviteten. Fortfarande kvarstår behov av att förbättra 
verksamhetsstyrningen och att arbeta mer systematiskt med uppföljning och 
analys.  
Den finansiella analysen visar att den finansiella ställningen är jämförelsevis stark. 
Ett kommunövergripande förändringsarbete har inletts under året, för att med 
förstärkt ledning och styrning säkerställa verksamhetens kvalitet och ekonomi i 
balans över tiden. Kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2016-03-21 
Årsredovisning 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Årsredovisning 2015 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 57 
KSAU § 63 Dnr KS/2015-0215 

Finansiell rapport Januari - December 2015 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Finansiell rapport för perioden jan – dec 2015 

Sammanfattning av ärendet 
Finanspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen i samband med presentation av 
delårsbokslut, ska lämna en finansiell rapport med verksamhetens utveckling till 
kommunstyrelsen. Pensionsmedelspolicyn föreskriver att skriftlig redogörelse 
avseende placeringsverksamheten ska sammanställas till kommunfullmäktige. 
Föreliggande rapport omfattar samtliga delar, pensionsmedelsförvaltningen, 
likviditetsförvaltningen samt upplåningsuppföljning. 
Pensionsportföljens marknadsvärde har ökat med 2,6 procent vilket motsvarar 2,7 
mnkr under perioden.  Det totala värdet uppgår till 106 mnkr sista december. 
Orealiserad vinst uppgår till 18,4 mnkr vilket är en ökning med 1,3 mnkr från 
årsskiftet. 
Det kan konstateras att Pensionsportföljen utvecklats sämre än jämförbart index 
under året men även sedan start. Sämst har utvecklingen varit för räntebärande 
fonder jämfört med index. Svenska aktier är det tillgångsslag som utvecklats bättre 
än jämförbart index. 
Kostnaderna för förvaltningen av pensionsportföljen uppgår enligt avtal till 238 
113 kr för perioden. 
Likvida medel har minskat med 44,9 Mnkr under året, från 117,1 Mnkr till 72,2 
Mnkr där koncernen står för 32 Mnkr och kommunen för 13 Mnkr.  
Inget upplåningsbehov har funnits för kommunen under året då finansieringen har 
skett med egna medel. På balansdagen per 31 december uppgick kommunens 
likvida medel till 36,4 Mnkr. De kommunala bolagens upplåning har ökat med 70 
Mnkr och uppgår totalt till 1184,7 Mnkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson Ekonomichef 2016-03-20 
Månadsrapport DNB, Den Norske Bank, Asset Management per 151231   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Finansiell rapport för 
perioden jan – dec 2015 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  7 (19) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2016-04-13 

 

 

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 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 58 
KSAU § 62 Dnr KS/ 2015-0505 

Finanspolicy för Strömstad kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att anta ny Finanspolicy för Strömstad kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt förslag till finanspolicy har tagits fram i samråd med nuvarande förvaltare. 
I stort bygger förslaget på tidigare finanspolicy men förslaget har ändrade 
skrivningarna i avsnittet som gäller ansvarfulla placeringar. Skrivningarna har 
anpassats till Strömstads kommuns målsättningar inom miljöområdet.  Förvaltning 
av kommunens finansiella placeringar ska genomsyras av goda normer och att 
särskild hänsyn ska tas till miljön och ett hållbart användande av våra 
naturresurser. Kommunen finansiella placeringar görs i företag som bedöms vara 
långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle. Ett hållbart företag ska 
kunna visa ett ansvarfullt agerande avseende social och miljömässig hänsyn samt 
ha god affärsetik.  
De skärpta skrivningarna i finanspolicyn innebär att kommunen under 2016 byter 
fonder från nuvarande fonder med etiska placeringar till fonder med fokus på 
hållbarhet. Inriktningen på dessa foner är att placeringar görs i företag som bättre 
än sina konkurrenter hanterar ekonomi, miljö, människor och samhälle. Inga 
investeringar görs i företag som utvinner fossila bränslen och de mest 
fossilintensiva elkraftsbolagen. 
I övrigt har finanspolicyn uppdaterats med hänsyn till aktuella förhållanden inom 
Strömstads kommun och på de finansiella marknaderna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson Ekonomichef 
Förslag till Finanspolicy för Strömstad kommun 
Långsiktsprognos Skandikon 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny Finanspolicy för Strömstad 
kommun 
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Beslutsgång  
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 59 
KSAU § 56 Dnr KS/2016- 0117 

Hyreslösning för IT- utrustning  

Kommunstyrelsen beslutar  

att finansiera köp av IT utrustning inom ramen för vårt nuvarande avtal med 
Nordea  
att ge IT chef mandat att utifrån bedömd livslängd på utrustning, fastställa längden 
på leasingperiod  
att finansiering av leasingkostnaden sker inom befintlig budget för 
kapitalkostnader samt driftsbudget för IT utrustning  
att en anpassning görs av IT-avdelningens uppdrag  

Sammanfattning av ärendet  
Vi har genom vår bank, Nordea, fått förslag på en lösning för finansiering och 
återtag av IT utrustning. Förslaget innebär att vi, som tidigare, beställer vår IT 
utrustning från avtalade leverantörer. Istället för att vi betalar fakturan går den till 
Nordea som finansierar köpet. Vi leasar utrustningen av Nordea, som kan vara en 
laptop, i exempelvis 3 år. Den totala hyreskostnaden under hyresperioden kommer 
då att vara ca 7 % lägre, jämfört med egen finansiering. Nordea samlar efter 
avtalstidens utgång in utrustningen, destruerar hårddisken och säljer utrustningen 
för sin räkning på andrahandsmarknaden.  
 
Beslutsunderlag  
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 
Tjänsteskrivelse Peter von Renteln projektledare 2016-02-23 
Presentation hyreslösning för IT utrustning 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att finansiera köp av IT utrustning inom ramen för vårt nuvarande avtal med 
Nordea, att ge IT chef mandat att utifrån bedömd livslängd på utrustning, fastställa 
längden på leasingperiod, att finansiering av leasingkostnaden sker inom befintlig 
budget för kapitalkostnader samt driftsbudget för IT utrustning, samt att en 
anpassning görs av IT-avdelningens uppdrag  
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Beslutsgång  
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Peter von Renteln projektledare 
Lars-Erik Hansson Ekonomichef 
Anette Knutsson, IT-chef 
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KS § 60 
KSAU § 57 Dnr KS/ 2012-0038 

Val utvärderingsgrupp markanvisningstävlan Canning 

Kommunstyrelsen beslutar  

att utse tjänstemän Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef, Anders Johansson 
byggnadschef, Unni Liljegren stadsarkitekt och Pär Höjman planeringsarkitekt att 
ingå i utvärderingsgruppen  

att utse Siwert Hjalmarsson (M), Lars Tysklind (L), Erland Lundqvist (C), Bengt 
Bivrin (MP) och Lena Martinsson (S) att ingå i utvärderingsgruppen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att utse en utvärderingsgrupp för Markanvisningstävling för 
bostäder och verksamheter på Canning 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att utse tjänstemän Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef, Anders Johansson 
byggnadschef, Unni Liljegren stadsarkitekt och Pär Höjman planeringsarkitekt att 
ingå i utvärderingsgruppen samt att till kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-
13 ska följande partier; Centern, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna 
samt Moderaterna inkomma med förslag på en representant att ingå i 
utvärderingsgruppen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att utse Siwert Hjalmarsson (M), Lars Tysklind (L), Erland Lundqvist (C), Bengt 
Bivrin (MP) och Lena Martinsson (S) att ingå i utvärderingsgruppen 
 
Mattias Gustafsson (SD) föreslår att också SD ska vara representerat i 
utvärderingsgruppen. 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att utse 
tjänstemän Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef, Anders Johansson 
byggnadschef, Unni Liljegren stadsarkitekt och Pär Höjman planeringsarkitekt att 
ingå i utvärderingsgruppen antas och finner att så sker. 
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Ordförande frågar om Kommunstyrelsens förslag att Siwert Hjalmarsson (M), Lars 
Tysklind (L), Erland Lundqvist (C), Bengt Bivrin (MP) och Lena Martinsson (S) ska 
ingå i utvärderingsgruppen antas och finner att så sker 

Ordföranden frågar om Mattias Gustafssons (SD) förslag antas och finner att 
Kommunstyrelsen avslår förslaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
Gruppledarna; Centern, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna Moderaterna. 
Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef, Anders Johansson byggnadschef, Unni 
Liljegren stadsarkitekt och Pär Höjman planeringsarkitekt 
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KS § 61 
KSAU § 58 Dnr KS/2012-0493 

Samrådsredogörelse - Fördjupad översiktsplan för Norra 
Kustområdet, Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna samrådsredogörelsen, enligt PBL 3 kap, 11§.  

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram utställningshandlingar i enlighet med vad 
som anges i samrådsredogörelsen  

Sammanfattning av ärendet  
Samråd har hållits under tiden 2015-06-18 till 2015-09-18. Sammanställning av 
inkomna remissvar med kommunens kommentarer redovisas i samrådsredo-
görelse, daterad 2016-03-16. De ändringar som föranleds av detta listas i början  
av samrådsredogörelsen under rubriken sammanfattning.  

Beslutsunderlag  
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson Översiktsplanerare 2016-03-16 
Förslag till samrådsredogörelse 2016-03-16   

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att godkänna samrådsredogörelsen, enligt PBL 3 kap, 11§ samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram utställningshandlingar i enlighet med vad som 
anges i samrådsredogörelsen  

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

 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 

 Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
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KS § 62 
KSAU § 59 Dnr KS/2016-0169 

Omdisponering investeringsram Miljö- och bygg 

Kommunstyrelsen beslutar  

att bevilja omdisponering av investeringsmedel från digitalisering av befintligt arkiv 
till inköp av nytt ärendehanterings- eller verksamhetsstöd.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen arbetar med inköp och införande av nytt verksamhetssystem. Det 
har nu utvecklats och blivit en del av kommunens övergripande arbete med projekt 
”Ordning och reda”. Syftet är att skapa förutsättningar för en effektiv, rättssäker, 
gemensam administration. 

Miljö- och byggnämnden föreslår att låta omdisponera tidigare beslutade 
investeringsmedel enligt följande. 
 
Nämnd : Miljö- och byggförvaltning 

 78515 Digitalisering bef arkiv 500 
78415 MBN E-arkiv 400 
78815 Ärendehanteringssystem MBN 1000 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 
Tjänsteskrivelse Michael Olsson Förvaltningschef 2016-02-23 
Protokoll Miljö- och byggnämnden 2016-03-17 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att bevilja omdisponering av investeringsmedel från digitalisering av befintligt arkiv 
till inköp av nytt ärendehanterings- eller verksamhetsstöd.  

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

 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
Marita Lindhav, systemadministratör 
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KS § 63 
KSAU § 66   Dnr KS/2016- 0050 

Detaljplan för Trädgårdsmästaren 1 m fl 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att anta detaljplan för Trädgårdsmästaren 1 m fl 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande detaljplanen medger för fastigheten Trädgårdsmästaren 1 endast 
användningen handelsträdgård. Det finns sedan en tid tillbaka inte längre någon 
handelsträdgård på fastigheten och fastighetsägaren önskar nu att ändra 
detaljplanen så att den medger andra typer av verksamheter. 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2016-03-17 § 62. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-06 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson Översiktsplanerare 2016-03-31 
Plankarta med bestämmelser dat 2016-01-08, rev 2016-03-17 
Planbeskrivning dat 2016-01-08, rev 2016-03-17 
Granskningsutlåtande dat 2016-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att antaga detaljplan för 
Trädgårdsmästaren 1 m fl 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
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KS § 64 
KSAU § 55 Dnr KS/2016-0141 

Risk och sårbarhetsanalys 2015-2018 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att anta Strömstads kommuns Risk- och sårbarhetsanalys för perioden  
2015-2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner och landsting har enligt lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, en skyldighet att för varje ny mandatperiod genomföra en Risk- och 
sårbarhetsanalys för sitt eget geografiska ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 
Tjänsteskrivelse Carin Oleryd Säkerhetssamordnare 
Risk- och sårbarhetsanalys 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Strömstads kommuns Risk- och 
sårbarhetsanalys för perioden 2015-2018. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Carin Oleryd Säkerhetssamordnare 
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KS § 65 
KSAU § 60 Dnr KS/2015-0433 

Rutiner för kommunstyrelsen uppsiktsplikt enligt 
kommunallagen över de kommunala aktiebolagen  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att anta bilagda förslag till rutin för utövandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
enligt 6 kap 1 § Kommunallagen över kommunens aktiebolag 

att bolagens sammanträdesprotokoll per automatik skickas till KS ledamöter. 

Sammanfattning av ärendet 
I Strömstad finns det fem helägda kommunala aktiebolag. Enligt 6 kap 1 § 
Kommunallagen ska styrelsen uppsikt över den verksamhet som bedrivs av 
bolagen. Styrelsen ska i årliga beslut för varje aktiebolag pröva om den verksamhet 
som respektive bolag har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman, jurist 2016-03-14 
Förslag till rutin för Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen 
Protokoll Kommunfullmäktige 2016-02-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta bilagda förslag till rutin för 
utövandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 § Kommunallagen 
över kommunens aktiebolag 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson önskar att bolagens sammanträdesprotokoll per automatik 
skickas till KS ledamöter. 

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

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Ulf Björkman, jurist 
Samtliga kommunala bolag 
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KS § 66 
KSAU § 66 Dnr KS/2016-0174 

Aktieägartillskott till AB Strömstads Badanstalt 

Kommunstyrelsen beslutar  

att frågan om aktieägartillskott hanteras av Kommunstyrelsen 2016-06-01 och 
Kommunfullmäktige 2016-06-16 i syfte att inte behöva upprätta en 
kontrollbalansräkning. 

att en översyn av badanstaltens olika verksamheter genomförs under maj med 
delårsbokslutet jan-mars som grund. Översynen ska utgå från befintligt uppdrag 
och den bemanning som finns inom nuvarande organisation. Resultatet ska 
beskrivas i form av åtgärder med en tidsplan för genomförande, som redovisas av 
Badbolagets styrelse till Kommunstyrelsen senast 2016-06-01. 

att uppdra år ekonomichefen att bistå Badbolaget i arbetet 

att ge ekonomichefen i uppdrag att beställa en extern granskning av AB 
Strömstads badanstalts verksamhet under perioden 2014-01-01 -- 2016-02-28, 
med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Granskningen ska innefatta; 
ekonomisk redovisning, att verksamheten följer bolagsordningen, ägardirektiv, 
styrelsens arbetsordning samt att styrelsebeslut finns i erforderlig omfattning. 

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstads Badanstalt ansöker om aktieägartillskott á 1 500 tkr för att stärka  
bolagets egna kapital. Bolaget har de senaste åren belastats resultatmässigt av 
rättsprocessen mot Konkurrensverket. År 2015 blev resultatet -700 tkr och det 
första kvartalet för år 2016 belastas tungt kostnadsmässigt och likviditetsmässigt 
av den nya Aktivitetshallen där bolaget står för bemanningen. Intäkterna avseende 
Aktivitetshallen är till stor del reklam och bolaget erhåller inte dessa intäkter när 
kostnaderna uppstår. Simbassängen belastar årligen resultatet tungt.  
Bolagets egna kapital kommer att vara förbrukat per 2016-03-31.  Åtgärder har nu 
vidtagits för att vända förra årets negativa resultat till ett positivt resultat år 2016. 
För att bolaget skall kunna lägga fokus på detta behövs ett aktieägartillskott. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-06 
Tjänsteskrivelse Anna Nyroos Tf VD AB Strömstads Badanstalt     
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2016-04-05 
Sammanställning av resultatjusteringar 
Resultatrapport jan – feb 2016 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att frågan om aktieägartillskott hanteras av Kommunstyrelsen 2016-06-01 och 
Kommunfullmäktige 2016-06-16 i syfte att inte behöva upprätta en kontrollbalans 
räkning. 

att en översyn av badanstaltens olika verksamheter genomförs under maj med 
delårsbokslutet jan-mars som grund. Översynen ska utgå från befintligt uppdrag 
och den bemanning som finns inom nuvarande organisation. Resultatet ska 
beskrivas i form av åtgärder med en tidsplan för genomförande, som redovisas av 
Badbolagets styrelse till Kommunstyrelsen senast 2016-06-01. 

att uppdra år ekonomichefen att bistå Badbolaget i arbetet 

att ge ekonomichefen i uppdrag att beställa en extern granskning av AB 
Strömstads badanstalts verksamhet under perioden 2014-01-01 -- 2016-02-28, 
med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Granskningen ska innefatta; 
ekonomisk redovisning, att verksamheten följer bolagsordningen, ägardirektiv, 
styrelsens arbetsordning samt att styrelsebeslut finns i erforderlig omfattning. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

 
Plats och  
sammanträdestid 

 Naturum Kosterhavet 
2016-06-01 klockan 13:00-17:00 

Beslutare Ordinarie 
Peter Dafteryd (C)  
Hans-Inge Sältenberg (C)  
Margareta Fredriksson (L)  
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anette Andersson (L)  
Bengt Bivrin (MP)  
Ronnie Brorsson (S) 
Lena Martinsson (S)  
Ulf Gustafsson (S)  
Siwert Hjalmarsson (M)  
Mattias Gustafsson (SD)  

 

 Tjänstgörande ersättare 
 - 
 
 
 Närvarande ersättare 
 Anna Gravander (MP) 
 Rolf Pettersson (S) 

   Leif Andersson (S) 
   Peter Sövig (S) 
   Marie Edvindsson M) 

Övriga deltagare 
 

Maria Reinholdsson, kommunchef. Nicklas Faritzon, administrativchef BUN 
samt Gary Lyckell, Strömstadslokaler 
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-06-07 

 
Sekreterare 

 
 ..................................................................... Paragrafer §§ 67 - 95 

 Ralf Karlsson                           
  

 .....................................................................  
Ordförande Peter Dafteryd (C) 
  

 ..................................................................................................................  
Justerare Lena Martinsson (S)                                     Hans-Inge Sältenberg (C)  

 
 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2016-06-01 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
 Anslags nedtagning  

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Inger Sand Börjesson, registrator 
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KS § 67 Dnr KS/2016-0084 

Information 

Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen 

Särskilt boende – Anna-Lena Carlsson ordf. Omsorgsnämnden och Maria 
Reinholdsson, kommunchef.  
Anna-Lena Carlsson och Maria Reinholdsson informerar om att ett särskilt boende  
I största utsträckning är ett somatiskt boende, somatiskt boende betyder att där 
bor personer med kroppslig sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning och ett 
demensboende.   

Anna-Lena och Maria redovisar Omsorgsnämndens förslag till möjliga platser för att 
kunna ersätta nuvarande Jägaren som inte uppfyller kraven. De alternativ som ansågs 
relevanta var längs med Karlsgatan upp till i höjd med Mariedal samt två platser längs 
med Oslovägen. 
 
Bojar och Skee skola – Nicklas Faritzon och Gary Lyckell  
Nicklas och Gary presenterar tidplanen för utbyggnad av Bojarskolan och Skee skola.  
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KS § 68 
KSAU § 92 Dnr KS/2016- 0244 

Förslag till handlingsprogram för Strömstads kommun enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att anta förslag till Handlingsprogram för Strömstads kommun enligt lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor  
 
Sammanfattning av ärendet 
Strömstads, Tanums och Sotenäs räddningstjänster har genom samverkan tagit ett 
bredare grepp om trygghetsområdet och skydd mot olyckor, vilket innebär att detta 
är ett övergripande Handlingsprogram för skydd mot oönskade händelser i dessa 
tre kommuner. I delar är dock Handlingsprogrammet kommunspecifikt. 

Handlingsprogrammet är gällande från antagningsdatum till nästa handlingsprogram 
antas. 

Räddningschef Rolf Olausson och Stf. Räddningschef Bo Christensson överlämnar 
härmed förslag till Handlingsprogram för Strömstads kommun enligt lag 
(2003 :778) om skydd mot olyckor. 

Handlingsprogrammet ska antas av Kommunfullmäktige för varje mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Rolf Olausson, räddningschef 2916-03-30 
 Protokoll Miljö- och byggnämnden 2016-04-21 
Handlingsprogram 2016-02-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till Handlingsprogram för Strömstads kommun enligt lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor  

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

 Beslutet skickas till   
 Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 69 
KSAU § 93 Dnr KS/2016- -0184 

Handlingsplan utifrån genomförd förstudie gällande IT-säkerhet 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att godkänna handlingsplanen utifrån genomförd förstudie avseende IT-säkerhet 

att en återrapportering av genomförda åtgärder som har gjort ska redovisas till 
kommunstyrelsen 2016-12-31 

Sammanfattning av ärendet 
En förstudie har genomförts av EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. 
Syftet med förstudien har varit att bedöma IT-säkerheten på en övergripande nivå 
i kommunen. En fördjupning har gjorts av IT-systemet Treserva. 

Den sammanfattande slutsatsen är att det finns brister i kommunstyrelsen och 
omsorgsnämndens styrning för att säkerställa ändamålsenlig IT-säkerhet. 
Strömstads kommun behöver fokusera på sitt IT-säkerhetsarbete för att uppnå 
ändamålsenlig nivå av IT-säkerhet. Förbättringsområden finns inom samtliga av de 
granskade områdena men primärt handlar det om brister kopplade till styrande 
dokument och hanteringen av dessa. 

I den antagna revisionsrapporten finns ett antal rekommendationen formulerade 
som riktar sig till kommunstyrelsen respektive omsorgsnämnden. 

Utifrån kommunrevisorernas begäran och EY:s rapport har en handlingsplan 
utarbetats. Handlingsplanen utgår ifrån de iakttagelser och rekommendationer som 
framkommer i revisionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Handlingsplan IT-säkerhetsarbete Strömstad kommun daterad 2016-04-21 
Förstudie avseende IT-säkerhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna handlingsplanen utifrån genomförd förstudie avseende IT-säkerhet 
att en återrapportering av genomförda åtgärder som har gjort ska redovisas till 
kommunstyrelsen 2016-12-31 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beslutet skickas till   
 Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 70 
KSAU § 94   Dnr KS/2016- -0204 

Kvartalsrapport januari-mars 2016 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Kvartalsrapport januari-mars 2016 

att vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2016 bör det uppmärksammas att 
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 
Kvartalsrapport för kvartal 1 år 2016 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt kommentarer 
för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för kommunkoncernen 
rapporteras per 31 augusti. 

Ackumulerat resultat per 31 mars uppgår till 1,3 mnkr att jämföra med budget på 4,4 
mnkr. Helårsprognosen uppgår till 13,6 mnkr att jämföra med budget på 13,5 mnkr. 
Koncernens sammanställda resultatprognos uppgår till 20,8 mnkr. 

Helårsprognosen redovisar en negativ budgetavvikelse inom nämndverksamheten på 
2,4 mnkr. Det är Omsorgsnämnden som jämfört med budget beräknar ett underskott 
på minus 2 mnkr och Tekniska nämnden minus 0,4 mnkr. 

Finansförvaltningen beräknar ett överskott med 2,5 mnkr som innefattar 
överskottsutdelning från Kommuninvest på 1,7 mnkr och en positiv prognos inom 
skatt och bidrag på 0,5 mnkr. Av årets investeringsbudget på 265 mnkr har hittills 
förbrukats 29,6 mnkr. Prognosen för helåret är 162,8 mnkr, varav 136 mnkr avser 
Tekniska nämnden. Bedömning utifrån lämnade prognoser 2016 

Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2016 bör det uppmärksammas att 
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna 
inte räcker till planerade och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta 
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-05-02 
Kvartalsrapport januari-mars 2016 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna Kvartalsrapport januari-mars 2016 
att vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2016 bör det uppmärksammas att 
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 71 
KSAU § 95 Dnr KS/2016- 0250 

Finansiell rapport Jan- Mars 2016 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Finansiell rapport för perioden jan – mar 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
Finanspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen i samband med presentation av 
delårsbokslut, ska lämna en finansiell rapport med verksamhetens utveckling till 
kommunstyrelsen. Pensionsmedelspolicyn föreskriver att skriftlig redogörelse 
avseende placeringsverksamheten ska sammanställas till kommunfullmäktige. 
Föreliggande rapport omfattar samtliga delar, pensionsmedelsförvaltningen, 
likviditetsförvaltningen samt upplåningsuppföljning. 

Pensionsportföljens marknadsvärde har minskat med 1,1 procent, vilket motsvarar -
1,1 mnkr, under årets första kvartal. Aktieportföljen står för den största delen av 
minskningen varav utländska aktier minskat mest. Ränteportföljen har ökat med 0,9 
procent, motsvarande 0,7 mnkr. Det samlade värdet uppgår till knappt 105 mnkr 31 
mars. Det kan konstateras att Pensionsportföljen utvecklats sämre än jämförbart 
index under året men även sedan start. Sämst har utvecklingen varit för räntebärande 
fonder jämfört med index. Svenska aktier är det tillgångsslag som utvecklats bättre än 
jämförbart index. Koncernens likvida medel har minskat med 29 mnkr under året, från 
72 mnkr till 43 mnkr. 

Förändringen består av: 
- summan av koncernbolagens saldon har ökat med 13 mnkr, från 36 till 49 mnkr som 
påverkas av AB Strömstanets upplåning av 20 mnkr. 
- kommunens likvidkonton har minskat med 42 mnkr som främst beror på årlig 
pensionspremiebetalning samt investeringar. 

Resterande del av året kommer likviditeten påverkas av kommande investeringar i 
bolagen och inom taxefinansierade verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-05-04 
Månadsrapport Öhmans 2016-03-31 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna Finansiell rapport för perioden jan – mar 2016 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 72 
KSAU § 96 Dnr KS/2015- 0345 

Uppföljning av Internkontrollplan 2015 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att de brister som uppföljningen visar på ska åtgärdas under 2016  

att en återrapport ska ske i samband med interkontrollen 2016. 

att I övrigt noteras informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av internkontrollplan för 2015. Sammanställning av resultat från 
genomförda kontroller redovisas i bifogad sammanställning i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-04-27 
Sammanställning intern kontroll 2015 
Uppföljningskort 
Revisionsrapport 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att de brister som uppföljningen visat på ska åtgärdas. 
att I övrigt noteras informationen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) föreslår att de brister som uppföljningen visar på ska åtgärdas 
under 2016, samt att en återrapport ska ske i samband med interkontrollen 2016.  

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

 

 Beslutet skickas till   
 Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 73 
KSAU § 97 Dnr KS/2016- 0225 

Internkontrollplan 2016 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att Internkontrollplanen för år 2016 godkänns 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för intern kontroll ansvarar styrelsen/nämnder för 
att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att 
med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer och instruktioner 

Styrelse och nämnder skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Olika granskningsområden väljs ut utifrån väsentlighets- och 
riskbedömning. Resultatet av uppföljningen ska rapporteras i den omfattningen som 
fastställs i internkontrollplanen. Redovisning skall därefter ske till kommunstyrelsen. 
Förslaget har tagits fram i samråd med controllers på förvaltningarna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-05-02 
Internkontrollplan 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Internkontrollplanen för år 2016 godkänns 
 

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

 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 74 
KSAU § 102 Dnr KS/2016- 0264 

Redovisning av motioner som ej beretts färdigt  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige § 31 ska styrelsen till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året redovisa de motioner som ej 
beretts färdigt. 

Ingen motion har en beredningstid som överskridit ett år. 

De motioner som ej beretts färdigt är: 

KS/2015-0285 Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads 
kommun.  Inlämnat 2015-06-10.  Återremitterats till Barn- och utbildningsnämnden 
2016-03-09. 

KS/2015-0527 För en effektivare integration och minimera risken för utanförskap. 
Inlämnat 2015-12-18.  Remitterats till Kommunstyrelsen 2016-0-25. 

KS/2016-0094 HBTQ-frågor. Inlämnat 2016-02-15. Remitterats till Kommunstyrelsen 
2016-02-25. 

KS/2016-0172 En meningsfull fritid. Inlämnat 2016-03-24. Remitterats till 
Kommunstyrelsen 2016-04-05. 

KS/2016-0173 Fastighetsköp. Inlämnat 2016-03-24. . Remitterats till 
Kommunstyrelsen 2016-04-05. 

KS72026-0203 Förtätning av papperskorgar. Inlämnat 2016-04-18. Remitterats till 
Tekniska nämnden 2016-04-28. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen och kommunchefen 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att notera informationen 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
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KS § 75 
KSAU § 103 Dnr KS/2016-0265 

Redovisning av Medborgarförslag som ej beretts färdigt  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige § 32 ska ett medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att förslaget lämnades in. Styrelsen ska, till 
fullmäktiges sista möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de 
medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

Inget medborgarförslag har en beredningstid som överskridit ett år. 

De medborgarförslag som ej beretts färdigt är: 

KS/2015-0523 Multianläggning för utomhusaktiviteter  Inlämnat 2015-12-11.   
Remitterats till tekniska nämnden 2015-12-17. 

KS/2016-0002 Fyrverkeriförbud/ Inlämnat 2016-01-04. Remitterats till Miljö- och 
byggnämnden 2016-02-25. 

KS/2016-0055 Snöskottning  Inlämnat 2016- 01-25 Remitterats till Tekniska nämnden 2016-
02-25. 

KS/2016-0103  Fyrverkeriförbud Inlämnat 2016-02-17.  Remitterats till Miljö- och 
byggnämnden 2016-02-25. 

KS72016-0183 Angående fritidsaktiviteter för ensamkommande ungdomar. Inlämnat 
2016-03-30. Remitterat till Kommunstyrelsen 2016-04-05.  
KS/2016-0161 Nytt centralt beläget äldreboende i Strömstad Inlämnat 2016-03-15.  
Remitterats till Omsorgsnämnden 2016-04-28. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 
Tjänsteskrivelse 2016-05-09 Administrativa chefen och Kommunchefen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att notera informationen 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS § 76 
KSAU § 104 
KSAU § 66    Dnr KS/2016-0174  

Aktieägartillskott till AB Strömstads Badanstalt  

Kommunstyrelsen besluta  

att till kommunstyrelsens arbetsutskott delegera rätten att till kommunfullmäktige 
lägga förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet  
AB Strömstads Badanstalt ansöker om aktieägartillskott á 1 500 tkr för att stärka  
bolagets egna kapital. Bolaget har de senaste åren belastats resultatmässigt av 
rättsprocessen mot Konkurrensverket. År 2015 blev resultatet -700 tkr och det första 
kvartalet för år 2016 belastas tungt kostnadsmässigt och likviditetsmässigt av den nya 
Aktivitetshallen där bolaget står för bemanningen. Intäkterna avseende Aktivitetshallen 
är till stor del reklam och bolaget erhåller inte dessa intäkter när kostnaderna uppstår. 
Simbassängen belastar årligen resultatet tungt.  

Bolagets egna kapital kommer att vara förbrukat per 2016-03-31. Åtgärder har nu 
vidtagits för att vända förra årets negativa resultat till ett positivt resultat år 2016. För 
att bolaget skall kunna lägga fokus på detta behövs ett aktieägartillskott.  

Beslutsunderlag  
 Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 
Protokoll Kommunstyrelsen 2016-04-13 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-06  
Tjänsteskrivelse Anna Nyroos Tf VD AB Strömstads Badanstalt  
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2016-04-05  
Sammanställning av resultatjusteringar Resultatrapport jan – feb 2016 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att till kommunstyrelsens arbetsutskott delegera rätten att till kommunfullmäktige 
lägga förslag till beslut. 

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

 Beslutet skickas till   
 Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstads Badanstalt 
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KS § 77 
KSAU § 75 Dnr KS/2016- 0192 

 Omfördelning av investeringsanslag budget 2016 

Kommunstyrelsen beslutar  

att förslaget till omfördelning av investeringsanslag godkänns  

Sammanfattning av ärendet 
En genomgång av befintliga anslag för investeringar och de aktuella investeringsbehov 
som finns visar på att en omfördelning behöver genomförs. 

Investeringsprojekt där budgetanslag kan minskas  
70414 E-arkiv - 500 Tkr. Projektet kommer inte igång fullt ut 2016. 
70413 Medborgarrelaterad e-förvaltning, utveckling – 625 tkr.  
Beräknade kostnader under 2016 uppgår till 275 tkr. 
Investeringsprojekt där anslaget behöver utökas 

Projekt 70 411 Systemutveckling av centrala system utökas med 987 Tkr till 1 255 Tkr. 
Specifikation enligt nedan 

HR-Systemet 635 Tkr 
Hypergene 450 Tkr 
Raindance ekonomisystem 100 Tkr 
System för hantering av kostavdrag 70 Tkr 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att förslaget till omfördelning av investeringsanslag godkänns  

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

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Maria Reinholdsson, kommunchef 
Åsa Turesson, konsult 
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KS § 78 
KSAU § 76 Dnr KS/2016- 0258 

Omfördelning av investeringsanslag budget 2016 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslutar  

att tilldela medel för finansiering av införande av skalskydd på Strömstad Gymnasium 
samt för tillhörande ombyggnad av receptionen. 

att omdisponera från Räddningstjänstens projekt, investering brandbilar att tillföras 
Barn- och utbildningsnämndens införande av skalskydd på Strömstad Gymnasium 
samt för tillhörande ombyggnad av receptionen med totalt 1.645 mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstadslokaler har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen tagit 
fram ett förslag till införande av skalskydd på Strömstad Gymnasium (se bilaga) 
Förslaget innebär i korthet ett skalskydd med två ingångar, larmade utrymningsvägar 
och inrymningssystem. En av ingångarna har passagegrindar (speedgates) 
för personal och elever. Den andra ingången går via en nybyggd reception till 
höger om nuvarande ingång. Inrymningssystemet innebär ett högtalarsystem där 
meddelande snabbt kan förmedlas till personal och elever. 

Utifrån datainspektionens ställningstagande och prejudicerande domar gällande 
kameraövervakning inkluderar inte förslaget kameraövervakning. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse 2016-04-13 
Ekonomisk sammanställning införande av skalskydd Strömstad Gymnasium 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att tilldela medel för finansiering av införande av skalskydd på Strömstad Gymnasium 
samt för tillhörande ombyggnad av receptionen. 
att omdisponera från Räddningstjänstens projekt, investering brandbilar att tillföras 
Barn- och utbildningsnämndens införande av skalskydd på Strömstad Gymnasium 
samt för tillhörande ombyggnad av receptionen med totalt 1.645 mkr. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Barn- och utbildningsnämnden 
Räddningstjänsten 
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KS § 79 
KSAU § 77 Dnr KS/2016- 0229 

Riktlinjer för chefsanställningar  

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta förslag till Riktlinjer för chefsanställningar 

att Kommunchef anställs av Kommunstyrelsens ordförande i samråd med 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

att Förvaltningschef anställs av Kommunstyrelsens ordförande, efter föredragande av 
Kommunchef och i samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott och ansvarig 
nämnds presidium. 

Sammanfattning av ärendet 
För att få samma hantering av anställning av chefer i hela kommunen föreslås 
arbetsutskottet anta förslaget om riktlinjer för chefsanställningar. Riktlinjen 
beskriver anställningsförhållandet för chefer i allmänhet och de särskilda 
anställningsförhållanden som gäller för förvaltnings- och kommunchef  

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson Tf HR-chef 2016-04-27 
Riktlinjer för chefsanställningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
 att anta förslag till Riktlinjer för chefsanställningar  
att under rubriken anställningsform och särskilda villkor i riktlinjen ska ”tillsvidare” 
strykas  
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår bifalla Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut med tilläggsförslag att Kommunchef anställs av Kommunstyrelsens ordförande 
i samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott samt att Förvaltningschef anställs av 
Kommunstyrelsens ordförande, efter föredragande av Kommunchef och i samråd 
med Kommunstyrelsens arbetsutskott och ansvarig nämnds presidium. 
 
Siwert Hjalmarsson (M) bifaller Ronnie Brorssons förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att  
så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Karin Mellberg Jansson, personalchef 
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KS § 80 
KSAU § 79  Dnr KS/2016-0196 

Välfärdsredovisning 2015  

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna välfärdsredovisning 2015  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådets arbete styrs av ett avtal skrivet mellan Strömstads kommun och norra 
Hälso- och sjukvårdsnämnden. I avtalet finns uppdraget om att följa upp 
folkhälsoutvecklingen i Strömstad genom en välfärdsredovisning.  

Välfärdsredovisningen upprättas vartannat år. Terése Lomgård, folkhälsostrateg har 
tagit fram en välfärdsredovisning för år 2015. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse 2016-04-08  
Välfärdsredovisning 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att godkänna välfärdsredovisning 2015  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att notera informationen 
 

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

 

 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård 
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KS § 81 
KSAU § 80 Dnr KS/2016- 0153 

Yttrande gällande Folkhälsoärende - Ett perspektivskifte i det 
tobaksförebyggande arbetet - för våra barns skull!  

Kommunstyrelsen beslutar  

att kommunen ställer sig positiva till förslaget om en Tobacco Endgame - strategi, 
alltså ett nationellt politiskt beslut om ett måldatum, ett effektmål och en 
handlingsplan för att nå dit.  

att kommunen vidareutvecklar eget pågående tobaksförebyggande arbete. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tobaksrökningen är ur medicinsk, social, miljömässig, etisk och samhällsekonomisk 
synvinkel ett av världens allvarligaste folkhälsoproblem. Och samtidigt ett av de bäst 
förebyggbara.  

WHO har genom sin Tobakskonvention (2003) och FN genom sitt NCD-initiativ (Non 
Communicable Diseases, icke smittbara sjukdomar)(2012) uppmärksammat 
problematiken och försett medlemsländerna med en bred strategi med åtgärder som 
erfarenhetsmässigt visat sig minska tobaksbruket och därmed förbättra folkhälsan. Ett 
minskande tobaksbruk ingår också i Agenda 2030-arbetet som nyligen påbörjats i 
Sverige (SDG). I Sverige har Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och dess 
medlemsorganisationer (www.tobaksfakta.se) tagit initiativet till en svensk version – 
Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025. Förslaget innebär att regeringen inom 
denna mandatperiod (2014-2017) fattar ett principbeslut om ett måldatum då rökning 
ska ha minskat till mindre än fem procent i den vuxna befolkningen – och en 
(inofficiell) nollvision för unga realiserats. Med utgångspunkt i regeringsförklaringens 
ambition att ”sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation” vill regeringen se ”ett 
fortsatt minskat tobaksbruk där rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre 
utgöra ett dominerande folkhälsoproblem. Regeringen ställer sig därför bakom målet 
om att nå ett rökfritt Sverige till år 2025” (En samlad strategi för ANDT-politiken 2016-
2020 (Skr.2015/16:86)) 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse 2016-04-07  
Brev till kommunstyrelsen 2016-03-11– Ett perspektivskifte i det tobaksförebyggande 
arbetet – för våra barns skull! 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att kommunen ställer sig positiva till förslaget om en Tobacco Endgame - strategi, 
alltså ett nationellt politiskt beslut om ett måldatum, ett effektmål och en 
handlingsplan för att nå dit.  
att kommunen vidareutvecklar eget pågående tobaksförebyggande arbete. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård, 
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, kontakt: Göran Boëthius, ordf. - 
boethius@tobaksfakta.se 
Yrkesföreningar mot Tobak, kontakt: Lena Sjöberg, kanslichef. – 
lena@ymtkansli.org 
TobaksPreventiva nätverket Landsting och Regioner, TPLR, kontakt: Ywonne 
Wiklund, ordf. – ywonne.wiklund@vll.se 
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS, kontakt: Margareta 
Kristenson, nationell koordinator – margareta.kristenson@liu.se 
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KS § 82 
KSAU § 81  Dnr KS/2016-0226 

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar  

att upphäva delegationen till den administrative chefen  

att revidera delegationen och delegera enligt nedan utarbetat förslag 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning beslutat att delegera följande 
uppgifter till den administrative chefen på kommunledningsförvaltningen: 

Beslut att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar eller beslut om att 
uppställa förbehåll för utlämnande av uppgifter eller allmänna handlingar enligt lagen 
om offentlighet och sekretess. 

Beslut om att avvisa för sent inkomna överklaganden enligt förvaltningslagen. 
Beslut om tillståndsgivning enligt lotterilagen 

Inom kommunledningsförvaltningens organisation har tjänsten som administrativ 
chef dragits in. Med anledning härav måste kommunstyrelsens delegationsordning 
ändras. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman Jurist 2016-04-27 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att upphäva delegationen till den administrative chefen  
att revidera delegationen och delegera enligt nedan utarbetat förslag 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till   
  Kommunstyrelsens diarium 

Maria Reinholdsson, kommunchef 
Maria Kvarnbäck, kommunikationschef 
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KS § 83 
KSAU § 83 Dnr KS/2016- 0189 

Årsrapport 2015 försäkringsverksamhet i Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna årsrapport 2015 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt sin årliga rapport avseende skador och 
premier för försäkringsverksamheten i Strömstads kommun. 

Årsrapporten visar antal skador och incidenter som inträffat under året och även 
statistik från tidigare år samt premieutveckling. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse av redovisningsekonom Bengt Andersson, 2016-04-11 
Årsrapport av försäkringar 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att godkänna årsrapport 2015 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun. 

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

 

 

 

 

  Beslutet skickas till   
  Kommunstyrelsens diarium 

Bengt Andersson, ekonomiavdelningen 
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KS § 84 
KSAU § 84 Dnr KS/2016-0190 

Årsredovisning 2015 Strömstads kommuns förvaltade fonder 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder 
för år 2015 enligt bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar av Strömstads kommuns 
förvaltade stiftelsefonder för år 2015. Dessa har varit föremål för granskning och 
godkänts av revisor Anders Bergman på A0-revision och kommunens revisor Lars 
Flodin. 

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun, tillika styrelse för bilagda stiftelsefonder, 
har att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för år 2015  
för stiftelsefonderna. Sammanställningen ska sedan av ekonomiavdelningen 
skickas till revisorerna som kompletterar med revisionsberättelser och sitt 
undertecknande av sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse av redovisningsekonom Bengt Andersson, 2016-04-11 
PM från revisor till Kommunstyrelsen i Strömstad 
Årsredovisning 2015 - stiftelsefonder 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder 
för år 2015 enligt bilaga. 
 

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

 
 Beslutet skickas till   
 Kommunstyrelsens diarium 
Bengt Andersson, ekonomiavdelningen 
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KS § 85 
KSAU § 99 Dnr KS/2016- 0035 

Mål och budget 2016 - Framställan om medel från riktat statsbidrag 
för integrationsverksamhet  

Kommunstyrelsen beslutar  

att tilldela medel av riktat statsbidrag för att täcka barn- och utbildningsnämndens 
kostnader för den uppkomna migrationssituationen avseende 2016, beräknat till 
maximalt 5 475 tkr 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens nettokostnader för migrationsverksamheten 
uppgick under första kvartalet till 1 764 tkr. 
De kostnader som upparbetades under första kvartalet har överförts från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsförvaltningen och är således inräknad i 
förvaltningens kvartalsrapport. 
Beräknad nettokostnad för hela 2016 uppgår till ca 5 475 tkr utifrån det behov 
som i nuläget kan överblickas. I nettokostnaden på ingår resurs till specialpedagog 
men inte till det föreslagna kulturteamet för integration och språkutveckling. 
Behovet av specialpedagog har uppkommit under senare tid och beror på att 
förvaltningen, utifrån nuvarande bemanning, har svårt att hinna med att snabbt 
kunna kartlägga nyanländas kunskapsnivåer enligt skollagens bestämmelser. 
Kulturteamet för integration och språkutveckling handlar om att genom kulturella 
aktiviteter stärka integrationsarbetet för nyanlända barn, ungdomar och vuxna. 
Tanken om ett kulturteam är ny och arbetet pågår med att ta fram en projekt-
beskrivning, men finns ändå med i förvaltningens förslag till framställen om medel 
från statsbidraget 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 
Tjänsteskrivelse Annelie Gollungberg, förvaltningschef 2016-04-22 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-22 
Projektbeskrivning – Kulturteam för integration oh språkutveckling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att tilldela medel av riktat statsbidrag för att täcka barn- och utbildningsnämndens 
kostnader för den uppkomna migrationssituationen avseende 2016, beräknat till 
maximalt 5 475 tkr 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Maria Reinholdsson, kommunchef 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 86 
KSAU § 100 Dnr KS/2016- 0035 

Mål och budget 2016 - Framställan om medel från riktat statsbidrag 
för integrationsverksamhet 

Kommunstyrelsen beslutar  

att tilldela 1200 tkr av riktat statsbidrag som kompensation för kostnader utöver 
budget för försörjningsstöd. 

att tilldela 300 tkr av riktat statsbidrag motsvarande en årsarbetare del av året (550 
tkr helår) till Vuxenenheten med anledning av det utökade mottagandet av 
nyanlända. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under de senaste åren har Strömstad haft avtal avseende mottagande av 
nyanlända/kvotflykting med 20 individer. Under åren har det i realiteten handlat om 
lite drygt 30 personer per år. Dessutom har kommunen mottagit ensamkommande i 
åldrarna 16-17 år sedan några år tillbaka 

I mars 2016 ändrades lagstiftning kring mottagande av nyanlända. Kommunerna 
tilldelas nu en kvot varje år som fastställa av regeringen. För 2016 ska Strömstad ta 
emot 52 personer. Under den första tiden till dess de vuxna kommit igång i 
introduktion hos Arbetsförmedlingen samt efter två års introduktion ansvarar 
Vuxenheten för försörjning samt arbetar med anordnande av bostad/boende. 
Samtidigt som kommunens mottagande ökar har flera av de som först anlände som 
ensamkommande kommit till det läge att de ska flytta ut från kommunens boenden 
och etablera sig med bostad och sysselsättning. I de fall enskilda, familjer och 
ensamkommande inte kan ordna sin försörjning eller har en inkomst som inte fullt ut 
täcker grundläggande behov, utgår försörjningsstöd. Vuxenenheten arbetar aktivt 
med att återsöka hos migrationsverket alla de medel som är möjliga. 

Det ökande antalet ärenden, då fler hushåll behöver stöd för att klara boende och 
försörjning, är inte möjligt att hantera rättssäkert med enbart en socialsekreterare. 
Under 2017 kommer det sannolikt dessutom behövas ytterligare en årsarbetare inom 
Arbetslivsenheten som ansvarar för samhällsintroduktion och sysselsättning för 
nyanlända. 

I dagsläget prognostiserar Vuxenenheten ett underskott rörande försörjningsstöd 
med 1200 tkr för hela 2016. Om det visar sig att återsökningarna täcker mer av det 
prognosticerade underskottet kommer förvaltningen endast begära den del som 
genererar ett reellt underskott. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 
Skrivelse Maria Reinholdsson Kommunchef, Anna-Lena Carlsson Ordförande 
Omsorgsnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att tilldela 1200 tkr av riktat statsbidrag som kompensation för kostnader utöver 
budget för försörjningsstöd. 
att tilldela 300 tkr av riktat statsbidrag motsvarande en årsarbetare del av året (550 
tkr helår) till Vuxenenheten med anledning av det utökade mottagandet av 
nyanlända. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Anna-Lena Carlsson (C) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Maria Reinholdsson, kommunchef 
Omsorgsnämnden 
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KSAU § 85 Dnr KS/2016-0217 

Fossiloberoende fordonsflotta 2030 

Kommunstyrelsen beslutar  

att kommunen åtar sig att sig under en treårsperiod anskaffa minst 10 bilar (eller 
motsvarande gasvolym) per år som kan drivas med biogas. Åtagandet gäller från det 
att möjlighet att tanka gas finns inom kommunens gränser. 

att ge de kommunala bolagen i uppdrag att ta fram minst två skilda platser där 
laddmöjligheter för elbilar kan uppföras, dessa ska kostnadsberäknas och tidsättas. 
Laddmöjligheterna kan vara publika eller interna för bolagens kunder. 

att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att genomföra en marknadsundersökning 
gällande intresset hos näringslivet i Strömstad för att anskaffa fordon som drivs på 
förnyelsebara drivmedel. I detta uppdrag ingår också att undersöka intresset för att 
uppföra laddmöjligheter.  

att ge miljöstrateg och gatuchef tillika ansvarig för kommunens fordon, i uppdrag att 
sammanställa ett förslag till riktlinje för en utbytestakt som innebär att kommunens 
fordonsflotta är fossiloberoende år 2030. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad kommun behöver underlätta en utveckling för minskad användning av 
fossila bränslen. Avståndet till att nå uppsatt mål i Vision 2030 gällande 
fossiloberoende är stort. Att skynda på utveckling av fossilfria transporter är möjlig, 
särskilt med tanke på bidraget ”Klimatklivet” som nu finns att söka för exempelvis 
uppförande av laddstolpar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Maria Aronsson miljöstrateg Conny Hansson gatuchef 2016-04-29 
Kunskapsunderlag laddinfrastruktur elbil och elfartyg, Strömstad. Ronnie Hollsten 
Navitaro AB 2016-02-10. MBN/ 2015-1707 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att kommunen åtar sig att sig under en treårsperiod anskaffa minst 10 bilar (eller 
motsvarande gasvolym) per år som kan drivas med biogas. Åtagandet gäller från det 
att möjlighet att tanka gas finns inom kommunens gränser. 
att ge de kommunala bolagen i uppdrag att ta fram minst två skilda platser där 
laddmöjligheter för elbilar kan uppföras, dessa ska kostnadsberäknas och tidsättas. 
Laddmöjligheterna kan vara publika eller interna för bolagens kunder. 
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att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att genomföra en marknadsundersökning 
gällande intresset hos näringslivet i Strömstad för att anskaffa fordon som drivs på 
förnyelsebara drivmedel. I detta uppdrag ingår också att undersöka intresset för att 
uppföra laddmöjligheter.  
att ge miljöstrateg och gatuchef tillika ansvarig för kommunens fordon, i uppdrag att 
sammanställa ett förslag till riktlinje för en utbytestakt som innebär att kommunens 
fordonsflotta är fossiloberoende år 2030. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Maria Aronsson, miljöstrateg 
Conny Hansson, gatuchef 
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KS § 88 
KSAU § 86 Dnr KS/2016-0236 

Förnyelse av Fairtrade 

Kommunstyrelsen beslutar  

att inom Strömstads offentliga inköp ska andelen av te och choklad som följer 
Fairtrade citys krav, öka med 20 procent på tre år. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad kommun har sedan 2009 varit Fairtrade City. Vi har med jämna mellanrum 
skickat in en ansökan om förnyelse. Vi har hittills blivit godkända vid varje tillfälle. Vi 
startade med 100 % ekologiskt och Fairtrade märkt kaffe, det har varit svårt att toppa. 
Sedan flera år köps enbart ekologiska och Fairtrademärkta bananer in. Vad gäller te, 
choklad och socker har lite hänt. I år har vi fått påpekande om att vi stagnerat. 
Kommunen måste ha ett tydligare mål för ökad konsumtion av Fairtrade märkta 
produkter. Idag är kommunens handlingsplan för ökad offentlig konsumtion av 
rättvist handlade produkter inte tillräckligt tydlig. 

Fairtrade Sverige ställer krav på att den etiska konsumtionen av produkter som följer 
både principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner successivt ska ökas 
och att spjutspetskrav eller avancerade krav ställs så att skrivningar som ”odlaren ska 
garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset (påslag på 
världsmarknadspriset), långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och 
importören samt förfinansiering” används för att klara kraven för omdiplomering.  

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse 2016-04-22 
Förnyelseansökan Fairtrade City 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att inom Strömstads offentliga inköp ska andelen av te och choklad som följer 
Fairtrade citys krav, öka med 20 procent på tre år. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beslutet skickas till   
 Kommunstyrelsens diarium 
Margareta Nordström, miljöinformatör 
Roland Kindslätt, teknisk chef 
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KS § 89 
KSAU § 87 Dnr KS/2016- 0259 

Uppsiktsplikt AB Strömstadsbyggen 

Kommunstyrelsen beslutar  

att AB Strömstadsbyggen har under verksamhetsåret 2015 bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att 
kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, 
vilket vanligen kallas för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  Förändringar i 6 kap. 1 a § 
KL år 2013 medförde en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande 
att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om 
den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till 
fullmäktige lämna förslag på nödvändiga åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-05-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att AB Strömstadsbyggen har under verksamhetsåret 2015 bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

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

 

 Beslutet skickas till   
 Kommunstyrelsens diarium 
 Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
 AB Strömstadsbyggen 
 Kommunens revisorer 
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KS § 90 
KSAU § 88 Dnr KS/2016-0260 

Uppsiktsplikt AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsen beslutar  

att AB Strömstadslokaler har under verksamhetsåret 2015 bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att 
kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, 
vilket vanligen kallas för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  Förändringar i 6 kap. 1 a § 
KL år 2013 medförde en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande 
att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om 
den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till 
fullmäktige lämna förslag på nödvändiga åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-05-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att AB Strömstadslokaler har under verksamhetsåret 2015 bedrivit sin verksamhet på 
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 
 

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

 Beslutet skickas till   
 Kommunstyrelsens diarium 
 Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
 AB Strömstadslokaler 
 Kommunens revisorer 
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KS § 91 
KSAU § 89 Dnr KS/2016- 0261 

Uppsiktsplikt AB StrömstaNet 

Kommunstyrelsen beslutar  

att AB Strömstanet har under verksamhetsåret 2015 bedrivit sin verksamhet på ett 
sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet med 
de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att 
kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, 
vilket vanligen kallas för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  Förändringar i 6 kap. 1 a § 
KL år 2013 medförde en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande 
att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om 
den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till 
fullmäktige lämna förslag på nödvändiga åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-05-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att AB Strömstanet har under verksamhetsåret 2015 bedrivit sin verksamhet på ett 
sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i enlighet med 
de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 
 

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

 Beslutet skickas till   
 Kommunstyrelsens diarium 
 Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
 AB StrömstaNet 
 Kommunens revisorer 
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KS § 92 
KSAU § 90 Dnr KS/2016- 0262 

Uppsiktsplikt AB Strömstagaragen 

Kommunstyrelsen beslutar  

att AB Strömstadsgaragen har under verksamhetsåret 2015 bedrivit sin verksamhet 
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att 
kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i bolag, 
vilket vanligen kallas för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  Förändringar i 6 kap. 1 a § 
KL år 2013 medförde en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag innebärande 
att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägda aktiebolag ska pröva om 
den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till 
fullmäktige lämna förslag på nödvändiga åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-05-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att AB Strömstadsgaragen har under verksamhetsåret 2015 bedrivit sin verksamhet 
på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten 

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

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
AB Strömstadsgarage 
Kommunens revisorer 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 93     Dnr KS/2012-0038  

Val av representant för Canning projektet 

Kommunstyrelsen besluta  

att utse Andreas Nikkinen (MP) som ny representant för Canning projektet att ersätta 
Bengt Bivrin. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att utse en ny representant till utvärderingsgrupp för 
Markanvisningstävling för bostäder och verksamheter på Canning för Bengt Bivrin som  
har avsagt sig uppdraget 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsen 2016-04-13 

 Förslag till beslut under sammanträdet 
 Bengt Bivrin (MP) föreslår att utse Andreas Nikkinen (MP) som ny representant för    
 Canning projektet att ersätta Bengt Bivrin. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
 Andreas Nikkinen 
Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 94 
KSAU § 101 Dnr KS/2012-0493 

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet (FÖP)  

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna FÖP Norra Kustområdet, daterad 2016-04-29 för utställning enligt  
PBL 3 kap 7§ 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget har varit på samråd under sommaren 2105. Samrådsredogörelse 
godkändes av kommunstyrelsen 13 april 2016. Där framgår vilka ändringar som ska 
göras i handlingarna mellan samråd och utställning.  
Förslag till utställningshandlingar daterade 2016-04-29 föreligger. Handlingarnas 
innehåll följer vad som anges i samrådsredogörelsen. De inventeringar som åtföljde 
samrådsförslaget ska redovisas även vid utställning.  

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson 2016-04-29  
Utställningshandlingar, beskrivning och kartor, daterade 2016-04-29  
Naturinventering, Naturcentrum 2014  
Marinbiologisk kartering, Lars-Ove Loo, Anna Scherer 2014  

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att godkänna FÖP Norra Kustområdet, daterad 2016-04-29 för utställning enligt  
PBL 3 kap 7§ 

Protokollsanteckning 
Ronnie Brorsson (S) föreslår att man i det fortsatta arbetet ska i konsekvens-
beskrivningarna alla hållbarhetsdimensioner belyses, så att ekonomiska och sociala 
konsekvenser beskrivs på samma sätt som miljökonsekvenser. 

Bent Bivrin (MP) föreslår att man i det fortsatta arbetet beaktar barn och äldres 
behov. 

Ett enat Kommunstyrelse ställer sig bakom förslagen. 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till;   
Kommunstyrelsens diarium,  
Miljö- och byggnämnden  
 Björn Richardsson Översiktsplanerare 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

KS § 95 
KSAU § 74 Dnr KS/2016-0048 

Detaljplaner för Strömstads södra infart och hamnområden 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna föreslagen tidplan samt kostnadsuppskattning för förstudien. 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen 2016-02-
10 § 16, att genomföra en förstudie för Strömstads södra infart och hamnområden. 
Kommunstyrelsen efterfrågade samtidigt en tidplan samt en kostnadsuppskattning 
för arbetet. Mark- och exploateringsavdelningen har i samråd med planavdelningen 
gjort en första översiktlig tidplan samt kostnadsuppskattning.  
Faktainsamling om området kommer att ske fram till i höst, då ett antal avstämnings-
möten kommer att hållas med politiker och övriga berörda, för att ta fram ett idé-
förslag om en framtida utveckling av området. Ett programsamråd beräknas att hållas 
vid årsskiftet med en utställningstid om fyra veckor, där efterföljande samman-
ställning av yttranden kommer att redovisas i en samrådsredogörelse. Förstudien 
beräknas vara klar under april 2017. 
Förstudien beräknas uppskattningsvis omfatta totalt 320 arbetstimmar, inkluderat det 
förvaltningsövergripande arbetet. Kostnader för eventuella utredningar som skulle 
kunna behöva ligga till grund för vissa kommande avgörande ställningstaganden får 
avdelningen återkomma med då det blir aktuellt.  
Förstudien kan innebära att ett antal detaljplaner kan komma att initieras under tiden 
förstudien pågår eller efter förstudien avslutats. Tidplan för respektive detaljplan 
samt finansiering för dessa hanteras genom särskilda politiska beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 
Tjänsteskrivelse, Kristin Ulfstad Mark- och exploateringschef, 2016-04-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att godkänna föreslagen tidplan samt kostnadsuppskattning för förstudien. 

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

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium, Kristin Ulfstad, Mark- och exploateringschef samt till 
Elin Solvang, Plan- och byggchef. 
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Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2016-09-06 
  
Sekreterare   Paragrafer 96 - 117 
 Ralf Karlsson 
  
Ordförande  
 Peter Dafteryd 
  
Justerare  
  Margareta Fredriksson (L)                        Siwert Hjalmarsson (M) 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2016-08-31 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats  
  
Underskrift   
 Inger Sand Börjesson - Registrator 
  

 

Tid och plats 2016-08-31 klockan 13.00–17.00 
 Kommunstyrelsens sessionssal 
Beslutande  
Ledamöter Peter Dafteryd (C)  

Hans-Inge Sältenberg (C) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Margareta Fredriksson  
Anette Andersson (L) ej §114 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S) 
Lena Martinsson (S) 
Ulf Gustafsson (S) ej §100 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Rolf Pettersson (S) §100 
Åke Sundemar (L) §114 
 
Närvarande ersättare 
Elisabeth Johansson (C) 
Ingemar Nordström (L) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Fredrik Eriksson (SD) 

  
Övriga deltagare Maria Reinholdsson, kommunchef 

Nicklas Faritzon, administrativ chef barn- och utbildningsförvaltningen 
Gary Lyckell, Strömstadslokaler 
Helene Evensen, utvecklingschef 
Roland Kindslätt, förvaltningschef tekniska 
Björn Richardsson, översiktsplanerare 
Carl Forsberg, kulturansvarig 
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 Dnr KS/2016-0084 

KS § 96   Information 

Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen 

Mellegårdens skola – Nicklas Faritzon och Gary Lyckell  
Nicklas presenterar en utredning som visar på ett ökat elevunderlag för 
Mellegårdens nuvarande upptagningsområde.  
Gary visar på Mellegårdens skolområde och nuvarande status  på befintliga 
skolbyggnader samt visar på möjliga alternativ var nya skolbyggnader kan placeras. 

Bostadsförsörjningsplan – Helene Evensen och Roland Kindslätt 
Helene och Roland presenterar nya riktlinjer som nu har tagits fram för 
bostadsförsörjning 2016-2030. Helene och Roland visar på gällande detaljplaner 
både privata och kommunala samt exempel på nya kommunala byggprojekt såsom 
Mällby höjden, Canning och Rådhusberget och vilka förutsättningar som finns för 
att uppnå prognosen på 1500 nya bostäder fram till 2030. 

Översyn av utvidgade strandskyddet- Björn Richardsson 
Björn visar på platser som kommunen har överklagat men som inte Länsstyrelsen 
har hanterat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS/2016-0396 

KS § 97 Årsplan 2017 för sammanträden  och 
ekonomiprocesser 

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt bifogad årsplan 2017 för sammanträden och 
ekonomiprocesser  

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017: 8 februari, 8 
mars, 12 april, 31 maj, 30 augusti, 27 september, 8 november, 6 december 

att fastställa tider för samråd enligt bifogad årsplan 2017 

att fastställa sammanträdestider och inlämnings tider för ekonomiprocessens delar, 
årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 
nämnderna enligt bifogad Årsplan 2017 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017: 23 februari, 
23 mars, 27 april, 15 juni, 21 september, 12 oktober, 23 november, 21 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 2016-08-17 § 111 
 Årsplan 2017 för Sammanträden och ekonomiprocesser 
 Tjänsteskrivelse Carin Carlsson, redovisningsansvarig 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till  Kommunstyrelsen beslut 
att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt bifogad årsplan 2017 för sammanträden och 
ekonomiprocesser  
att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017: 8 februari, 8 
mars, 12 april, 31 maj, 30 augusti, 27 september, 8 november, 6 december 
att fastställa tider för samråd enligt bifogad årsplan 2017 
att fastställa sammanträdestider och inlämnings tider för ekonomiprocessens delar, 
årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 
nämnderna enligt bifogad Årsplan 2017 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017: 23 februari, 
23 mars, 27 april, 15 juni, 21 september, 12 oktober, 23 november, 21 december 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Samtliga nämnder 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
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 KS/2016-0103 

KS § 98 Medborgarförslag - Fyrverkeriförbud 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet att 
begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun 

att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska 
nämnden 

att medborgarförslaget härmed anses besvarade 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Rosén har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att hon önskar 
att ett fyrverkeriförbud införs i Strömstads kommun. Det ska vara olagligt för 
privatpersoner att köpa, inneha och använda fyrverkeripjäser av alla sorter. Dessa 
kommer då naturligt att försvinna ur affärernas sortiment, om det är svårt att få till 
stånd ett försäljningsförbud. 
Istället kan kommunen anordna ett gemensamt fyrverkeri på lämplig plats vid 
midnatt på nyårsafton, det finns säkert många företag som är villiga att sponsra en 
sådan begivenhet. 
Skälen till önskan är det lidande som fyrverkerierna orsakar för både vilda och tama 
djur och de skador som raketerna orsakar på både levande och döda ting. 

 Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 113 
 Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson Kommunchef 2016-06-17 
 Beslut MBN 2016-05-28 
 Beslut KF 2016-02-25 
 Medborgarförslag Marie Rosén 3 januari 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet att 
begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun 
att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska 
nämnden samt att medborgarförslaget härmed anses besvarade 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0002 

KS § 99 Medborgarförslag - fyrverkeriförbud 2 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet att 
begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun 

att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska 
nämnden 

att medborgarförslaget härmed anses besvarade 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Andersson och Gunilla Hallgren har inkommit med ett medborgarförslag där de 
anger att de önskar att ett fyrverkeriförbud införs i Strömstads kommun. Det ska 
vara olagligt för privatpersoner att köpa, inneha och använda fyrverkeripjäser av 
alla sorter. Dessa kommer då naturligt att försvinna ur affärernas sortiment, om det 
är svårt att få till stånd ett försäljningsförbud. 
Istället kan kommunen anordna ett gemensamt fyrverkeri på lämplig plats vid 
midnatt på nyårsafton, det finns säkert många företag som är villiga att sponsra en 
sådan begivenhet. 
Skälen till önskan är det lidande som fyrverkerierna orsakar för både vilda och tama 
djur och de skador som raketerna orsakar på både levande och döda ting. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 114 
Tjänsteskrivelse Kommunchef Maria Reinholdsson 
Beslut MBN 2016-05-28 §98 
Beslut KF 2016-02-25 
Medborgarförslag från Jan Andersson och Gunilla Hallgren 4 januari 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet att 
begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun 
att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska 
nämnden samt att medborgarförslaget härmed anses besvarade 

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

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0131 

KS § 100 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän 
vatten-och spillvattenanläggning i området 
Flåghult - TN 2016-03-01 § 16 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att ställa sig bakom förslaget om fastställelse av området Flåghult som en del i 
Strömstads kommuns verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogat 
förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
På grund av jäv deltog inte Ulf Gustafsson (S) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är enligt 6§ vattentjänstlagen skyldig att bestämma det geografiska 
område inom vilket det finns behov av vattentjänster, så kallat 
verksamhetsområde. Verksamhetsområde är där kommunens VA-huvudmans 
ansvar enligt vattentjänstlagen (LAV) skall tillämpas. Såväl huvudman som 
fastighetsägare har där rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens 
allmänna bestämmelser (ABVA) och kommunens VA-taxa. 
Fastigheter för bostadsändamål inom större sammanhang anses i princip alltid ha 
behov av vattentjänster och därför anses de, enligt bilagorna angivna, fastigheterna 
i Flåghult ha behov av vattentjänster. 

Flåghult 1:30 saknar byggrätt och tas därför inte upp i verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17  § 116 
Bilaga 1. Berörda fastigheter med respektive vattentjänster. 
Bilaga 2. Kartskiss över området Flåghult. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till  Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att ställa sig bakom förslaget om fastställelse av området Flåghult som en del i 
Strömstads kommuns verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogat 
förslag. 

På grund av jäv deltog inte Ulf Gustafsson (S) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
 antas och finner att så sker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0132 

KS § 101 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän 
vatten-och avloppsanläggning i området 
Ånneröd - TN 2016-03-01 § 15 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att ställa sig bakom förslag om fastställelse av området Ånneröd som en del i 
Strömstads verksamhetsområde för vatten, spillvatten och, för vissa delar, 
dagvatten enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Bebyggelsen kring Ånneröd omfattar 103st fastigheter i närhet av varandra och 
uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang” som omnämns i 6§ 
vattentjänstlagen. Fastigheter för bostadsändamål inom större sammanhang anses i 
princip alltid ha behov av vattentjänster. 
Alla fastigheterna är bebyggda och därmed, enligt 24§ vattentjänstlagen, 
avgiftsskyldiga. 
Mällby 1:29 ligger geologiskt avskilt trots avståndsmässig närhet till resterande 
bebyggelse och är inte utrustad med vattentoalett så fastigheten undantas därför 
från verksamhetsområdet. 
Fastigheterna i Annedal har åläggande ifrån Miljö och hälsa att uppgradera sina 
avlopp och har fått tidsdispens för att kunna bli anslutna till den allmänna VA-
anläggningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 117 
Bilaga 1. Berörda fastigheter med respektive vattentjänster. 
Bilaga 2. Kartskiss över området Ånneröd. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till  Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att ställa sig bakom förslag om fastställelse av området Ånneröd som en del i 
Strömstads verksamhetsområde för vatten, spillvatten och, för vissa delar, 
dagvatten enligt bifogat förslag. 

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

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0263 

KS § 102 Kommunstyrelsens Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att en extern granskning görs av Strömstadsbyggen AB i enlighet med 
kommunstyrelsen uppsiktplikt. Granskningen ska ha sin utgångspunkt i de brister 
som framkommit i den genomförda granskningen av Badanstalten AB och i övrigt 
omfatta samma granskningsområden och tidsperiod. 

att en genomlysning görs av processer och transaktioner mellan de 
kommunala bolagen under 2015-1016 och i förkommande fall de avtal som reglerar 
relationen mellan bolagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomlysning av ett av fem kommunala bolag har visat på brister i styrning och 
ledning. Tidigare revisionsrapporter har inte visat på dessa brister. För att fullt ut 
genomföra uppsiktsplikten i enlighet med kommunallagen finns det anledning att 
genomföra ytterligare granskning. Granskningen ska då ha sin utgångspunkt i de 
brister som framkommit i den granskningen av Badanstalten AB och som redovisats 
i handlingsplan (Bilaga 1). Granskningen ska i övrigt omfatta; ekonomisk 
redovisning, att verksamheten följer bolagsordningen, ägardirektiv, styrelsens 
arbetsordning samt att styrelsebeslut finns i erforderlig omfattning. Granskningen 
gäller samma tidsperiod som tidigare genomförd granskning av Badanstalten AB. 

Mellan de kommunala bolagen sker transaktioner som ska reglera till exempel köp 
av tjänster mellan bolagen. Det finns behov av att genomlysa i vilken utsträckning 
och omfattning detta sker och hur avtal mellan bolagen reglerar detta. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 118 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson Ekonomichef 2016-08-12 
Handlingsplan Badanstalten AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att en extern granskning görs av Strömstadsbyggen AB i enlighet med 
kommunstyrelsen uppsiktplikt. Granskningen ska ha sin utgångspunkt i de brister 
som framkommit i den genomförda granskningen av Badanstalten AB och i övrigt 
omfatta samma granskningsområden och tidsperiod. 
att en genomlysning görs av processer och transaktioner mellan de 
kommunala bolagen under 2015-1016 och i förkommande fall de avtal som reglerar 
relationen mellan bolagen. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0391 

KS § 103 Bostäder till enskilda och familjer som inte på 
egen hand kan etablera sig på bostads-
marknaden. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att förtydliga ägardirektivet för Strömstadsbyggen med att, efter remiss från 
Omsorgsnämnden, hantera förturer för enskilda och familjer som inte kunnat 
planera för sitt boende samt inte på egen hand kan etablera sig på 
bostadsmarknaden. 

att ge Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler ansvar för att, efter beställning från 
Omsorgsnämnden, ta fram lämpliga boendelösningar, i form av köp eller förhyrning 
för att lösa bostadsförsörjningen. 

Sammanfattning av ärendet 
2016-03-01 trädda ny lagstiftning i kraft avseende mottagande av nyanlända Lag 
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända för bosättning. Omsorgsnämnden har 
beslutat att begära stöd avseende bosättningsansvaret då nämnden inte har 
kompetens och resurser att på egen hand möta kravet i den nya lagstiftningen. ON 
2016-06-23 § 106 ”Bostäder till kommunanvisade flyktingar med uppehållstillstånd” 
Omsorgsnämnden har enligt reglemente ansvar för att ge stöd till enskilda och 
familjer som behöver stöd för att tillgodose sina behov. Det innebär enligt 
rättspraxis att under särskilda omständigheter ge stöd till de som inte har tak över 
huvudet samt inte på egen hand kan etablera sig på bostadsmarknaden. Detta rör 
alla som vistas i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17  § 119 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson Kommunchef 2016-08-10 
Beslut ON 2016-06-23 § 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till  Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att förtydliga ägardirektivet för Strömstadsbyggen med att, efter remiss från 
Omsorgsnämnden, hantera förturer för enskilda och familjer som inte kunnat 
planera för sitt boende samt inte på egen hand kan etablera sig på 
bostadsmarknaden. 
att ge Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler ansvar för att, efter beställning från 
Omsorgsnämnden, ta fram lämpliga boendelösningar, i form av köp eller förhyrning 
för att lösa bostadsförsörjningen. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) föreslår att ärendet avslås i sin helhet 

Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, mot Mattias 
Gustafssons förslag att avslå ärendet i sin helhet och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium  
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 KS/2016-0079 

KS § 104 Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att antaga Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2030. 

att uppdra till berörda förvaltningar de uppdrag och åtgärder som presenteras i 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning 2016-2030, kapitel 11, med syfte att skapa 
förutsättningar för 1 500 nya bostäder fram till 2030. 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2030 
År 2000 kom en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, den omarbetades 
och skärptes med fler paragrafer som trädde i kraft vid årsskiftet 2014 (2000:1383). 
Lagen anger att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen.  
Strömstads kommun riktlinjer för bostadsförsörjning ska ge en konkret bild på 
nuläget samt behovet av bostäder fram till år 2030. Dokumentet fastställs av 
kommunfullmäktige. Hela dokumentet, Riktlinjerna för bostadsförsörjningen, ska 
uppdateras minst en gång per mandatperiod. Prioriterade planer och beräkningar 
av bebyggelse ska följas upp årligen. 
Summering av bostadsbehov 
Enligt SCBs befolkningsprognos beräknas invånartalet i Strömstad öka med drygt 
3 100 invånare fram till 2030. Om hushållsstorlekarna är konstanta (2,3 personer i 
snitt/hushåll) under de kommande åren utökas Strömstad med drygt 1 300 nya 
hushåll fram till år 2030. Prognosen för behovet av nya bostäder i Strömstads 
kommun summeras till 1 500 bostäder fram till år 2030. 

Riktlinjer och prioriterade åtgärder 
För att kunna möta framtida bostadsbehov behöver kommunen ta fram fler 
detaljplaner för bostäder för att snarast kunna möjliggöra byggnation. För att 
uppnå kommunens mål krävs också tydliga riktlinjer i planeringen av 
bostadsförsörjningen. Riktlinjer, prioriterade planer och åtgärder/uppdrag till 
förvaltningarna presenteras med tidsramar i Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-
2030. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 120 
Tjänsteskrivelse Helene Evensen, Utvecklingschef 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2030 
Stadsbidrag för ökat bostadsbyggande (utdrag från Boverket) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att antaga Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2030. 
att uppdra till berörda förvaltningar de uppdrag och åtgärder som presenteras i 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning 2016-2030, kapitel 11, med syfte att skapa 
förutsättningar för 1 500 nya bostäder fram till 2030. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) föreslår att stycket - PLANERA FÖR BOSTADSBEHOV FÖR 
NYANLÄNDA OCH ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN,  
ska strykas i sin helhet (se Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2030 stycke 10:4) 

Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att ordet ska tas bort i texten ”Start för kommunala 
bostadsprojekt ska ske enligt följande; (se Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-
2030 under stycket 11 – START OCH UTVECKLA BOSTADSPROJEKT) 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Mattias Gustafssons (SD) förlag till beslut, mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen besluta avslå Mattias Gustafssons förslag att stryka stycket –
Planera för bostadsbehov för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Siwert Hjalmarssons (M) förslag att ordet ska stryks i texten 
”Start för kommunala bostadsprojekt ska ske enligt följande”, mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår Siwert Hjalmarssons (M) förslag till ändring i texten. 

Beslutsgång 3 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0414 

KS § 105 Komplettering av val av revisorer till stiftelser 

Kommunstyrelsen beslutar  

att för perioden 2015-2018 utse Lars Flodin som ordinarie revisor och 
Åsa Karlsson som ersättare för nedanstående stiftelser. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun saknar utsedda 
revisorer. Detta har påtalats av Länsstyrelsen som kräver detta för att kunna 
registrera stiftelserna. Strömstads kommun behöver därför göra en komplettering 
med revisorer till dessa stiftelser. 
Stiftelsen Dahlgrenska fonden (Barn- och utbildningsnämnden) 
Stiftelsen Strömstad och Vette härads barnkoloniförening (Kommunstyrelsen) 
Stiftelsen Slöjd- och syskolefonden (Barn- och utbildningsnämnden) 
Stiftelsen Lions jubileumsgåva (Barn- och utbildningsnämnden) 
Stiftelsen Gurli Jacobssons fond (Barn - och utbildningsnämnden) 
Stiftelsen Koster/anden {Barn- och utbildningsnämnden) 
Stiftelsen Gunvor Larssons fond {Omsorgsnämnden) 
Stiftelsen Vera Nothins minne (Kommunstyrelsen) 
Enligt beslut 2014-11-27, KF § 19 har val av Lars Flodin som ordinarie revisor och 
Åsa Karlsson som ersättare gjorts. 
 
Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 121 
Tjänsteskrivelse redovisningsekonom Bengt Andersson, 2016-08-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att för perioden 2015-2018 utse Lars Flodin som ordinarie revisor och 
Åsa Karlsson som ersättare för stiftelser enlig ovan. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
HR avdelningen 
Bengt Andersson, redovisningsekonom 
Åsa Karlsson 
Lars Flodin 
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 KS/2016-0038 

KS § 106 Styrelse Stiftelsen J E Johanssons fond 

Kommunstyrelsen beslutar  

att som ledamot i Stiftelsen J E Johanssons fond utse ekonomichefen i stället för 
administrativ chef att gälla fram till och med 2018-12-31 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt 2016-02-10 att som ledamöter i styrelsen för Stiftelsen J E 
Johanssons fond utse Peter Dafteryd (C), Ronnie Brorsson (S) och Administrativ chef 
att gälla fram till och med 2018-12-31. 

Av förvaltningsbestämmelser för fonden framgår att fonden förvaltas av Strömstads 
kommun genom dess kommunstyrelse. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17  § 122 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen och kommunchefen 2016-05-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att som ledamot i Stiftelsen J E Johanssons fond utse ekonomichefen i stället för 
administrativ chef att gälla fram till och med 2018-12-31 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
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 KS/2016-0037 

KS § 107 Styrelse Stiftelsen Strömstads och Vettes 
härads Barnkolonifond 

Kommunstyrelsen beslutar  

att som ledamot i Stiftelsen Strömstads och Vettes härads Barnkolonifond utse 
ekonomichefen i stället för administrativ chef att gälla fram till och med  
2018-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt 2016-02-10 att som ledamöter utse Peter Dafteryd (C), 
Ronnie Brorsson (S) och Administrativ chef att gälla fram till och med 2018-12-31. 

Av förvaltningsbestämmelser för fonden framgår att fonden förvaltas av Strömstads 
kommun genom dess kommunstyrelse. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 123 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen och kommunchefen 2016-05-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att som ledamot i Stiftelsen Strömstads och Vettes härads Barnkolonifond utse 
ekonomichefen i stället för administrativ chef att gälla fram till och med  
2018-12-31. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
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 KS/2012-0375 

KS § 108 Ombyggnad och renovering av stadshuset 

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt Kommunchef att tillsammans med AB Strömstadslokaler beställa 
upphandling för ombyggnad av Stadshuset etapp 4. 

att uppdra åt Kommunchef att ta fram förslag till utformning av fullmäktigesalen 
och trapphuset. Ombyggnationen är kostnadsberäknad till ca 4,5 miljon exkl moms.  

att godkänna omfördelning av investeringsanslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Slutförande av renovering av Stadshuset.  
Etapp 4 av renoveringen av stadshuset var planerad att fullföljas under 2017. 
Arbetet fortskrider nu så att etapp 4 sannolikt kan fullföljas innan årsskiftet. Dock 
finns inte investeringsmedel avsatta för 2016.  
I investeringsbudgeten för 2016 har Tekniska nämnden medel för utbyte av 
parkeringsautomater för 4 mkr, projekt 80516. Bedömning från Tekniska är att 
dessa skall användas tidigast 2017 men troligen ännu senare. Det finns en del som 
måste utredas innan utbytet sker.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 124 
Tjänsteskrivelse Hr-specialist tillika Stadshusansvarig. 2016-07-20 
Tjänsteskrivelse kommunchefen 2016-07-20. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att uppdra åt Kommunchef att tillsammans med AB Strömstadslokaler beställa 
upphandling för ombyggnad av Stadshuset etapp 4. 
att uppdra åt Kommunchef att ta fram förslag till utformning av fullmäktigesalen 
och trapphuset. Ombyggnationen är kostnadsberäknad till ca 4,5 miljon exkl moms.  
att godkänna omfördelning av investeringsanslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Tomas Nyman  
Sören Hansson 
Strömstadsbyggen thomas@stromstadsbyggen.se  
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 KS/2016-0343 

KS § 109 LUPP 2017 Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  ställer sig positiva till att genomföra LUPP år 2017. 

att kommunstyrelsen blir ansvarig nämnd för lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett stort antal kommuner i Västra Götaland använder MUCF*:s Lupp-enkät – lokal 
uppföljning av Ungdomspolitiken, för att följa upp ungas livssituation. 
Undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder – det gäller både 
skolan, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Undersökningen finns 
tillgänglig på svenska, engelska, arabiska och somaliska. En styrka med Lupp-
undersökningen är att den är relevant tvärs över kommunens verksamheter. 

Resultatet från undersökningen kan användas som ett gemensamt 
kunskapsunderlag och stärker på så vis förutsättningarna till ett samordnat 
utvecklingsarbete över förvaltningsgränser. Det kan gälla såväl arbete med 
konkreta ungdomsfrågor som i syfte att fånga in ungas perspektiv på lokala frågor i 
stort, för att stärka ungas delaktighet och inflytande. 

Resultaten från Lupp kan på olika sätt användas som avstamp i en dialog mellan 
kommunens unga invånare och kommunens tjänstemän och politiker. 

* Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 125 
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård, Folkhälsostrateg 2016-06-10 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att kommunen ställer sig positiva till att genomföra LUPP år 2017. 
att kommunstyrelsen blir ansvarig nämnd för lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Terése Lomgård, folkhälsostrateg 
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 KS/2016-0151 

KS § 110 Projekt 2016 - Utbyggnad av Skee skola 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen förprojektera den fortsatta utbyggnaden av Skee skola 

att förprojekteringen ska ta hänsyn till att Skee skola i framtiden ska kunna byggas 
ut till en två-parallellig skola 

att förprojekteringen ska beakta den pågående utredningen om tillagningskök 

att förprojekteringen ska presenteras för kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden i februari 2017 

att uppdra till AB Strömstadslokaler och Tekniska förvaltningen att begära 
revidering av detaljplan kring Skee skola, i syfte att öka området som kan nyttjas för 
framtida skolverksamhet 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2016 har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med AB 
Strömstadslokaler, miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen arbetat 
med planeringen gällande Skee skolas utbyggnad. 

Enligt elevstatistiken och den förväntade inflyttningen behöver Skee skola två nya 
klassrum från och med hösten 2018 och ytterligare två från och med hösten 2020. 
Det innebär att utbyggnaden av Skee skola behöver påbörjas senast hösten 2017. 

Mot bakgrund av detta föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och 
utbildningsnämnden gör en framställan till kommunstyrelsen om att den uppdrar åt 
AB Strömstadslokaler att påbörja en förprojektering gällande utbyggnaden av Skee 
skola. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 126 
Bojarskolan och Skee skola - Förslag till tidplanering gällande förprojektering och 
byggnation (2016-06-01 version 1)  
Tjänsteskrivelse (2016-05-27) 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen förprojektera den fortsatta utbyggnaden av Skee skola 
att förprojekteringen ska ta hänsyn till att Skee skola i framtiden ska kunna byggas 
ut till en två-parallellig skola 
att förprojekteringen ska beakta den pågående utredningen om tillagningskök 
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att förprojekteringen ska presenteras för kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden i februari 2017 
att uppdra till AB Strömstadslokaler och Tekniska förvaltningen att begära 
revidering av detaljplan kring Skee skola, i syfte att öka området som kan nyttjas för 
framtida skolverksamhet 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans-Inge Sältenberg (C) och Margareta Fredriksson bifaller Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Barn- och utbildningsnämnden 
AB Strömstadslokaler  gary@stromstadslokaler.se 
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 KS/2016-0370 

KS § 111 Projekt 2016 -Mellegårdens skollokaler 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen förprojektera om- och utbyggnad av Mellegårdens skola 
utifrån ett elevantal på 120 elever 

att förprojekteringen ska beakta den pågående utredningen om tillagningskök 

att förprojekteringen ska presenteras för kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden i februari 2017. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ulf Gustafsson (S) och Ronnie Brorsson (S) reserverar sig mot beslutet med 
hänvisning till reservation vid barn- och utbildningsförvaltningens beslut  
BUN § 50 Projekt 2016 - Mellegårdens skollokaler (BUN/2016-0078) se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2016 har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med AB 
Strömstadslokaler, miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen utrett 
lokalbehovet gällande Mellegårdens skollokaler. 
Den 12 maj presenterades utredningen och dess slutsatser för barn- och 
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden fattade efter diskussion beslut 
om att lämna Mellegårdens upptagningsområde oförändrat och att kommande om- 
och utbyggnader ska planeras utifrån ett elevantal på 120 elever. 
Mot bakgrund av nämndens beslut föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att 
barn- och utbildningsnämnden ska göra en framställan till kommunstyrelsen att de 
uppdrar åt AB Strömstadslokaler att påbörja en förprojektering gällande om- och 
utbyggnaden av Mellegårdens skola 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 127 
Mellegårdens skola – Lokaler och framtida elevantal version 1.1 – (2015-04-28) 
Tjänsteskrivelse (2016-05-27) 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen förprojektera om- och utbyggnad av Mellegårdens skola 
utifrån ett elevantal på 120 elever 
att förprojekteringen ska beakta den pågående utredningen om tillagningskök 
att förprojekteringen ska presenteras för kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden i februari 2017 
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Ulf Gustafsson (S) och Ronnie Brorsson (S) reserverar sig mot beslutet med 
hänvisning till reservation vid barn- och utbildningsförvaltningens beslut  
BUN § 50 Projekt 2016 - Mellegårdens skollokaler (BUN/2016-0078) se bilaga. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) med bifall av Ulf Gustafsson (S) och Siwert Hjalmarsson (M) 
föreslår att ändra första att-satsen: att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att i 
samråd med barn- och utbildningsförvaltningen, förprojektera om- och utbyggnad 
av Mellegårdens skola utifrån ett elevantal på 90 elever samt att ändra 
upptagningsområdet i syfte att utöka Skee skola.  

Anna-Lena Carlsson (C) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot  
Ronnie Brorsson förslag till beslut under sammanträdet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Barn- och utbildningsnämnden 
AB Strömstadslokaler  gary@stromstadslokaler.se  
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Skriftlig reservation till barn- och utbildningsförvaltningens beslut  
BUN § 50 Projekt 2016 - Mellegårdens skollokaler (BUN/2016-0078)  
Socialdemokrater  
Den Socialdemokratiska gruppen i BUN, lämnar här en reservation mot beslutet att 
bygga ut Mellegårdens skola till att kunna inrymma 120 elever, och att ha ett 
oförändrat upptagningsområde.  

Vi reserverar oss till förmån för förslaget, att satsa på att skolan har kvar nuvarande 
storlek och, att upptagningsområdet till skolan förändras.  
Vårt ställningstagande bygger på olika aspekter.  

-Vi anser att Mellegårdens skola är en utmärkt skola och den skall absolut satsas på. 
Skolans underhåll är eftersatt och paviljongen som idag inrymmer förskola och 
delar av skolan, måste snarast ersättas med nya lokaler. Det som också behöver 
göras i de övriga byggnaderna, för att få en bra arbetsmiljö för såväl lärare som 
elever, måste skyndsamt åtgärdas. 

-Vi anser att upptagningsområden behöver ändras, eleverna från 
Krokstrand/Flöghult skulle därmed få en säkrare skolväg. Vägen till Skee skola är 
betydligt bättre. Dessutom har mycket har förändrats gällande vägnät och 
boendesedan senast översyn av upptagningsområden. Vårt förslag skulle också 
möjliggöra andra ändringar t.ex. för elever från Hogdalsnäset. Vi anser dessutom att 
upptagningsområden inom hela kommunen skall vara mer levande, och oftare 
anpassas efter de behov som uppstår. 
 
Därtill kan vi lägga att behoven är stora inom kommunens alla 
verksamhetsområden. Vi anser att det är ett stort ansvar att handskas med allas 
våra skattemedel och vi måste vara försiktiga med att dra på oss ökade 
driftskostnader, när så inte är nödvändigt.  
 
Socialdemokratiska gruppen i Barn och Utbildningsnämnden 
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 KS/2016-0322 

KS § 112 Ansökan om kompetensutvecklingsbidrag för 
nämndemän för 2016 

Kommunstyrelsen beslutar  

att bevilja Uddevalla nämndemannaförening bidrag med 1800 kronor, 300 kronor 
per nämndeman, för kompetensutveckling.  

Sammanfattning av ärendet 
Uddevalla Tingsrätts nämndemannaförening har varje år ansökt om 
kompetensutvecklingsbidrag hos berörda kommuner för de, av kommunfullmäktige 
valda, nämndemännen. 

Ansökan omfattar ett bidrag på 300 kronor per nämndeman för året 2016. 
Strömstad har i dagsläget sex utsedda nämndemän. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 128 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2016-06-02 
Ansökan från Uddevalla Tingsrätts nämndemannaförening 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att bevilja Uddevalla nämndemannaförening bidrag med 1800 kronor, 300 kronor 
per nämndeman, för kompetensutveckling.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Ewa Löfgren, redovisningsekonom 
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 KS/2016-0385 

KS § 113 Tillägg till den grafiska manualen 

Kommunstyrelsen beslutar  

att om ett tillägg till kommunens grafiska manual avseende skyltning. Särskilda 
riktlinjer för skyltning av minnesvärda byggnader och platser bilaga 1.  

att  inleda skyltning av minnesvärda platser och byggnader enligt föreslag bilaga 2-4 
av Stadshus och Oscars platsen.  

att  informationen/kortare historisk beskrivning görs tillgänglig för synskadade. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag har tagits fram för skyltning av Stadshus enligt beslut om att bifalla motion 
KS/2015-0049 tydlig skyltning om att stadshuset är ett stadshus. 
Förslag har också tagits fram för att genomföra beslutet om motionen Ks/2012-01-
10 Minnesvärda platser med historiskt och kulturellt värde för Strömstads 
centralort. 
Tillägg till kommunens egna grafiska profil krävs: Kommunens grafiska manual för 
skyltning är för byggnaden inte lämplig att använda för denna typ av skyltning.  
För skyltning av minnesvärda platser och byggnader föreslås därför ett tillägg. 
Efter tillägget är det möjligt att skylta enligt förlag avseende både stadshuset och 
platser i Strömstad centralort. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 129 
Bilaga 1 Tillägg grafisk profil skyltning, 
Bilaga 2-5 Skyltnings förslag Stadshus, historisk beskrivning, platser 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att besluta om ett tillägg till kommunens grafiska manual avseende skyltning. 
Särskilda riktlinjer för skyltning av minnesvärda byggnader och platser bilaga 1.  
att besluta om att inleda skyltning av minnesvärda platser och byggnader enligt 
föreslag bilaga 2-4 av Stadshus och Oscars platsen.  
att  informationen/kortare historisk beskrivning görs tillgänglig för synskadade. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium  
Jenny Åslund, kommunikatör 
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     KS/2015-0462 

KS § 114 Maritim Näringslivsstrategi för Norra Bohuslän 
- Remiss för synpunkter på inriktning 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta Maritima Näringslivsstrategin för Norra Bohuslän 20160613 som sin egen. 
En förutsättning för att strategin ska gälla är att den antas av samtliga inkluderade 
kommuner. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
På grund av jäv deltog inte Anette Andersson (L) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Den Maritima näringslivsstrategin ska användas för att ge riktlinjer i arbetet med 
den Blå översiktsplanen och leda till en separat handlingsplan med åtgärder. Dessa 
åtgärder är centrala för att göra verklighet av de möjligheter som finns inom det 
maritima området i vår region. För att säkerställa samverkan mellan kommunerna 
ska ansvarig för de maritima frågarna uttalas och delegeras i respektive kommun. 
Strategin och handlingsplanen ska följas upp vartannat år. Kommunerna inom 
Tillväxt Norra Bohuslän (Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner) antar 
strategin som sin egen, för att fram till 2021 jobba för en utveckling av den 
maritima sektorn i regionen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 130 
Tjänsteskrivelse Helene Evensen, utvecklingschef 2016-07-08 
Antagandehandling 2016-06-13  
Maritim näringslivsstrategi för Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil kommuner.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta Maritima Näringslivsstrategin för Norra Bohuslän 20160613 som sin egen. 
En förutsättning för att strategin ska gälla är att den antas av samtliga inkluderade 
kommuner. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Helene Evensen, utvecklingschef 
Carl Dahlberg, processledare Tillväxt Norra Bohuslän; carl.dahlberg@lysekil.se 
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 KS/2010-0335 

KS § 115 Översyn av det utvidgade strandskyddet 

Kommunstyrelsen beslutar  

att I Strömstads kommuns överklagande av strandskyddsbeslutet 141201 listades 
77 punkter där kommunen yrkade att beslutet skulle ändras. Strömstads kommun 
noterar med tillfredsställande att punkterna 27 och 51 har tillgodosetts i det nya 
förslaget. Övriga 75 punkter kvarstår dock.  

att Strömstad kommun vidhåller i övrigt de synpunkter som lämnades i 
överklagandet, 22 dec 2014. Liksom tidigare kan Strömstad kommun bistå med 
shape-fil med exakta gränser enligt kommunens förslag. PDF-filer med text och 
kartor bifogas detta yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har skickat förslag till beslut om strandskyddsområden på remiss. 
Svar ska lämnas senast 23 september. Det nya förslaget är till största delen 
identiskt med det beslut som kommunen överklagade 22 december 2014.   

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 131 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2016-07-29 
Från länsstyrelsen 19 juli 2016: 
160719 Följemail från LS tillfälligt beslut + remiss.pdf 
2016-24149 Strömstad remiss förutom kartor.pdf 
2016-24149 Strömstad remiss bilaga 1 kartor.pdf 
Bifogas i remissvar till länsstyrelsen: 
160729 Tabell över yrkanden.pdf 
160729 Kartbilaga till överklagandet dec 2014.pdf 
150224 PM Std utveckling av skälen för strandskydd överklagande.pdf 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
I kommunens överklagande av strandskyddsbeslutet 141201 listades 77 punkter där 
kommunen yrkade att beslutet skulle ändras. Kommunen noterar med 
tillfredsställande att punkterna 27 och 51 har tillgodosetts i det nya förslaget. 
Övriga 75 punkter kvarstår dock. Kommunen vidhåller i övrigt de synpunkter som 
lämnades i överklagandet, 22 dec 2014. Liksom tidigare kan kommunen bistå med 
shape-fil med exakta gränser enligt kommunens förslag. PDF-filer med text och 
kartor bifogas detta yttrande.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium  
Miljö- och byggnämnden 
Länsstyrelsen (märkt Dnr 511-24149-2016) vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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KS/2016-0041  

KS § 116  Arvode externa representanter Koster 
arbetsgrupp  

Kommunstyrelsen beslutar 

att  ett engångsarvode á 10.000 kronor ska utgå till Torbjörn Stjernberg, Göran Lyth 
samt till Helena von Bothmer för deras medverkan i Kosterarbetsgruppen, samt att 
detta ska finansieras inom tilldelad projektbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att besluta om externa representanter ska erhålla arvode för 
medverkan i Kosterarbetsgruppen 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17 § 132 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut 
att ett engångsarvode a 10.000 kronor ska utgå till Torbjörn Stjernberg, Göran Lyth 
samt till Helena von Bothmer för deras medverkan i Kosterarbetsgruppen, samt att 
detta ska finansieras inom tilldelad projektbudget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Gustafsson {S) med bifall av Siwert Hjalmarsson {M) och Mattias Gustafsson (SD) 
föreslår att inget arvode ska utgå till Torbjörn Stjernberg, Göran Lyth samt till 
Helena von Bothmer för deras medverkan i kosterarbetsgruppen 

Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Ulf 
Gustafssons förslag om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar ja, 
den som röstar enligt Ulf Gustafssons (S) förslag att inget arvode ska utgå röstar nej. 

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 116 
Kommunstyrelsen 2016-08-31 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C   X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S    X   
8 Lena Martinsson S    X   
9 Ulf Gustafsson S    X   

10 Siwert Hjalmarsson M    X   
11 Mattias Gustafsson SD    X   
  Summa  6   5   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium  
Ekonomiavdelningen 
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                    KS/2016-0422 

KS § 117 Kulturhus 

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt kommunchefen att teckna hyresavtal för 860 kvm på Skagerack, för 
kultur- och fritidsaktivitet, med start 2017-01-01,  

att ombyggnationer för maximalt 3.000 tkr belastar medel från 
migrationsverket, samt att hyreskostnaden ska inarbetas i budget för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog inför mandatperioden 2015-2018 mål om att skapa 
förutsättningar för ett kulturhus i Strömstad. Under våren har 
kommunledningsförvaltningsförvaltningen, via kommunens kulturansvarig Carl 
Forsberg, fört en dialog med Strömstadslokalers VD kring möjligheten att nyttja 
Skagerack som ett kulturhus.  
Fastigheten ägs av Strömstadslokaler och del av lokalen hyrs ut till 
restaurangverksamhet, medan andra delar av lokalen är outnyttjade. En viktig 
faktor vid val av lokalisering är tillgänglighet, utifrån flera aspekter. 
Efter att kommunen har tecknat avtal och beslut om drift för en lokal som är avsedd 
att användas för ett kulturhus, påbörjas ett större arbete där politik, föreningar, 
konst- och kulturliv och andra intresserade ska bjudas in för diskussion kring vilka 
verksamheter som man vill fylla det nya kulturhuset med. Utgångspunkten är att 
kulturhuset ska vara öppet för alla, både ung som gammal, och utbudet ska ha en 
bredd och omfatta olika kultur, konst- och fritidsyttringar.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-17  § 133 
Preliminär hyreskalkyl för lokaler i fastigheten Skagerack 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att uppdra åt kommunchefen att teckna hyresavtal för 860 kvm på Skagerack, för 
kultur- och fritidsaktivitet, med start 2017-01-01,  
att ombyggnationer för maximalt 3.000 tkr belastar medel från 
migrationsverket, samt att hyreskostnaden ska inarbetas i budget för 2017. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att ärendet återremitteras med motivering att  

– Vi i moderaterna Strömstad ställer oss mycket positiva till ett kulturhus. 

För att vi skall kunna fatta ett ekonomiskt ansvarsfullt beslut önskar vi att få 
ett tydligt underlag på tänkta verksamheter i lokalerna 
en fullständig ekonomisk redovisning på samtliga kostnader för förändring och 
anpassning av den aktuella fastigheten 
en redovisning om hur man planerar för intäkter för att delfinansiera en del av de 
årliga fasta utgifterna samt 
en redovisning av hyreskontraktets längd 

För oss moderater är det viktigt att det skapas utrymme för en fritidsgård för 
ungdomar i ett framtida kulturhus. 

Mattias Gustafsson (SD) bifaller Siwert Hjalmarssons (M) förslag om återremiss. 
 
Anna-Lena Carlsson (C) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till 
kommunstyrelsens beslut  
 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska besluts idag mot Siwert Hjalmarssons (M) 
förslag om återremiss och finner att ärendet ska besluta idag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar att ärendet ska beslutas idag, röstar ja 
Den som röstar enligt Siwert Hjalmarssons förslag om återremiss röstar nej. 

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.  
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska beslutas idag.  
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Strömstads kommun  Omröstningsprotokoll § 117 

Kommunstyrelsen 2016-08-31 

Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C  X   

2 Hans-Inge Sältenberg C  X   

3 Anna-Lena Carlsson C  X   

4 Margareta Fredriksson L  X   

5 Anette Andersson L  X   

6 Bengt Bivrin MP  X   

7 Ronnie Brorsson S   X  

8 Lena Martinsson S   X  

9 Ulf Gustafsson S   X  

10 Siwert Hjalmarsson M   X  

11 Mattias Gustafsson SD   X  

 Summa 6 5  

 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium  
Carl Forsberg, kulturansvarig 
Strömstadslokaler  
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 KS/2016-2012-0038 

KS § 118 Avsägelse - utvärderingsgrupp 
markanvisningstävlan Canning 

Kommunstyrelsen beslutar  

att bevilja Lars Tysklind entledigande från uppdraget som liberalernas representant 
i utvärderingsgruppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Tysklind (L) har avsagt sig uppdraget att ingå i utvärderingsgruppen för  
markanvisningstävling för bostäder och verksamheter på Canning (KS 2016-04-13 
§60) 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Lars Tysklind (L) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att bevilja Lars Tysklind entledigande från uppdraget som liberalernas representant 
i utvärderingsgruppen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet  antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium  
HR avdelningen 
Lars Tysklind 
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 KS/2016-2012-0038 

KS § 119 Val av ny representant i utvärderingsgrupp 
markanvisningstävlan Canning 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  utse Erling Karlsson (L) att ingå i utvärderingsgruppen för  
markanvisningstävling för bostäder och verksamheter på Canning  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att utse ny representant i utvärderingsgruppen för  
markanvisningstävling för bostäder och verksamheter på Canning efter Lars 
Tysklind (L) som har beviljats entledigande från uppdraget. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L) föreslår att Erling Karlsson (L) ska ingå i 
utvärderingsgruppen för markanvisningstävling för bostäder och verksamheter på 
Canning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet  antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium  
HR avdelningen 
Erling Karlsson 
Tekniska nämnden 
Gruppledarna; Centern, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna Moderaterna. 
Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef, Anders Johansson byggnadschef, Unni 
Liljegren stadsarkitekt och Pär Höjman planeringsarkitekt 
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Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2016-10-04 
  
Sekreterare   Paragrafer 120 - 132 
 Ralf Karlsson 
  
Ordförande  
 Peter Dafteryd 
  
Justerare  
 Hans-Inge Sältenberg Ronnie Brorsson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2016-09-28 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-10-05 Datum då anslaget tas ned 2016-10-27 
  
Protokollets förvaringsplats  
  
Underskrift   
 Inger Sand Börjesson 
  

 

Tid och plats 2016-09-28 kl 13.00–16.00 
 Kommunstyrelsens sessionssal 
Beslutande  
Ledamöter Peter Dafteryd (C), Ordförande 

Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordförande 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) § 120 
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordförande 
Lena Martinsson (S), 2:e vice ordförande ej § 126 
Ulf Gustafsson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

  
Tjänstgörande ersättare Morgan Gutke (C) 

Elisabeth Johansson (C) § 121-132 
Leif Andersson (S) § 126 
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Övriga närvarande  
Ersättare Ingemar Nordström (L) 

Åke Sundemar (L) 
Rolf Pettersson (S) 
Peter Sövig (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 

  
Övriga deltagare Maria Reinholdsson, Kommunchef 

Lars-Erik Hansson, Ekonomichef 
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 KS/2012-0038 

KS § 120 Avsägelse att ingå i utvärderingsgruppen för 
markanvisningstävling för bostäder och 
verksamheter på Canning 

Kommunstyrelsens beslut 
att bevilja Siwert Hjalmarsson (M) entledigande med omedelbar verkan från 
uppdraget att ingå i utvärderingsgruppen för markanvisningstävling för bostäder 
och verksamheter på Canning. 

att ordförande i jurygruppen får i uppdrag att informera tävlingsdeltagarna om att 
jurygruppen minskar med en ledamot 

Sammanfattning av ärendet 
Siwert Hjalmarsson (M) har avsagt sig uppdraget att ingå i utvärderingsgruppen 
för markanvisningstävling för bostäder och verksamheter på Canning med 
omedelbar verkan. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att bevilja Siwert Hjalmarsson (M) entledigande med omedelbar verkan från 
uppdraget att ingå i utvärderingsgruppen för markanvisningstävling för bostäder 
och verksamheter på Canning 

att ordförande i jurygruppen får i uppdrag att informera tävlingsdeltagarna om att 
jurygruppen minskar med en ledamot 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
HR avdelningen 
Siwert Hjalmarsson 
Gruppen för markanvisningstävlan - ordf. Erland Lundqvist 
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 KS/2016-0443 

KS § 121 Förändring av maxtaxan inom äldre- och 
handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige 

att fastställa förslaget till höjning av avgiftstaket(maxtaxan)i enlighet med 
ändringen i 8 kap 5§ Socialtjänstlagen (2001:453) 

att anta lagändringen om ändrat avgiftstak i 8 kap5 § Socialtjänstlagen(2001:453i 
enlighet med tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 
Ändrat avgiftstak i Socialtjänstlagen (2001:453) från och med 2016-07-01 för 
insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet 
och kommunal hälso-och sjukvård. 

En lagändring har skett i fråga om avgifter enligt 8 kapitlet Socialtjänstlagen ( 
2001:453). 

Den nya lagändringen träder i kraft2016-07-01. Lagändringen anger att kommuner 
får lov att höja avgiftstaket (maxtaxan) inom ramen för hemtjänst i ordinärt och 
särskilt boende, dagverksam het, avgifter som avses i26§ sjätte stycket hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) per månad. Höjningen får göras från nuvarande en 
tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, till en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet (44 300 år 2016) Förändringen i kronor innebär en möjlig ökning 
av högkostnadsskyddet från 1772 kr till 1991 kr. Höjningen gäller de brukare med 
ett kostnadsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. 

Samtidigt som kommunerna ges möjlighet att höja avgiftstaket kommer bidraget 
till kommun ekonomisk utjämning att minska med motsvarande summa som 
avgiftsintäkterna beräknas öka med. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-27 
Protokoll omsorgsnämnden 
Tjänsteskrivelse Lotta Wall tf verksamhetschef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att fastställa förslaget till höjning av avgiftstaket(maxtaxan)i enlighet med 
ändringen i8kap5§Socialtjänstlagen(2001:453) 

att föreslå Kommunfullmäktige att anta lagändringen om ändrat avgiftstak i 8 
kap5 §Socialtjänstlagen(2001:453i enlighet med tjänsteskrivelse. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag till beslut antas 
och finner att så sker 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0456 

KS § 122 Tillsättning av beredning nämnder och 
styrelser inför mandatperiod 2019-2022  

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att tillsätta en beredning i syfte att föreslå antal ledamöter i nämnder, styrelser 
och råd, samt kommunfullmäktige inför kommande mandatperiod. 

att beredningen ska bestå av en representant per parti i kommunfullmäktige. 

att utse ordförande från oppositionen  

att utse vice ordförande från majoriteten. 

att beredningen arvoderas enligt arvodesreglementet. 

att avrapportering skall göras till kommunfullmäktige senast i juni 2017 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsättning av beredning i syfte att föreslå antal ledamöter i nämnder styrelser 
och råd samt i kommunfullmäktige inför kommande mandatperiod 

Beredningens uppdrag är att göra en översyn av den politiska organisationen inför 
nästa mandatperiod. Avsikten är att försäkra oss om att vi är så effektiva som 
möjligt med kommunens resurser, med beaktande av den demokratiska 
processen och kraven på rättsäker myndighetsutövning. Har vi rätt organisation 
iform av nämnder, styrelser, beredningar, råd och utskott? Hur många ledamöter 
ska de bestå av? Finns detanledning att ändra antaletledamöter i fullmäktige? 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att tillsätta en beredning i syfte att föreslå antal ledamöter i nämnder, styrelser 
och råd, samt kommunfullmäktige inför kommande mandatperiod. 

Beredningen ska bestå av en representant per parti i kommunfullmäktige, 
samt ordförande från oppositionen och vice ordförande från majoriteten. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att förutom kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag till 
beslut lägga till  

att beredningen arvoderas enligt arvodesreglementet. 

att avrapportering skall göras till kommunfullmäktige senast i juni 2017 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
tilläggsförslag enligt förslag till beslut under sammanträdet kan antas och finner 
att så sker 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0094 

KS § 123 Svar på Motion - Arbete med HBTQ frågor i 
Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen 

att ge folkhälsostrategen i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplan för HBTQ 
frågor där följande punkter tas i beaktande: 

1.Sexuell läggning, könsidentitet och - uttryck ska inkluderas i relevanta 
dokument. 

2. Bemötande av och service till HBTQ-personer ska förbättras inom all offentlig 
verksamhet. 

3. Socialtjänsten ska kunna erbjuda HBTQ-personer som riskerar våld skyddat 
boende. 

4. Könsneutrala blanketter från offentliga institutioner. 

5. När offentliga verksamheter gör enkäter ska alternativet ”annat” eller ”vill ej 
uppge” finnas för alternativ för kön. 

6. Toaletter inom offentligt drivna verksamheter ska definieras efter funktion i 
stället för kön eller vara könsneutrala. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Martinsson och Rolf Pettersson (S) inkom 2015-02-14 med en motion 
gällande kommunens arbete med HBTQ-frågor. Motionen har skickats på remiss 
till kommunstyrelsen för yttrande. I motionen anger de följande; en fråga som 
alltid är viktig är att Strömstads kommun arbetar för ett öppet och inkluderande 
samhälle för alla oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös uppfattning 
eller funktionsnedsättning. Utgångspunkten i arbetet är FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter. Då ställs krav på Strömstad som kommun och arbetsgivare. 

I arbete med värdegrundsfrågor är HBTQ-frågor en viktig del. HBTQ är en 
förkortning och står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. 

För att motverka krafter som verkar i motsatt riktning vill de att man ser över 
behovet av att utveckla arbetet med HBTQ-frågor. Det kan handla om utbildning 
av politiker och personal och att kanske HBTQ-certifiera vissa kommunala 
verksamheter. 

De tycker att det är viktigt att Strömstad visar sig som en kommun som strävar 
efter mångfald och öppenhet och är en plats där alla oavsett sexuell läggning 
känner sig hemma och är välkomna. 
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De vill att Strömstads kommun ser över arbetet med HBTQ-frågor och ser över 
vad som kan förbättras samt beskriver vad som behöver uppfyllas för att får en 
HBTQ-certifiering av verksamheter. De vill även att kommunen ser över hur 
ideella initiativ kan stöttas. 

Under kommunfullmäktige 2016-02-25 föreslogs följande punkter i en eventuell 
handlingsplan för HBTQ-frågor: 

1.Sexuell läggning, könsidentitet och - uttryck ska inkluderas i relevanta 
dokument.  
2. Bemötande av och service till HBTQ-personer ska förbättras inom all offentlig 
verksamhet.  
3. Socialtjänsten ska kunna erbjuda HBTQ-personer som riskerar våld skyddat 
boende.  
4. Könsneutrala blanketter från offentliga institutioner.  
5. När offentliga verksamheter gör enkäter ska alternativet ”annat” eller ”vill ej 
uppge” finnas för alternativ för kön.  
6. Toaletter inom offentligt drivna verksamheter ska definieras efter funktion i 
stället för kön eller vara könsneutrala. 

En kartläggning som gjorts efter att motionen inkommit visar på att följande 
arbete redan pågår i kommunen: 
• Varje förskolas och skolas årliga plan mot diskriminering och kränkande 
behandling (likabehandlingsplan) innehåller strategier för och uppföljning av 
likabehandling utifrån diskrimineringslagstiftningen och skollagen. 
• Barn och utbildningsförvaltningen har sett över sina blanketter och gjort dem 
könsneutrala 
• I framtagandet av diskrimineringsplan, jämställdhetsplan för kommunens 
anställda beaktas HBTQ-perspektivet 
• HR-avdelningen använder sig av hen i styrdokument 
• Regnbågsflaggan hissas vid relevanta aktiviteter 
• I januari 2017 planeras en utbildningssatsning i normkritiskt tänkande för 
kommunens personal 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 
Tjänsteskrivelse 2016-08-30 
Bilaga HBTQ – Certifiering och Diplomering 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-25 
Motion 2015-02-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att ge i uppdrag åt folkhälsostrategen att ta fram förslag till handlingsplan för 
HBTQ frågor där följande punkter tas i beaktande: 

1.Sexuell läggning, könsidentitet och - uttryck ska inkluderas i relevanta 
dokument. 
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2. Bemötande av och service till HBTQ-personer ska förbättras inom all offentlig 
verksamhet. 

3. Socialtjänsten ska kunna erbjuda HBTQ-personer som riskerar våld skyddat 
boende. 

4. Könsneutrala blanketter från offentliga institutioner. 

5. När offentliga verksamheter gör enkäter ska alternativet ”annat” eller ”vill ej 
uppge” finnas för alternativ för kön. 

6. Toaletter inom offentligt drivna verksamheter ska definieras efter funktion i 
stället för kön eller vara könsneutrala. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) föreslår att motionen avslås i sin helhet 

Margareta Fredriksson (L) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot 
Mattias Gustafssons (SD) förslag att avslå motionen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut att bifalla 
motionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0395 

KS § 124 Handlingsplan enligt lag om extra ordinära 
händelser 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom den reviderade Handlingsplanen för extra ordinära händelser 
med tillhörande Informationsplan i Bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och 
ersättning för uppgifter i LEH (Diarienr SKL 12/6159 MSB 2012-5541) ska alla 
kommuner, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. 
Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap. 

Strömstads kommun har redan en plan antagen av Kommunfullmäktige 2015-02-
26, men på grund av omfattande organisatoriska och tekniska förändringar 
föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunstyrelsen ställer sig bakom 
denna reviderade version. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-23 
Förslag till Handlingsplan för extraordinära händelser 
Förslag till Informationsplan som utgör bilaga 1 till Förslag till Handlingsplan för 
extra ordinära händelser. 
Bifogas även ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av 
mål och ersättning för uppgifter i LEH” (Diarienr SKL 12/6159 MSB 2012-5541) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut att ställa 
sig bakom den reviderade Handlingsplanen för extra ordinära händelser med 
tillhörande Informationsplan i Bilaga 1. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0263 

KS § 125 Uppsiktsplikt 2015 Strömstads badanstalt 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att AB Strömstads Badanstalt har under verksamhetsåret 2015 bedrivit sin bad- 
och simverksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala kompetens som gäller för 
verksamheten, 

att för AB Strömstads Badanstalts friskvårdsverksamhet kvarstår tidigare 
bedömning och att anpassning ska göras i enlighet med tidigare KS Beslut 2016-
02-10 §22 om utredning av verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Av 6 kap 1 § andra stycket kommunallagen (1991:900, KL) framgår att 
kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunala verksamheter som bedrivs i 
bolag, vilket vanligen kallas för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  Förändringar i 6 
kap. 1 a § KL år 2013 medförde en förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag 
innebärande att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägda 
aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen 
finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige lämna förslag på nödvändiga 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-05-04 
Utredning av AB Strömstads badanstalt 2016-06-03 
Förslag till handlingsplan AB Strömstads badanstalt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut att AB 
Strömstads Badanstalt har under verksamhetsåret 2015 bedrivit sin bad- och 
simverksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala kompetens som gäller för 
verksamheten, 

att AB Strömstads Badanstalts friskvårdsverksamhet kvarstår tidigare bedömning 
och att anpassning ska göras i enlighet med tidigare KS Beslut 2016-02-10 §22 om 
utredning av verksamheten. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om  kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2015-0334 

KS § 126 Antagande av Detaljplan för del av kv 
Sadelmakaren, Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta   

att antaga Detaljplan för del av kv Sadelmakaren, upprättad 2016-05-26, 
reviderad 2016-09-01 

att godkänna exploateringsavtal, med fullmakt daterad 2016-09-08 

Reservationer och särskilda uttalanden 
På grund av jäv deltog inte Lena Martinsson (S) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2016-09-01, § 
157. 

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus. Planens byggrätt 
är baserad på ett förslag som är uppdelat i två huvudvolymer 2-5 våningar, över 
parkeringsdäck i souterräng. Förslaget innehåller 30 lägenheter. 

 Exploateringsavtal finns, underskrivet av exploatören 2016-09-08 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 
Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta, daterade 2016-05-26, reviderade 
2016-09-01 
Samrådsredogörelse 2016-05-03 
Granskningsutlåtande 2016-07-05 
Beslut Miljö- och byggnämnden 2016-09-01, § 157 
Exploateringsavtal 2016-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. Antaga Detaljplan för del av kv Sadelmakaren, upprättad 2016-05-26, reviderad 
2016-09-01 

2. Godkänna exploateringsavtal, med fullmakt daterad 2016-09-08 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0447 

KS § 127 Lönepolicy 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Lönepolicy daterad 2016-09-01 

att förslag till Lönepolicy övertar tidigare antagen Policy för löner, reviderad 2007-
03-14 

Sammanfattning av ärendet 
Lönepolicyn är en del av kommunens personalpolitiska styrdokument och har till 
syfte att stimulera till att stimulera kommunens anställda att nå uppsatta mål och 
utveckla verksamheten. Lönepolicyn innehåller dels gemensamma 
utgångspunkter för lönesättning, lönekriterier samt ansvarsfördelningen inom 
organisationen vid lönesättning. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson HR chef  
Förslag till Lönepolicy 
Bilaga 1 Lönekriterier 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
Att antal förslag till Lönepolicy daterad 2016-09-01 

Att förslag till Lönepolicy övertar tidigare antagen Policy för löner, reviderad 2007-
03-14 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0446 

KS § 128 Personalpolicy 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Personalpolicy enligt förslag daterat 2016-09-01 

att Personalpolicyn övertar tidigare antagna Ramar för det personalpolitiska 
arbetet och arbetsmiljö daterat 1993-04-06 

Sammanfattning av ärendet 
Personalpolicyn är ett övergripande styrdokument som speglar den värdegrund 
som anställda i Strömstads kommun ska arbeta efter. Policyn anger också det 
ansvar man har som anställd i kommunen både som medarbetare och chef. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 
Tjänsteskrivelse, Karin Mellberg Jansson HR chef 2016-09-06 
Förslag till Personalpolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta Personalpolicy enligt förslag daterat 2016-09-01 

att Personalpolicyn övertar tidigare antagna Ramar för det personalpolitiska 
arbetet och arbetsmiljö daterat 1993-04-06 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
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 KS/2016-0390 

KS § 129 Remiss från Finansdepartementet om 
regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) 

Kommunstyrelsens beslut 
att lämna synpunkter till Finansdepartementet, enligt separat, bifogat remissvar 

Sammanfattning av ärendet 
Finansdepartementet har på remiss till bland annat landets kommuner,  
skickat ett delbetänkande med förslag på ny regional indelning – tre nya län 
 
Remiss var ska lämnas senast 6 oktober 2016 
 
Den så kallade indelningskommittén som står bakom förslaget anser att en ny 
indelning med väsentligt färre och därmed större län skapar delvis nya 
förutsättningar för demokratin och det politiska systemet i landstinget. Detta 
skulle uppnås genom att man skapar sex jämnstarka län. Rapporten analyserar 
hur näringsliv, kultur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, ekonomi och demokrati 
påverkas av en utökning av länet.  
 
Kommitténs förslag är att Värmlands län och Västra Götalands län den 1 januari 
2018 ska läggas samman till ett län. Det nya länet ska benämnas Västra Götalands 
län. Värmlands läns landsting och Västra Götalands läns landsting föreslås att per 
den 1 januari 2019 läggas samman till Västra Götalands läns landsting. 
Betänkandets slutsats är att en sammanslagning av Västra Götalands och 
Värmlands län kommer att leda till bestående fördelar för näringslivet och den 
regionala utvecklingen i det nya länet. 
 
Slutsats för Strömstads kommun 
Förändringen till ett större län bedöms vara av mindre påverkan på Strömstads 
kommun i stort (näringsliv, kultur, demokrati). Däremot har kommunen farhågor 
och kommentarer kring i hur större enheter negativt kan påverka utveckling och 
tillgång till infrastruktur och hälso- och sjuk vård för Strömstads befolkning. 
 
En sammanslagning kommer påverka ekonomin för länet samt innebära en 
höjning av landstingsskatten med två skatteören för nuvarande Västra Götalands 
län och minskning med tio skatteören för nuvarande Värmlands län. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 
Tjänsteutlåtande Remissvar till Finansdepartementet, Regional indelning. 
SOU 2016:48. Regional indelning – tre nya län. Delbetänkande av 
indelningskommittén. 
Remissvar till Finansdepartementet rörande Regional indelning – tre nya regioner, 
Strömstads kommun 2016-08-17. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att lämna synpunkter till Finansdepartementet, enligt separat, bifogat remissvar. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
Finansdepartementet 
Helene Evensen utvecklingschef 
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Remiss från Finansdepartementet om regional indelning - tre 
nya län (SOU 2016:48) 
 
 
Remissvar från Strömstads kommun 
 
Kommunen har farhågor kring i hur större enheter negativt kan påverka 
utveckling och tillgång till infrastruktur och hälso- och sjukvård för Strömstads 
befolkning.   
 
Mindre kommuner, utanför större städer, upplever ofta att när det gäller hälso- 
och sjukvård samt kollektivtrafik så är det de stora verksamheterna som 
prioriteras. Inte sällan får man som liten kommun avslag på förfrågningar kring 
utvecklingsprojekt inom såväl kollektivtrafik som inom hälso- och sjukvård med 
svaret om att ”åtgärder inriktas på områden där de gör störst nytta”, dvs där det 
redan idag påverkar flest människor. Detta förhållningssätt riskerar att konservera 
mindre kommuner vars möjlighet till expansion minskar. Med en ännu större 
region riskerar Strömstad och andra små kommuner i regionens utkanter att 
marginaliseras än mer. 
 

Infrastruktur och kollektivtrafik  

För att motverka denna negativa utvecklings- och tillväxtspiral för mindre 
kommuner så bör öronmärkta medel och anslag årligen avsättas inom 
infrastruktur och kollektivtrafik för projekt som även gör stor nytta för befolkning 
och näringsliv i mindre kommuner och delregioner. Målet för detta vore att på ett 
bättre sätt knyta ihop de mindre kommunerna med den större 
arbetsmarknadsregionen.  

Helene Evensen 
Utvecklingschef Strömstads kommun 
0526 191 27 
helene.evensen@stromstad.se 

 
 
 
 

 

Finansdepartementet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-28  
   
    

 

    

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

 

 KS/2015-0152 

KS § 130 Projekt 2015 – Omställning av Bojarskolan till 
en tvåparallellig skola 

Kommunstyrelsens beslut 
att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen förprojektera den fortsatta omställningen av Bojarskolan 
till en två-parallellig skola 

att förprojekteringen ska beakta den pågående utredningen om tillagningskök 

att förprojekteringen ska presenteras för kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden i februari 2017 

att uppdra åt AB Strömstadslokaler att initiera en ändring av detaljplan för del av 
Strömstad 3:13 (Hattmakaren) för att möjliggöra flytt av gång- och cykelväg och 
utökad parkering samt för att skapa möjlighet till förbättrad logistik i och omkring 
skolområdet 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2016 har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med AB 
Strömstadslokaler, miljö- och byggförvaltningen och tekniska för-valtningen 
arbetat med planeringen av den fortsatta omställningen av Bojarskolan till en två-
parallellig skola. 

Den tillfälliga paviljongens tre klassrum och tillbyggnaden av nya klassrum gör att 
Bojarskolan klarar av det ökade elevantalet fram till och med läsåret 2018/2019. 
Från och med hösten 2019 behöver dock omställningen till en tvåparallellig skola 
vara genomförd. Det innebär att förskolan behöver flytta ut ur Bojarskolan under 
hösten 2018. 

Mot bakgrund av detta föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och 
utbildningsnämnden gör en framställan till kommunstyrelsen om att den uppdrar 
åt AB Strömstadslokaler att påbörja en förprojektering gällande omställning av 
Bojarskolan till en två-parallellig skola. 

Beslutsunderlag 
Bojarskolan och Skee skola - Förslag till tidplanering gällande förprojektering och 
byggnation 2016-06-01 version 1  
Tjänsteskrivelse 2016-05-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att i samråd med 
barn- och utbildningsförvaltningen förprojektera den fortsatta omställningen av 
Bojarskolan till en två-parallellig skola 

2. att förprojekteringen ska beakta den pågående utredningen om tillagningskök 
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3. att förprojekteringen ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden i 
februari 2017 

4. att uppdra åt AB Strömstadslokaler att initiera en ändring av detaljplan för del 
av Strömstad 3:13 (Hattmakaren) för att möjliggöra flytt av gång- och cykelväg och 
utökad parkering samt för att skapa möjlighet till förbättrad logistik i och omkring 
skolområdet 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstads lokaler 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 KS/2015-0435 

KS § 131 Förslag på placering av nytt särskilt boende 

Kommunstyrelsens beslut 
att ge Strömstadsbyggen i uppdrag att utreda möjligheten att placera ett nytt 
särskilt boende vid korsningen Fredrikshaldsvägen - Valebacken, mitt emot 
nuvarande Jägaren.  

att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en enkel skiss på området vid 
korsningen Fredrikshaldsvägen - Valebacken 

att ge Strömstadsbyggen i uppdrag att utreda möjligheten att placera ett nytt 
särskilt boende vid Karlsgatan i höjd med Mariedal 

att kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att placera ett nytt 
särskilt boende i sjukhusets befintliga lokaler 

att förslag om placera ett nytt särskilt boende vid Folkets hus på Oslovägen stryks 
som alternativ 

 Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige fått uppdrag att utreda möjliga 
placeringar av ett nytt särskilt boende för att ersätta Jägaren. I nämndens uppdrag 
ingick att föra dialog med pensionärsorganisationerna vilket genomfördes under 
2015. 

I dagsläget är behov och tillgång av platser i balans. Jägaren har 27 platser som 
inte uppfyller krav på god omvårdnads- samt arbetsmiljö. Ett ny boende i syfte att 
ersätta Jägaren bör innehålla fyra eller fem avdelningar med 7-9 boendeplatser 
per avdelning. Det motsvarar 34-42 platser. Boendet har behov av 
gemensamhetslokaler, eventuellt en matsal som även kan erbjuda lunch till äldre i 
ordinarie boende som alternativ till matleverans i hemmet. Dessutom finns krav 
avseende personalutrymme, aktivitetslokaler och hygienutrymmen. 

Central placering där tillgänglighet för anhöriga, färdtjänst och räddningsfordon 
tillgodoses bedöms vara längs med Oslovägen alternativt Karlsgatan i höjd med 
Mariedal. Bägge lägena kräver nya detaljplaner vilket innebär en handläggningstid 
på ca 1,5 år. En byggnation längs Oslovägen kan innebära synergieffekter om 
Jägaren omvandlas till trygghetsbostäder eller servicebostäder. Dock måste 
hänsyn tas till buller. Nedre plan kan endast innehålla gemensamhetslokaler och 
fönster mm måste vara bullerdämpande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att ge Strömstadsbyggen i uppdrag att utreda möjligheten att placera ett nytt 
särskilt boende vid korsningen Fredrikshaldsvägen - Valebacken, mitt emot 
nuvarande Jägaren.  
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att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en enkel skiss på området vid 
korsningen Fredrikshaldsvägen - Valebacken  

 att ge Strömstadsbyggen i uppdrag att utreda möjligheten att placera ett nytt 
särskilt boende vid Karlsgatan i höjd med Mariedal 

att förslag om placera ett nytt särskilt boende vid Folkets hus på Oslovägen stryks 
som alternativ. 

Protokollsanteckning under sammanträdet 
Leif Andersson (S) , anser att hela stycket om Centralplacering i 
omsorgsnämndens beslut bör framgå i kommunstyrelsens underlag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att placera ett nytt särskilt boende i sjukhusets befintliga lokaler. 

Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller Ronnie Brorssons förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
med Ronnie Brorssons (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
Maria Reinholdsson kommunchef 
AB Strömstadsbyggen 
Omsorgsnämnden 
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 KS/2016-0448 

KS § 132 Handlingsplan för jämställda löner 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta förslag till Handlingsplan för jämställda löner 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare vart tredje år upprätta en 
handlingsplan för jämställda löner och redovisa resultatet av lönekartläggning och 
analys. 

Förslaget till handlingsplan innehåller åtgärder för att arbeta långsiktig med 
lönestruktur och lönesättning. Underlag för handlingsplanen är Övergripande 
lönekartläggning och analys i Strömstads kommun 2015. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson HR chef 
Förslag till Handlingsplan för jämställda löner 
Övergripande lönekartläggning och analys i Strömstads kommun 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut 
att anta förslag till Handlingsplan för jämställda löner 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
HR avdelningen 
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Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2016-11-02 
  
Sekreterare   Paragrafer § 133-150 
 Ralf Karlsson 
  
Ordförande  
 Peter Dafteryd 
  
Justerare  
 Lena Martinsson (S)                                     Bengt Bivrin (MP) 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sammanträdesdatum 2016-10-26 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats  
  
Underskrift   
 Inger Sand Börjesson - Registrator 
  

 

Tid och plats 2016-10-26 klockan 13.00–17.00 
 Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Närvarande Ledamöter Peter Dafteryd (C), Ordförande 

Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordförande 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordförande 
Lena Martinsson (S), 2:e vice ordförande  
Ulf Gustafsson (S) ej § 150 
Siwert Hjalmarsson (M) ej § 150 

  
Tjänstgörande ersättare 
 
 

Elisabeth Johansson (C) §133 
Rolf Pettersson (S) §150 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 

Närvarande ersättare 
 

Ingemar Nordström (L) 
Peter Sövig (S) ej §150 
Leif Andersson (S) ej § 150 

Övriga närvarande Maria Reinholdsson kommunchef, Lars-Erik Hansson ekonomichef  
Och Bengt Andersson, ekonom samt Jan Gabrielsson revisor. 

Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef, Anders Johansson 
byggnadschef och Pär Höjman planarkitekt §150 
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Dnr KS/2016- 0084 

KS § 133 Information  

Kommunstyrelsen beslutar 

att  notera informationen 

Samordningsförbundet väst 
Gudrun Emilsdottir Förbundschef och Henrik Sundström ordförande i 
Fyrbodals kommunalförbunds direktion informerar om Samordningsförbundet Västs 
verksamhet och ekonomi. Gudrun visade på och gav exempel på deras uppdrag att få 
individer närmare arbetsmarknaden.  
 
 
Position Väst  
Ann Palmnäs informerar om Position Västs uppgift som är att underlätta för företag att 
hitta den bästa etableringslösningen i en eller flera av våra 17 samverkande västsvenska 
kommuner. Position Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Fyrbodals 
kommunalförbund. 
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Dnr KS/2016- 0466 

KS § 134 Revidering i förbundsordningen för 
Samordningsförbundet Väst  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet 
Väst 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. 
Enligt 21 § i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) så ska 
ändringar i förbundsordningen fastställas av förbundets medlemmar. 
Regeringen föreslår förändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser, 20 § om arkivmyndighet och att bestämmelsen föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2017 
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade 2016-05-20 på styrelsemöte 
nr 2, § 29 att föreslå ändring i 19 § i förbundsordningen om arkivtillsyn och att den 
träder i kraft 2017-01-01 

Nuvarande lydelse 
Ansvaret för tillsynen av att förbundet 
fullgör sina skyldigheter enligt 
arkivlagen (1990:782) åvilar den 
arbetsgivare där förbunds chefen är 
anställd. 

Föreslagen lydelse 
Ansvaret för tillsynen av att förbundet 
fullgör sina skyldigheter enligt 
arkivlagen åvilar Arkivmyndigheten i 
Uddevalla kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Promemoria om arkivmyndighet för finansiell samordning 
Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 
Styrelseprotokoll nr 2, 2016-05-20 för Samordningsförbundet Väst 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  godkänna förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 

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

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr KS/2016-0257  

KS § 135 Gemensamt reglemente för nämnderna 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag till revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads 
kommuns nämnder daterad 2016-10-12  

Sammanfattning av ärendet 
Översyn pågår av alla befintliga reglementen vara det gemensamma reglementet 
för alla nämnder är ett av sex reglementen. Förslaget har varit på remiss hos 
samtliga nämnder. 

Förslaget till revidering av de gemensamma reglementsbestämmelserna  
utgår från de nuvarande gemensamma reglementsbestämmelserna och 
Kommunförbundets förslag till normalreglemente. 
För Strömstads kommun finns gemensamma reglementsbestämmelser som 
kommunfullmäktige antagit den 26 april 2012 § 65 och som reviderats den 14 
februari 2013 § 5. 
De gemensamma reglementsbestämmelserna reglerar i huvudsak hur själva 
nämndarbetet i nämnderna ska bedrivas och dessas arbetsformer. 
Bestämmelserna om hur nämndarbetet ska bedrivas bör så långt som möjligt vara 
likalydande som motsvarande bestämmelser som finns i kommunstyrelsens 
reglemente. 
Då det sker en revidering av kommunstyrelsens reglemente bör också en 
motsvarande översyn av de gemensamma reglementsbestämmelserna 
genomföras. Även gällande reglementen för övriga nämnder kommer att 
uppdateras och revideras. 
De gemensamma reglementsbestämmelserna ska tillämpas av varje nämnd 
tillsammans med de nämndspecifika nämndreglementena. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2016-09-21 
Förslag till reviderade gemensamma reglementsbestämmelser för kommunens 
Nämnder. Gällande gemensamma reglementsbestämmelser för kommunens nämnder. 
Övriga nämnders remissvar ON §119, MBN § 136, TN §65, BUN §86 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att  anta förslag till revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads 
kommuns nämnder daterad 2016-10-12  
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att i 10 § första raden stryka; i möjligaste mån 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut med Siwert 
Hjalmarsson (M) förslag till beslut under sammanträdet kan antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr KS/2016- 0253 

KS § 136 Revidering av reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Översyn pågår av alla befintliga reglementen varav barn- och 
utbildningsnämndens är ett av sex reglementen, fem nämndspecifika och ett 
nämnds gemensamt. Förslaget har varit på remiss hos barn- och 
utbildningsnämnden. 
Förslaget till revidering av det nämndspecifika reglementet för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet utgår befintligt reglemente. Strukturen på 
reglementet har samma uppbyggnad som de övriga reviderade nämndreglementena. 
I reglementet är det angivet i punktform vilka huvudsakliga ansvarsområden som 
kommunfullmäktige uppdragit åt barn- och utbildningsnämnden att ansvara för. 
Utöver det nämndspecifika reglementet för barn- och utbildningsnämnden gäller 
de gemensamma nämndbestämmelserna. 
Barn- och utbildningsnämnden har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet har ingen 
arbetsordning. 
Arbetsformerna för arbetsutskottet i barn- och utbildningsnämnden regleras i 
paragraferna 28-32 i de gemensamma reglementsbestämmelserna. 
Med utgångspunkt från av kommunfullmäktige antaget reglemente kommer en 
översyn göras av gällande delegationsordning för nämndens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2016-09-21 
Förslag till revidering av reglementet för barn- och utbildningsnämnden 
Gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
Beslut BUN § 85 inkl tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderat reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 

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

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr KS/2016- 0255 

KS § 137 Revidering av reglemente för Omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för omsorgsnämnden 

att ändra benämning av omsorgsnämnd till socialnämnd 

Sammanfattning av ärendet 
Översyn pågår av alla befintliga reglementen varav omsorgsnämnden är ett av sex 
reglementen, fem nämndspecifika och ett nämnds gemensamt. Ärendet har varit 
på remiss hos omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden har sedan överflyttningen av barn och ungdomsärenden ansvar 
för den verksamhet som i lagstiftningen benämns socialtjänst/socialnämnd. Vid 
Kommunstyrelsens möte 2012-06-20 behandlades ärenden om ändrad benämning. 
Beslutet var att se över benämning i samband med den grafiska profilen vilket sedan 
inte genomförts. 
Förslaget till revidering av det nämndspecifika reglementet för omsorgsnämndens 
verksamhet utgår befintligt reglemente. Komplettering har skett av reglementet 
när det gäller yttranden som nämnden ska lämna. Strukturen på reglementet har 
samma uppbyggnad som de övriga reviderade nämndreglementena. I 
reglementet är det angivet i punktform vilka huvudsakliga ansvarsområden som 
kommunfullmäktige uppdragit åt omsorgsnämnden att ansvara för. 
Utöver det nämndspecifika reglementet för omsorgsnämnden gäller de 
gemensamma nämndbestämmelserna. 
Omsorgsnämnden har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet har ingen arbetsordning. 
Arbetsformerna för arbetsutskottet i omsorgsnämnden regleras i paragraferna 28- 
32 i de gemensamma reglementsbestämmelserna. 
Med utgångspunkt från av kommunfullmäktige antaget reglemente kommer en 
översyn göras av gällande delegationsordning för nämndens verksamhetsområde. 
Förslag till revidering av reglementet för omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2016-09-21 
Förslag till revidering av reglementet för omsorgsnämnden 
Gällande reglemente för omsorgsnämnden 
Beslut ON § 120 inklusive tjänsteskrivelse 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderat reglemente för omsorgsnämnden 
att ändra benämning av omsorgsnämnd till socialnämnd 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr KS/2016- 0254 

KS § 138 Revidering av reglemente för Miljö- och 
byggnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för Miljö- och byggnämnden 

att arbetsordning för utskottets arbete utgår 

att utskottens arbete regleras i paragraferna 28-32 i förslaget till reviderat 
reglemente 

Sammanfattning av ärendet 
Översyn pågår av alla befintliga reglementen varav Miljö- och byggnämndens är 
ett av sex reglementen, fem nämndspecifika och ett nämnds gemensamt. 
Underlaget har varit på remiss i samtliga nämnder 

För miljö- och byggnämnden finns ett reglemente som har antagits av 
kommunfullmäktige den 18 december 2003 § 17. Den senaste revidering av 
reglementet skedde genom beslut av kommunfullmäktige den 24 april 2014 § 37. 
Det genomförs samtidigt också en översyn och uppdatering av alla reglementen 
för styrelsen och kommunens nämnder samt av de gemensamma 
reglementsbestämmelserna. 
Förslaget till revidering av det nämndspecifika reglementet för miljö- och 
byggnämndens verksamhet utgår befintligt reglemente. Det reviderade  
reglementet innebär att miljö- och byggnämndens ansvarsområde på samma sätt 
som tidigare i huvudsak består av bla att fullgöra kommunens uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet, är kommunens naturvårdsorgan, fullgör 
kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, är tillika kommunens 
räddningsnämnd, svarar för kart- och mätverksamheten. Nämnden får också 
delegation att anta detaljplaner av enklare beskaffenhet. Kommunens säkerhets och 
riskarbete överföres från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen. 
Strukturen på reglementet har samma uppbyggnad som de övriga reviderade 
nämndreglementena. I reglementet är det angivet i punktform vilka huvudsakliga 
ansvarsområden som kommunfullmäktige uppdragit åt miljö- och byggnämnden 
att ansvara för. 
Miljö- och byggnämndensnämnden har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet har en 
egen arbetsordning. Denna arbetsordning föreslås tas bort. I stället regleras 
utskottets arbete i paragraferna 28-32 i förslaget till reviderade gemensamma 
reglementsbestämmelser. 
Nämnden har tillsammans med tekniska nämnden ett delat ansvar med 
kommunstyrelsen i kommunens samhällsplaneringsprocess. 
I det nuvarande reglementet för kommunstyrelsen har styrelsen det övergripande 
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ansvaret för att kommunens mål och visioner genomförs. Kommunstyrelsen har 
ansvaret för den översiktliga planeringen, det strategiska ansvaret för mark- och 
exploateringsfrågor samt för bostadsförsörjning. Genom sin strategiska roll ska 
styrelsen styra samhällsplaneringsfrågor som avser bla mark- och 
bostadsförsörjning. 
För att kommunstyrelsen ska kunna ta sitt ansvar för bla mark- och 
bostadsförsörjning i kommunen fordras att styrelsen får ett mer avgörande 
inflytande på genomförandet av den översiktliga planeringen. Ett genomförande 
av kommunens översiktliga planering sker genom kommunens detaljplanering. 
När det gäller miljö- och byggnämndens verksamhet kommer prövningen och 
beviljandet av planbesked att överföras från miljö- och byggnämnden till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer att få ansvaret för att beställa 
detaljplaner av miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden kommer att ha 
kvar prövningen och beviljandet av planbesked för planer som inte är av stor vikt 
eller av principiell beskaffenhet. För att skynda på planprocessen kommer miljö och 
byggnämnden att få delegation att anta planer som inte är av stor vikt eller 
har principiell betydelse. 
Utöver det nämndspecifika reglementet för miljö- och byggnämnden gäller de 
gemensamma reglementsbestämmelserna. 
Med utgångspunkt från av kommunfullmäktige antaget reglemente för miljö- och 
byggnämnden kommer en översyn göras av gällande delegationsordning för 
nämndens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2016-09-21 
Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden 
Gällande reglemente för miljö- och byggnämnden. 
Arbetsordning för miljö- och byggnämndens arbetsutskott 
Beslut MBN § 136 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderat reglemente för Miljö- och byggnämnden 
att arbetsordning för utskottets arbete utgår 
att utskottens arbete regleras i paragraferna 28-32 i förslaget till reviderat 
reglemente 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr KS/2016- 0256 

KS § 139 Revidering  av reglemente för Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för Tekniska nämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Översyn pågår av alla befintliga reglementen vara omsorgsnämnden är ett av sex 
reglementen, fem nämndspecifika och ett nämnds gemensamt. Förslaget har varit 
på remiss hos Miljö- och byggnämnden 

För tekniska nämnden finns ett reglemente som har antagits av 
kommunfullmäktige den 18 december 2003 § 170. Den senaste revidering av 
reglementet skedde genom beslut av kommunfullmäktige den 26 april 2012 § 67. 
Det genomförs samtidigt också en översyn och uppdatering av alla reglementen 
för styrelsen och kommunens nämnder samt av de gemensamma 
reglementsbestämmelserna. 
Av reglementet för tekniska nämnden framgår att nämnden bla ansvarar för 
mark- och exploatering, försäljning och inköp av mark, försäljning av övrig mark, 
tomtkö, upplåtelser av nyttjanderätt, lantmäterifrågor m.m. Nämnden har 
tillsammans med miljö- och byggnämnden ett delat ansvar med kommunstyrelsen 
i kommunens samhällsplaneringsprocess. 
I det nuvarande reglementet för kommunstyrelsen har styrelsen det övergripande 
ansvaret för att kommunens mål och visioner genomförs. Kommunstyrelsen har 
ansvaret för den översiktliga planeringen, det strategiska ansvaret för mark- och 
exploateringsfrågor samt för bostadsförsörjning. Genom sin strategiska roll ska 
styrelsen styra samhällsplaneringsfrågor. 
För att kommunstyrelsen ska kunna ta sitt ansvar för bla mark- och 
bostadsförsörjning i kommunen fordras att styrelsen får ett mer avgörande 
inflytande på genomförandet av den översiktliga planeringen. Med anledning 
härav föreslås förändringar i ansvarsområdena mellan kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden. 
Förslaget till revidering av det nämndspecifika reglementet för tekniska nämndens 
verksamhet utgår befintligt reglemente. Strukturen på reglementet har samma 
uppbyggnad som de övriga reviderade nämndreglementena. I reglementet är det 
angivet i punktform vilka huvudsakliga ansvarsområden som kommunfullmäktige 
uppdragit åt tekniska nämnden att ansvara för. 
 
Vid valet av ledamöter och ersättare 2014 till tekniska nämnden utsågs 
ordförande och vice ordförande i nämnden. Dessutom beslutades att adjungera 
en ledamot till tekniska nämndens presidium. 
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I det reviderade förslaget finns angivet att det finns ett presidium och hur det är 
sammansatt. I förslaget till reviderade gemensamma reglementsbestämmelser 
finns också angivet under 14 § vad som gäller för ett presidium. 
Utöver det nämndspecifika reglementet för tekniska nämnden gäller de 
gemensamma reglementsbestämmelserna. 
Med utgångspunkt från av kommunfullmäktige antaget reglemente för tekniska 
nämnden kommer en översyn göras av gällande delegationsordning för nämndens 
verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2016-09-21 
Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden 
Gällande reglemente för tekniska nämnden 
Beslut TN § 65 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderat reglemente för Tekniska nämnden 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr KS/2016-0252  

KS § 140 Revidering  av reglemente för Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

att arbetsordningar för utskottens arbete utgår 

att utskottens arbete regleras i paragraferna 42 och 43 i förslaget till reviderat 
reglemente 

Sammanfattning av ärendet 
Översyn pågår av alla befintliga reglementen vara omsorgsnämnden är ett av sex 
reglementen, fem nämndspecifika och ett nämnds gemensamt. 

För kommunstyrelsen finns ett reglemente som har antagits av 
kommunfullmäktige den 14 november 2002 § 11 och som senast reviderats den 
25 april 2013 § 35. I reglementet anges att det ska finnas ett arbetsutskott och ett 
kultur- och fritidsutskott. För dessa utskott finns det av kommunfullmäktige 
antagna arbetsordningar. 
Kommunen har dessutom utsett en särskild krisledningsnämnd. 
Krisledningsnämnden har ett eget reglemente som antagits av 
kommunfullmäktige. 
Förändringar har skett i kommunallagen bland annat har bestämmelser införts 
som ger kommunen tydligare regler för hur ägarstyrning av kommunens bolag ska 
ske. Förändringarna i kommunallagen innebär att reglementet för 
kommunstyrelsen måste revideras. Dessutom bör reglementet i övrigt revideras. 
Som framgår av nuvarande reglemente för kommunstyrelsen har styrelsen det 
övergripande ansvaret för att kommunens mål och visioner genomförs. 
Kommunstyrelsen har ansvaret för den översiktliga planeringen, det strategiska 
ansvaret för mark- och exploateringsfrågor samt för bostadsförsörjning. Genom 
sin strategiska roll ska styrelsen styra samhällsplaneringsfrågor. 
Inom området fysisk planering har kommunen genom en aktiv samhällsplanering 
sina största möjligheter att påverka sin egen utveckling. 
För att kommunstyrelsen ska kunna ta sitt ansvar för bla mark- och 
bostadsförsörjning i kommunen fordras att styrelsen får ett mer avgörande 
inflytande på genomförandet av den översiktliga planeringen. Ett genomförande 
av kommunens översiktliga planering sker genom kommunens detaljplanering. 
Med anledning härav föreslås ändringar i ansvarsfördelning mellan tekniska 
nämnden och kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen får dessutom uppdraget att pröva och bevilja planbesked samt 
att beställa detaljplaner av miljö- och byggnämnden. Miljönämnden har kvar 
prövningen och beviljandet av planbesked för planer som inte är av större vikt 
eller av principiell beskaffenhet. 
Dessutom har kommunens säkerhets- och riskarbete överförts från miljö- och 
byggnämnden till kommunstyrelsen. 
Förslaget till reviderat reglemente för kommunstyrelsen utgår från 
kommunstyrelsens nuvarande reglemente och Kommunförbundets förslag till 
normalreglemente. 
I det reviderade reglementet finns infört bestämmelser om kommunstyrelsens 
utövande av sin uppsiktsplikt, tydligt angivande i punktform av kommunstyrelsens 
viktigare ansvarsområden som kommunfullmäktige delegerat till 
kommunstyrelsen samt beslutsområden för kommunstyrelsen. 
Det som anges i det nuvarande reglementet om kommunchefens ställning bör 
inte regleras i ett reglemente utan ska regleras genom delegation från 
kommunstyrelsen till kommunchefen. 
För kommunstyrelsen arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott finns särskilda 
arbetsordningar som antagits av kommunfullmäktige. 
Dessa arbetsordningar föreslås tas bort. I stället regleras utskottens arbete i 
paragraferna 42 och 43 i förslaget till reviderat reglemente. Krisledningsnämndens 
reglemente är kvar oförändrat. 
Med utgångspunkt från ett av kommunfullmäktige antaget reglementet måste en 
översyn göras av gällande delegationsordning för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2016-09-21 
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Gällande reglemente för kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
att arbetsordningar för utskottens arbete utgår 
att utskottens arbete regleras i paragraferna 42 och 43 i förslaget till reviderat 
reglemente 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr KS/2016- 0250 

KS § 141 Finansiell rapport augusti 2016 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna finansiell rapport för perioden januari-augusti.  

Sammanfattning av ärendet 
Finanspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen i samband med presentation av 
delårsbokslut, ska lämna en finansiell rapport med verksamhetens utveckling till 
kommunstyrelsen. 
Pensionsportföljens marknadsvärde har ökat med 3,1 procent, vilket motsvarar 
3,3 mnkr, under rapportperioden. Aktieportföljen står för den största delen av 
ökningen varav utländska aktier ökat mest. Ränteportföljen har ökat med 2,4 
procent, motsvarande 1,6 mnkr. Det totala marknadsvärdet uppgår till drygt 109 
mnkr 2016-08-31 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-10-03 
Månadsrapport Öhmans 160831 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna finansiell rapport för perioden januari-augusti.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr KS/2016- 0204 

KS § 142 Delårsbokslut för januari-augusti 2016 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsbokslut för perioden januari-augusti. 

Sammanfattning av ärendet  
Delårsbokslut för januari-augusti 2016 omfattar ekonomisk redovisning till och med 
augusti.  Ekonomisk helårsprognos med kommentarer från styrelse, nämnder och bolag. 
Även en sammanställd redovisning för kommunkoncernen redovisas.  
Periodresultatet uppgår till 64,5 mnkr att jämföra med budget på 11,5 mnkr. Prognosen 
för helåret uppgår till 35,2 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 13,5 mnkr. 
Koncernens sammanställda resultat för perioden uppgår till 77 mnkr och en prognos på 
45,7 mnkr i jämförelse med budget på 20,8 mnkr. 
Nämndernas sammanlagda prognos är 3,9 mnkr. Jämfört med marsprognos på minus 2,4 
mnkr är det främst omsorg- och miljö- och byggnämnden som har förbättrat sina 
prognoser.  Övriga nämnder har prognoser i nivå med budget eller bättre  
Finansförvaltningen sammanlagda prognos visar en budgetavvikelse på 20 mnkr som 
avser realisationsvinst på 15 mnkr vid försäljning inom pensionsportföljen till följd av 
byte till hållbara fonder, samt att flyktingmottagningsbidraget som erhölls 2015 bedöms 
påverka resultatet med 7,5 mnkr för helåret.    
Av årets investeringsbudget på 265 mnkr har hittills förbrukats 64 mnkr. Prognosen för 
helåret är 135 mnkr, varav 109 mnkr avser Tekniska nämnden.  
Sammantaget visar rapporten att kommunen lever upp till kommunallagens krav på god 
ekonomisk hushållning i sin ekonomi och verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-10-04 
Delårsbokslut 2016-08-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna delårsbokslut för perioden januari-augusti. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr KS/2015- 0173 

KS § 143 Förslag till ändring i bestämmelser om 
omställningsstöd och pensioner till 
förtroendevalda (OPF-KL) 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att göra ändringar i Arvodesreglemente § 10 angående 
omställningsstöd och pension för förtroendevald, att gälla från valet 
2014 med tillträde 2015-01-01 

att trygga ålderspension enligt OPF-KL och för kompensation av 
förlust genom försäkring 

att anta ändrade regler för Omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda i Strömstads kommun beträffande §§ 5, 6, 8 och 11. 

Sammanfattning av ärendet 
För att kommunen ska kunna teckna försäkring för åtagande enligt 
bestämmelserna om anställningsstöd och pension enligt OPF-KL behöver viss 
korrigering i beslutet och i reglerna göras. I arbetet har Tf HR-chef. Administrativ 
chef, ansvarig handläggare och ordförande för Arvodesberedningen 2015 deltagit. 

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med 
valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. En 
pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt 
fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa bestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse HR-chefen och Administrativa chefen 2016-04-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-12 § 27 
Regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
med ändringsförslag 
Tjänsteskrivelse Tf Kommunchef och Administrativa chefen 
2015-10-21. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att göra ändringar i Arvodesreglemente § 10 angående 
omställningsstöd och pension för förtroendevald, att gälla från valet 
2014 med tillträde 2015-01-01 
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att trygga ålderspension enligt OPF-KL och för kompensation av 
förlust genom försäkring 
att anta ändrade regler för Omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda i Strömstads kommun beträffande §§ 5, 6, 8 och 11. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr KS/2016- 0483 

KS § 144 Framtida bolagsstruktur 

Kommunstyrelsen beslutar  

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16  

att ärendet ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-30 

att ge kommunchef i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16  
ta fram underlag beträffande interimsstyrelsen, momsutredning samt sätta en datum  
för rapportering. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har idag fem bolag. Det finns behov av översyn för att tydliggöra 
förvaltning och drift av lokaler och verksamhet. 
Strömstads kommun är ägare av fem bolag. I samband med granskningen av AB 
Strömstads badanstalt togs en handlingsplan fram avseende behov av 
förbättringar. Handlingsplanen innehåller rekommendation om att se över vilken 
driftsform som bedöms som bäst lämpad för verksamheten. Bolaget har ett litet 
omfång och svårt att få en budget i balans. 
Kommunen bedriver ytterligare verksamhet där gränssnittet kring driften är oklar. 
Det gäller främst Lokstallet, Strömsvallen och Lionshov. I framtiden finns även det 
blivande kulturhuset på Skagerack som en ny lokal för verksamhet direkt riktad till 
föreningsliv och kommunens invånare i allmänhet. 
Fram till halvårsskiftet 2017 finns en tillsatt interimsstyrelse som har att 
genomlysa lämpliga sätt att hantera de lokaler som föreningslivet kan disponera 
för främst idrott. Innan interimsstyrelsen avslutar sitt uppdrag måste besluts 
fattas om en driftsorganisation som håller över tid. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utreda framtida bolagsstruktur och driftsformer rörande samtliga kommunala 
bolag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att  lyfta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16  
att ärendet ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-30 

att ge kommunchef i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16  
ta fram underlag beträffande interimsstyrelsen, momsutredning samt sätta en datum  
för rapportering. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Maria Reinholdsson, kommunchef 
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Dnr KS/2012-0493  

KS § 145 FÖP  Norra Kustområdet (Fördjupad översiktsplan) 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  godkänna utlåtande efter utställning, daterat 2016-10-12 

att  ge förvaltningen i uppdrag att ta fram antagandehandlingar i enlighet med 
vad som anges i utlåtandet 

Sammanfattning av ärendet 
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) har varit föremål för utställning under tiden 
2016-06-23 till 2016-09-23. Inkomna yttranden har sammanställts i utlåtande 
efter utställning, daterad 2016-10-05. De ändringar som föranleds av detta listas i 
början av utlåtandet under rubriken sammanfattning. Utöver detta tillkommer 
ändringar av redaktionell karaktär. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2016-10-05 
Förslag till utlåtande efter utställning, daterat 2016-10-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att  godkänna utlåtande efter utställning, daterat 2016-10-12 
att  ge förvaltningen i uppdrag att ta fram antagandehandlingar i enlighet med 
vad som anges i utlåtandet 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
Länsstyrelsen 
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Dnr KS/2016- 0204 

KS § 146 Delårsbokslut för kommunstyrelsen Januari-
augusti 2016 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna delårsbokslutet för januari-augusti. 

att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en lista på effektiviseringar som har gjorts 
under 2016, att redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetavvikelsen per 31 augusti är 0,8 Mkr. För helåret prognostiseras ett 
nollresultat. 
Utvecklingsenhetens överskott härrör sig från att avdelningen har haft vakanser 
under året. De är nu tillsatta och avdelningen är fullt bemannad. 
HR-avdelningens avvikelse beror på att budgeten för friskvårdsinsatser kommer att 
överskridas då utnyttjandet av friskvård har ökat till följd av de nya 
förutsättningarna. 
Kommunledningsförvaltningens underskott har uppkommit på grund av 
konsultkostnader, utbildningsbehov samt förändringar av kostnads- 
/budgetfördelning till följd av omorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-10-04 
Kommunstyrelsen delårsbokslut jan-aug 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att godkänna delårsbokslutet för januari-augusti. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en lista på effektiviseringar som har gjorts 
under 2016 att redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut med förslag till 
beslut under sammanträdet kan antas och finner att så sker 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, Ekonomichef 
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Dnr KS/2016- 0490 

KS § 147 Årets  av- och nedskrivningar av kundfordringar 
2016 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 271.691,56 kronor 
inkl moms enligt bilaga 1 och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 55.104,00 
kronor inkl moms enligt bilagorna 2 och 3. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun gör årligen bokföringsmässiga av- och nedskrivningar på sina 
kundfordringar då man trots påminnelser och överlåtelse till inkassobolag för 
indrivning inte erhållit betalning. 
Kundfordringar som ska nedskrivas har överlämnats till inkassobolaget Arvato 
Finance där åtgärder vidtagits, men där det visat sig att det i dagsläget inte finns 
någon betalningsförmåga hos gäldenären. Arvato Finance kontrollerar regelbundet 
gäldenärernas betalningsförmåga och vidtar åtgärder när det förefaller 
meningsfullt. 
Kundfordringar som ska avskrivas har kunder som försatts i konkurs, avlidit eller 
där förlikning har nåtts och vi inte kan räkna med utdelning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Bengt Andersson redovisningsekonom 2016-09-19 
Bilaga 1-3 avseende bokföringsmässiga av- och nedskrivningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till  Kommunstyrelsens beslut  
att  göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 271.691,56 kronor 
inkl moms enligt bilaga 1 och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 55.104,00 
kronor inkl moms enligt bilagorna 2 och 3. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Bengt Andersson, Redovisningsekonom 
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Dnr KS/2012- 0375 

KS § 148 Ombyggnad och renovering av stadshuset 

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt Kommunchef att tillsamman med AB Strömstadslokaler 
beställa effektbelysning till Stadshusets etapp 4 för att utöver den 
allmänbelysning som ingår komplettera med effektbelysningen. Syftet är 
att synliggöra detaljer i kommunfullmäktigssessionssal,  kommunstyrelsens sessionssal 
samt i trapphuset som är unika för byggnaden. 

att kostnaden är beräknad till ett sammantaget pris om 400 000:- 
exkl. moms. Detta är ett takpris både för arbetskostnad samt armaturer. 

att åtgärderna finansieras med reserverade investeringsmedel 2016 och 
medtillskjutande investeringsmedel 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Nu går vi in i etapp 4 som är den sista vad gäller renovering av stadshuset. En 
diskussion har förts om belysning inomhus. Tanken är att få till en belysning som 
lyfter fram detaljer i trapphuset som återspeglar den tid då byggnaden uppfördes. 
Beslutet berör ej den allmänna belysningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Stadshusansvarig 2016-09-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att uppdra åt Kommunchef att tillsamman med AB Strömstadslokaler 
beställa effektbelysning till Stadshusets etapp 4 för att utöver den 
allmänbelysning som ingår komplettera med effektbelysningen. Syftet är 
att synliggöra detaljer i kommunfullmäktigssessionssal,  kommunstyrelsens sessionssal 
samt i trapphuset som är unika för byggnaden. 
att kostnaden är beräknad till ett sammantaget pris om 400 000:- 
exkl. moms. Detta är ett takpris både för arbetskostnad samt armaturer. 
att åtgärderna finansieras med reserverade investeringsmedel 2016 och 
medtillskjutande investeringsmedel 2017. 

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

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium 
Maria Reinholdsson, kommunchef 
Maria Kvarnbäck, kommunikationschef 
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Dnr KS/2016- 0455 

KS § 149 Regler för minnesgåvor och uppvaktning 

Kommunstyrelsen besluta  

att anta Regler för minnesgåvor och uppvaktning 

Sammanfattning av ärendet 
Reglerna avser att se till att minnesgåvor och uppvaktning hanteras lika inom hela 
Strömstads kommun. Förslaget reglerar kostnadsnivå och ansvar för hanteringen 
av minnesgåvor och uppvaktning i samband med födelsedagar, pension och 25- 
årsgåva. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-12 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson HR chef 2016-09-29 
Förslag till Regler för minnesgåvor och uppvaktning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att anta Regler för minnesgåvor och uppvaktning 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Karin Mellberg Jansson, HR chef 
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Dnr KS/2012- 0038 

KS § 150 Markanvisningstävling Canning - Information   

Kommunstyrelsen beslutar  

att notera informationen 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ulf Gustafsson (S) deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende med motivering 
att han inte vill bli satt under sekretess samt att hanteringen av ärendet innebär en 
inskränkning av demokratin. 

Lena Martinsson(S) reserverar sig mot processen där alla politiker försätts under absolut 
sekretess och inte har möjlighet att förankra beslutet vare sig i det egna partiet eller 
med Strömstads medborgare.  

Siwert Hjalmarsson (M) deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende 

Leif Andersson (S) deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende 

Peter Sövig (S) deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun höll under perioden april- juli 2016 en markanvisningstävling för 
bostäder och verksamheter på Canning i centrala Strömstad. Målet med tävlingen var 
att utforma en ny stadsdel för bostäder och verksamheter på bästa sätt. Informationen 
om tävlingsuppgiften presenterades i en tävlingsinbjudan, se bilaga. 
En jury utsågs av kommunstyrelsen för att utvärderat inkomna bidrag utifrån de av 
kommunstyrelsen uppsatta tävlingskriterierna:  

• projektets inpassning i omgivande bebyggelse, samt mötet med de allmänna 
platserna   

• utformningen av de allmänna platserna/torgytor 
• angiven miljöprofil 
• erbjudet pris per kvadratmeter ljus BTA 

Protokollsanteckning 
Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef, Anders Johansson byggnadschef och Pär 
Höjman planarkitekt går igenom jurygruppens utlåtande och förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen och finner att så sker  

Beslutet skickas till   
Kommunstyrelsens diarium 
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Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2016-11-14 
  
Sekreterare   Paragrafer § 151-159 
 Ralf Karlsson 
  
Ordförande  
 Peter Dafteryd 
  
Justerare  
 Hans-Inge Sältenberg (C)                          Ronnie Brorsson (S) 

 
 

  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen  
  
Sammanträdesdatum 2016-11-09 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats  
  
Underskrift   
 Inger Sand Börjesson - Registrator 
  

 

Tid och plats 2016-11-09 klockan 13.00–16.10 
 Räddningstjänsten 
  
Närvarande Ledamöter Peter Dafteryd (C) 

Hans-Inge Sältenberg (C) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Margareta Fredriksson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S) §159 deltar ej i beslut 
Lena Martinsson (S)  
Ulf Gustafsson (S) §159 ej närvarande 
Siwert Hjalmarsson (M) §159 ej närvarande 
Mattias Gustafsson (SD) §154 deltar ej i beslut, §159 deltar ej i beslut 

  
Tjänstgörande ersättare 
 
 

Ingemar Nordström (L) §151-159 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) §159 
Rolf Pettersson (S) §159 deltar ej i beslut 

Närvarande ersättare 
 

Peter Sövig (S) §159 ej närvarande 
Elisabeth Johansson (C)  
Åke Sundemar (L) 
Fredrik Eriksson (SD) 

Övriga närvarande Maria Reinholdsson kommunchef, Lars-Erik Hansson ekonomichef  
Ulrika Haugland, administratör 
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KSAU § 177 
KS § 151 Dnr KS/2013-0021 

Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl,  Stensvik 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl, upprättad 2016-06-13, reviderad  
2016-09-29 

att godkänna exploateringsavtal, daterat 2016-10-06 

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att medge 18 nya fastigheter för enbostadshus. Antagandehandlingar 
har godkänts av miljö- och byggnämnden 2016-09-29, § 192. Exploateringsavtal finns, 
underskrivet av exploatören 2016-10-06. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2016-10-12 
Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta, daterade 2016-06-13, reviderade 2016-09-29 
Redogörelse för programsamråd 2013-05-23 
Samrådsredogörelse 2015-11-25 
Granskningsutlåtande 1 2016-05-04 
Granskningsutlåtande 2 2016-09-29 
Beslut Miljö- och byggnämnden, § 192 2016-09-29 
Exploateringsavtal 2016-10-06   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl, upprättad 2016-06-13, reviderad  
2016-09-29 samt att godkänna exploateringsavtal, daterat 2016-10-06 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KSAU § 178 
KS § 152 Dnr KS/2016-0393 

Detaljplan för del av Strömstad 4:16 m fl (Österröd) 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga detaljplan för del av Strömstad 4:16 m fl, upprättad 2016-09-13, reviderad  
2016-10-11 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att kunna bygga om och öka kapaciteten på Österröds 
avloppsreningsverk. Detaljplanen ger också möjlighet att utöka kommunens 
återvinningscentral och infartsparkering med en sammanlagd yta på cirka 6000 
kvadratmeter. Exploateringsavtal krävs inte. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2016-10-12 
Planbeskrivning, 2016-09-13, rev 2016-10-11 
Plankarta, 2016-09-13, rev 2016-10-11 
Samrådsredogörelse, 2016-09-01 
Granskningsutlåtande, 2016-10-11 
Beslut Miljö- och byggnämnden § 200, 2016-10-11 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga detaljplan för del av Strömstad 4:16 m fl, upprättad 2016-09-13, reviderad  
2016-10-11 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 153 Dnr KS/2016-0566 

Budget 2017 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta kommunstyrelsens budget för 2017  

Sammanfattning av ärendet 

Måluppföljning 
Huvudfokus för år 2017 är att följa upp hur kommunfullmäktiges övergripande mål och 
vision har implementerats i nämnderna. En systematisk uppföljning av målen med 
uppsatta styrtal och aktiviteter ska göras under 2017. 
För kommunledningsförvaltningens del ligger fokus på de interna målen som har bäring 
på service och effektivitet i organisationen. 

Driftbudget 
Driftbudgetram för kommunstyrelsen 2017 uppgår till 70,7 mnkr. 
Större förändringar gäller satsning på nytt kulturhus, nya lokaler för IT-enheten utökad 
finansiering av folkhälsoavtalet med regionen. 
Omfördelningar av anslag  görs från andra förvaltningar som gäller controllertjänster 
från Tekniska förvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Omfördelningar görs 
även för chefsutbildningar, gemensam introduktions samt Rehabmoduler till HR-
systemet. 
Minskningar av anslag görs för bidrag riktat till fiberföreningar, Orienterings-VM samt IT-
administration 

Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 2017 uppgår till 5,5 mnkr. Det gäller främst 
verksamhetsrelaterade investeringar i förhyrda lokaler samt investeringar inom IT 
området 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-11-03 
Kommunstyrelsens budget 2017 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta kommunstyrelsens budget för 2017  

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

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
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KSAU § 182 
KS § 154 Dnr KS/2016-0477 

Mål & Budget 2017 samt plan 2018-2020 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  fastställa förslag till Mål & Budget 2017 samt plan 2018-2020 enligt underlag: 

1) förslag till finansiella mål och riktlinjer, 

2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2017 samt plan för åren 
2018-2020,  

3) nämndernas driftbudgetramar 2017 enligt sammandrag driftbudget, 

4) nämndernas investeringsramar 2017 enligt sammandrag investeringsbudget, 

5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2017, 

6) internränta för år 2017 

 Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt rekommendation SKL 

 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % 

7) politiska arvoden att gälla fr o m 2017-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 

8) taxor att gälla fr o m 2017-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 

9) skattesatsen för år 2017 är oförändrad, 21:91 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2017 upp till totalt högst 200 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas. 

att  fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 
2017 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för 
samma år, 

att  uppdra åt kommunchefen att ta fram förslag till avkastningskrav för AB 
Strömstadsbyggen inför kommunfullmäktige. 

att      bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget 
           för investeringsprojekt, inom nämnd.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet 

Ronnie Brorsson (S), Ulf Gustafsson (S), Lena Martinsson (S) samt Siwert Hjalmarsson 
(M) ställer sig bakom punkt 9 i första att-satsen; skattesatsen för år 2017 är oförändrad, 
21:91.  
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Ronnie Brorsson (S), Ulf Gustafsson (S), Lena Martinsson (S) samt Siwert Hjalmarsson 
(M) reserverar sig mot beslut beträffande punkt 8 taxor att gälla fr o m 2017-01-01 i 
enlighet med taxe- och avgiftsbilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till budget för år 2017 och plan med prognoser för åren 2018-2020. Kommunens 
budgeterade resultat för 2017 uppgår till 17 mnkr vilket utgör 2,4 procent av skatter och 
bidrag. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 696,8 mnkr. Budgetanslagen till 
nämnderna fördelas enligt: 

Kommunstyrelsen 70,7 mnkr, Omsorgsnämnden 239,4 mnkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 323,6 mnkr, Miljö- och byggnämnden 28,6 mnkr, Tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 14,7 mnkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar 
verksamhet 19,9 mnkr.  

Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte 
räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta åtgärder så 
att verksamheten ryms inom anvisade medel. 

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter 
avsättning till investeringsfond. 

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 202,7 mnkr, varav 103,9 mnkr inom Tekniska 
nämnden, taxekollektiven. Budgeten fördelas enligt följande: 
Kommunstyrelsen 5,5 mnkr, Omsorgsnämnden 0,7 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 
2,9 mnkr, Miljö- och byggnämnden 7,4 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad 
verksamhet 82,4 mnkr, VA-verksamheten 100 mnkr samt Avfallsverksamheten 3,9 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, Ekonomichef  
Mål & Budget 2017 samt plan 2018-2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  fastställa förslag till Mål & Budget 2017 samt plan 2018-2020 enligt underlag: 

1. förslag till finansiella mål och riktlinjer, 
2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2017 samt plan för åren 

2018-2020,  
3. nämndernas driftbudgetramar 2017 enligt sammandrag driftbudget, 
4. nämndernas investeringsramar 2017 enligt sammandrag investeringsbudget, 
5. nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2017, 
6. internränta för år 2017 

Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt rekommendation SKL 

Taxefinansierad verksamhet 1,4 % 
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7. politiska arvoden att gälla fr o m 2017-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 
8. taxor att gälla fr o m 2017-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 
9. skattesatsen för år 2017 är oförändrad, 21:91 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2017 upp till totalt högst 200 
mnkr för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av 
upplånat belopp ska upprättas. 

att  fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2017 
till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma 
år, 

att  fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadsbyggen avseende år 
2017 till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för 
samma år, 

att  bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad 
budget  för investeringsprojekt, inom nämnd.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) yrkar på oförändrad taxa för föreningarnas hyra av kommunens 
idrottshallar 
Siwert Hjalmarsson (M) bifaller Lena Martinssons yrkande 

Ulf Gustafsson (S) yrkar på följande; Taxekollektivet vatten och avlopp ligger enligt lagen 
om vattentjänster under kommunalt monopol och måste därför hanteras med stor 
försiktighet avseende taxehöjningar. Vi yrkar på: 
att brukningstaxan för vatten och avloppsverksamheten 2017 höjs med 9% enligt 
tidigare plan.  
att Tekniska får uppdrag att inom taxekollektivet vatten och avlopp göra en översyn av 
pågående och kommande investeringar samt sina övriga kostnader. Målet med 
översynen skall vara att bryta de senaste årens trend med, trots historiskt låga 
räntenivåer, mycket stora taxehöjningarna.  

Siwert Hjalmarsson (M) och Lena Martinsson (S) bifaller Ulf Gustafssons yrkande 

 Ronnie Brorsson (S) yrkar på att ge kommunchefen i uppdrag att till Kommunfullmäktige 
ta fram ett rimligt förslag på ny skrivelse beträffande att satsen; att fastställa 
avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadsbyggen avseende år 2017 till 5,0 
procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år. 

Siwert Hjalmarsson (M) och Margareta Fredriksson (L) bifaller Ronnie Brorssons yrkande 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Lena 
Martinssons (S) yrkande på oförändrad taxa för föreningarnas hyra av kommunens 
idrottshallar och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lena Martinssons yrkande. 
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Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Ulf 
Gustafssons (S) yrkande att Taxekollektivet vatten och avlopp ligger enligt lagen om 
vattentjänster under kommunalt monopol och måste därför hanteras med stor 
försiktighet avseende taxehöjningar.  
att brukningstaxan för vatten och avloppsverksamheten 2017 höjs med 9% enligt 
tidigare plan.  
att Tekniska får uppdrag att inom taxekollektivet vatten och avlopp göra en översyn  
av pågående och kommande investeringar samt sina övriga kostnader. Målet med 
översynen skall vara att bryta de senaste årens trend med, trots historiskt låga 
räntenivåer, mycket stora taxehöjningarna.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, röstar ja 
Den som röstar enligt Ulf Gustafssons (S) förslag till beslut röstar nej. 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 4 nej-röster. 

 

Kommunstyrelsen 2016-11-09 Omröstningsprotokoll § KS 154 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Deltar ej 

1 Peter Dafteryd C   x     
2 Hans-Inge Sältenberg C   x     
3 Anna-Lena Carlsson C   x     
4 Margareta Fredriksson L   x     
5 Anette Andersson L Ingemar Nordström x     
6 Bengt Bivrin MP   x     
7 Ronnie Brorsson S     x   
8 Lena Martinsson S     x   
9 Ulf Gustafsson S     x   

10 Siwert Hjalmarsson M     x   
11 Mattias Gustafsson SD       x 
  Summa 6 4   

 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 3 
Ordförande ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Ronnie 
Brorsson (S) yrkande att ge kommunchefen i uppdrag att till Kommunfullmäktige ta fram 
ett rimligt förslag på ny skrivelse beträffande att satsen; att fastställa avkastningskravet 
på aktiekapital i AB Strömstadsbyggen avseende år 2017 till 5,0 procent av 
aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronnie Brorssons yrkande. 
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Beslutsgång 4 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Lena 
Martinssons (S) och Ronnie Brorssons (S) tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KSAU § 185 
KS § 155 Dnr KS/2016-0540 

E-strategi för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta E-strategin för Strömstads Kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Med stöd av IT ska Strömstad kommun skapa förutsättningar för en utvecklad 
medborgardialog, utveckla nya arbetssätt inom kommunen och samarbeta med 
andra aktörer i samhället. 

E-strategin ska fungera som riktlinje för de taktiska beslut som måste fattas under 
de närmaste 5 -10 åren. I och med att E-strategin leder till ett ökat 
förändringsarbete i organisationen krävs också denna långsiktighet för att skapa 
den stabilitet och riktning som förändringen kan vila på. Till E-strategin kopplas 
årliga handlingsplaner. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2016-10-25 
E-strategi Strömstad Kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta E-strategin för Strömstads Kommun. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KSAU § 179 
KS § 156 Dnr KS/2016-0525 

AB Strömstads badanstalt –Simhallsutredning      

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt kommunchefen att samordna en utredning av olika alternativ för simhall i 
Strömstads kommun.  

att åt AB Strömstadslokaler uppdra att bistå utredningen där så erfordras.  

att åt AB Strömstads Badanstalt uppdra att bistå utredningen med sin kompetens på 
området simundervisning och drift av badverksamhet.  

att resultatet av utredningen presenteras före 2017-02-28.  

att alternativ som bör beskrivas är; Reparation av befintlig simhall, nybyggnation av 
simhall samt eventuella möjligheter till samordning med andra intressenter. 

Sammanfattning av ärendet 
Under samråd den 2016-09-28 mellan KSAU och representanter för AB Strömstads  
Badanstalt (såväl tjänstemän som styrelsemedlemmar) diskuterades behov av 
reparation av, alternativt nybyggnation av, simhall i Strömstads kommun.  
KSAU vill se en utredning som belyser de olika alternativen som står till buds. 
Styrelsen för AB Strömstads Badanstalt ser inte att bolaget har tillräckligt med 
resurser eller kompetens för att utföra en sådan utredning, men menar att det är 
ytterst angeläget att en sådan kommer fram. Badanstalten bidrar gärna med den 
kompetens som finns på området simundervisning och drift av badverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-26 
Tjänsteskrivelse  Åsa Turesson Interim VD AB Strömstads Badanstalt 2016-10-10 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att uppdra åt kommunchefen att samordna en utredning av olika alternativ för simhall i 
Strömstads kommun.  
att åt AB Strömstadslokaler uppdra att bistå utredningen där så erfordras.  
att åt AB Strömstads Badanstalt uppdra att bistå utredningen med sin kompetens på 
området simundervisning och drift av badverksamhet.  
att resultatet av utredningen presenteras före 2017-02-28.  
att alternativ som bör beskrivas är; Reparation av befintlig simhall, nybyggnation av 
simhall samt eventuella möjligheter till samordning med andra intressenter. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut antas och 
finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Åsa Turesson Interim VD AB Strömstads Badanstalt 
Maria Reinholdsson, kommunchef 
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KSAU § 183 
KS § 157 Dnr KS/2016-0066 

Köpmannaföreningen - Parkeringsavgift i centrum 

Kommunstyrelsen beslutar  

att på prov införa en timme gratis parkering i centrum för perioden 2017-01-01 –  
2017-03-31 

att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras av finansförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Köpmannaföreningen i Strömstad har inkommit med ett förslag om fri parkering i 
centrum. Föreningen efterfrågar en parkeringslösning som stärker centrumhandeln 
för att kunna konkurrera med större etablerade handelsområden som erbjuder fri 
parkering för sina kunder. 
Köpmannaföreningen föreslår två timmars fri parkering i centrum som kan 
genomföras med parkeringsskiva eller med parkeringsautomat med sådan funktion. 
I diskussion med Köpmannaföreningens ordförande Conny Andersson har 
innehållet i förslaget utvecklats. Köpmannaföreningen vill främst göra det enklare 
för de som ska göra snabba inköp och man kan tänka sig att tidsperioden för fri 
parkering ska gälla mellan oktober och mars. 

Tekniska nämnden noterar att  de i dagsläget inte har budgeterat för fri parkering för  
2016 och 2017 års parkeringsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02 
Protokoll Tekniska nämnden 2016-10-04 § 76 
Tjänsteskrivelse, Conny Hansson, gatuchef 2016-09-26 
Förslag Köpmannaföreningen, Conny Andersson 
Protokoll Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 44 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att på prov införa en timme gratis parkering i centrum för perioden 2017-01-01 –  
2017-03-31 samt att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras av 
finansförvaltningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras till 50% 
av finansförvaltningen samt till 50% av näringslivsutvecklingens budget. 

Siwert Hjalmarsson (M), Mattias Gustafsson (SD) bifaller Ronnie Brorssons yrkande 

Hans-Inge Sältenberg (C), Margareta Fredriksson (L) samt Bengt Bivrin (MP) bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
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Beslutsgång 1 
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut mot Ronnie 
Brorsson yrkande att det beräknade inkomstbortfallet ska finansieras till 50% av 
finansförvaltningen samt till 50% av näringslivsutvecklingens budget och finner att 
kommunstyrelsen besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
Hans Friberg, näringslivsutvecklare 
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KSAU § 184 
KS § 158 Dnr KS/2016-0336 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta Strömstads kommuns Plan mot våldsbejakande extremism. 

Sammanfattning av ärendet 
Med utgångspunkt i regeringens skrivelse Handlingsplan för att värna demokratin  
mot våldsbejakande extremism (skr2011/12:44) föreslogs att en nationell samordnare 
inrättas i syfte att samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism.  
Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism som utsågs, har gett varje 
kommun i uppdrag att ta fram en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 
Strömstads kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism är framtagen av 
Strömstads kommuns Säkerhetssamordnare tillika samordnare mot våldsbejakande 
extremism, och bygger på den erfarenhet, kunskap och information som sammanställts  
av den Nationella samordnaren. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02 
Tjänsteskrivelse Carin Oleryd säkerhetssamordnare 2016-10-06 
Strömstads kommuns plan mot våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att anta Strömstads kommuns Plan mot våldsbejakande extremism. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till 
beslut  

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

Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Carin Oleryd säkerhetssamordnare 
Samtliga förvaltningar 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Kommunikationschef 
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KSAU § 185 
KS § 159 Dnr KS/2012-0038 

Markanvisningstävling Canning  
Ärendet hanteras under sekretess 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  Riksbyggen får under två år en avgiftsfri markanvisning för bostäder och 
verksamheter på Canning i enlighet med inlämnat anbud. 

att ge mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal  
med Riksbyggen 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Siwert Hjalmarsson (M) deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende 

Peter Sövig (S) deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende 

Ulf Gustafsson (S) deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende med motivering 
att han inte vill bli satt under sekretess samt att hanteringen av ärendet innebär en 
inskränkning av demokratin. 

Ronnie Brorsson (S) deltar inte i beslutet i detta ärende 

Mattias Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet i detta ärende 

Rolf Pettersson (S) deltar inte i beslutet i detta ärende 

Lena Martinsson (S) reserverar sig mot processen där alla politiker försätts under 
absolut sekretess och inte har möjlighet att förankra beslutet vare sig i det egna partiet 
eller med Strömstads medborgare. Lena Martinsson (S) reserverar sig också mot 
beslutet på grund av en för hög exploateringsgrad i förslaget. 

Marie Edvinsson Kristiansen Nya Moderaterna reserverar sig mot beslutet med 
bakgrund att vi menar att det saknas en demokratisk beslutsprocess och en allt för stor 
ekonomisk osäkerhet med följande motivering:  
Strömstad kommun skall utveckla en ny central stadsdel på ett av Strömstads mest 
attraktiva områden utan att kommuninvånarna har bjudits in till dialog. En oacceptabel 
hantering av ärendet vilket innebär en inskränkning av demokratin.  

Vi i Nya Moderaterna Strömstad kan inte på något sätt stödja denna odemokratiska 
process.  

I den rapport som lagts fram av jurygruppen råder det för stor ekonomisk osäkerhet om 
vad som kommer bli skattebetalarnas kostnad. Om det blir en kostnad för invånarna/ 
skattebetalarna kan vi inte finna att det finns mandat att fatta ett sådant beslut.  
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Ordinarie ledamöter och ersättare för respektive parti som sitter i kommunstyrelsen har 
bjudits in för att delta på ett informationsmöte där jurygruppen bl.a presenterade sitt 
arbete.  
Anmärkningsvärt är att inte samtliga inlämnade bidrag som uppfyllt kraven fick en 
fullständig presentation.  
Ledamöterna är dessutom belagda med sekretess och kan inte diskutera ärendet med 
någon annan än de som är närvarande i rummet, inte ens med respektive partigrupp.  
26 oktober på ordinarie Kommunstyrelsemöte hade man avsatt 60 min för att ge 
ledamöterna möjlighet att både hinna läsa genom jurygruppens rapport (som delades ut 
och samlades in då ärendet behandlades) och ställa frågor.  

Vi menar att det är fullkomligt orimligt att tilldela ett företag en markanvisning under 
dessa omständigheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun höll under perioden april- juli 2016 en markanvisningstävling för 
bostäder och verksamheter på Canning i centrala Strömstad. Målet med tävlingen var 
att utforma en ny stadsdel för bostäder och verksamheter på bästa sätt. Informationen 
om tävlingsuppgiften presenterades i en tävlingsinbjudan, se bilaga. 
En jury utsågs av kommunstyrelsen för att utvärderat inkomna bidrag utifrån de av 
kommunstyrelsen uppsatta tävlingskriterierna:  

• projektets inpassning i omgivande bebyggelse, samt mötet med de allmänna 
platserna   

• utformningen av de allmänna platserna/torgytor 
• angiven miljöprofil 
• erbjudet pris per kvadratmeter ljus BTA 

 
Juryns utlåtande med förslag till vinnande bidrag föreslås ligga till grund för 
kommunstyrelsens beslut om markanvisning av området. Juryns bedömning av inkomna 
bidrag presenteras i ett juryutlåtande daterad oktober 2016, se bilaga.   

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-02 
Tjänsteskrivelse Kristin Ulfstad Mark- och exploateringschef 2016-10-19 
Juryutlåtande oktober 2016  
Projektkalkyl 
Tävlingsinbjudan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut  
att  Riksbyggen får under två år en avgiftsfri markanvisning för bostäder och 
verksamheter på Canning i enlighet med inlämnat anbud. 

att ge mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal  
med Riksbyggen 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att ärendet avslås i sin helhet 

Lena Martinsson (S) yrkar på att andra att-satsen ska ha följande lydelse;  att ge mark- 
och exploateringsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag på ett markanvisningsavtal  
med Riksbyggen. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut mot Marie 
Edvinsson Kristiansens (M) yrkande att ärendet avslås i sin helhet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Lena 
Martinsson (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, röstar ja 
Den som röstar enligt Lena Martinssons (S) förslag till beslut röstar nej. 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 2 nej-röster. 

 

Kommunstyrelsen2016-11-09 Omröstningsprotokoll § KS 159 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Deltar ej 

1 Peter Dafteryd C   x     
2 Hans-Inge Sältenberg C   x     
3 Anna-Lena Carlsson C   x     
4 Margareta Fredriksson L   x     
5 Anette Andersson L Ingemar Nordström x     
6 Bengt Bivrin MP   x     
7 Ronnie Brorsson S      x 
8 Lena Martinsson S     x  
9 Ulf Gustafsson S  Rolf Pettersson    x 

10 Siwert Hjalmarsson M  Marie Edvinsson  Kristiansen    x  
11 Mattias Gustafsson SD      x 
  Summa 6 2   

 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Kristin Ulfstad, Mark- och exploateringschef 
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 Kommunstyrelsen  

 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2016-11-30 KS/2016-0019 

   

    
 

Justeringens tid och plats 2016-11-30 
  
Sekreterare   Paragrafer 160 - 180 

 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  

 Peter Dafteryd 
  
Justerare  

  
 

  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2016-11-30 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-11-30 Datum då anslaget tas ned 2016-12-12 
  
Protokollets förvaringsplats  
  
Underskrift   

 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2016-11-30 kl 13.00–17.00 
 Kommunstyrelsens sessionssal 
Beslutande  
Ledamöter Peter Dafteryd (C), Ordförande 

Hans-Inge Sältenberg (C) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice ordförande 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordförande (delat uppdrag) 
Lena Martinsson (S), 2:e vice ordförande (delat uppdrag) 
Ulf Gustafsson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M), §§ 160-172 samt §§ 174-181 
Mattias Gustafsson (SD) 

  
Tjänstgörande ersättare Marie Edvinsson Kristiansen (M), § 173 
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Övriga närvarande  
Ersättare Morgan Gutke (C) 

Mette H Johansson (L) 
Leif Andersson (S) 
Rolf Pettersson (S) 
Peter Sövig (S) 
Fredrik Eriksson (SD) 

  
Övriga deltagare Maria Reinholdsson, kommunchef 

Roland Kindslätt, förvaltningschef Tekniska förvaltningen, §§ 173-174 
Kristin Ulfstad, exploateringsingenjör, § 173 
Anders Johansson, byggnadschef, § 173 
Jerry Johansson, VA-chef, § 174 
Maria Aronsson, miljöstrateg, § 160 
Hans-Robert Hansson (L), § 160 
Ellinor Hansson, Sveriges Ekokommuner, § 160 
Teresé Lomgård, folkhälsosamordnare, § 160 
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Innehåll 

KS § 160 Information till kommunstyrelsen .......................................................................... 4 

KS § 161 Handlingsplan för kommunens mottagande och integrationsarbete ..................... 5 

KS § 162 Svar på Medborgarförslag - Angående fritidsaktiviteter för 
ensamkommande ungdomar .................................................................................. 6 

KS § 163 Svar på Motion - För en effektivare integration och minimera risken  för 
utanförskap ............................................................................................................. 7 

KS § 164 Motion - En meningsfull fritid ................................................................................. 8 

KS § 165 Ej beredda medborgarförslag 2016....................................................................... 10 

KS § 166 Ej beredda motioner 2016 med redovisning av verkställande av bifallna 
motioner ................................................................................................................ 12 

KS § 167 FÖP Norra Kustområdet, beslut om antagande .................................................... 14 

KS § 168 Riktlinjer för mutor och jäv ................................................................................... 15 

KS § 169 Aktieägartillskott AB Strömstads Badanstalt. ....................................................... 16 

KS § 170 Borgensavgift 2017 för AB Strömstadsbyggen ...................................................... 17 

KS § 171 Samordningsförbundet Väst Årsredovisning och revisionsrapport ...................... 18 

KS § 172 Byggnation ny förskola Mellegården .................................................................... 19 

KS § 173 Markanvisningsavtal Canning................................................................................ 20 

KS § 174 Tilldelningsbeslut Österöd..................................................................................... 22 

KS § 175 Ombyggnad Etapp 4 Stadshuset, avseende Fars sal 
(kommunfullmäktigesalen) samt exteriör belysning av Stadshuset ..................... 23 

KS § 176 Delårsbokslut oktober ........................................................................................... 24 

KS § 177 Utredning av driftsorganisation Kultur & Fritid .................................................... 25 

KS § 178 Remiss - Detaljplan för Kv. Rönnen m fl Myrenområdet ...................................... 26 

KS § 179 Försäkringsupphandling 2017 ............................................................................... 27 

KS § 180 Anmälningsärende  -Remiss gällande fördelning av fiskemöjligheter för att 
underlätta genomförandet av landningsskyldigheten .......................................... 28 
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 KS/2016-0084 

KS § 160 Information till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ellinor Hansson, Sveriges Ekokommuner (Sekom) informerar om deras arbete. 

Folkhälsosamordnare Teresé Lomgård informerar om barnens rätt enligt 
barnkonventionen. 
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 KS/2016-0574 

KS § 161 Handlingsplan för kommunens mottagande 
och integrationsarbete 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta handlingsplan för mottagande och integrationsarbete för 
nyanlända/flyktingar 2017-2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommuns samordnare för mottagande och integration har arbetat 
fram en handlingsplan för effektivare arbete och ständiga förbättringar. 

mars 2016 tillsattes en migrationssamordnare för att jobba med en handlingsplan 
samt en till den kopplad aktivitetsplan för att underlätta ett kontinuerligt 
förbättringsarbete rörande nyanlända och nsamkommande. Handlingsplanen 
innehåller tydlig ansvarsfördelning mellan alla aktörer som berörs av frågan kring 
mottagande och integration. Lagstiftning och regler rörande området ändras ofta 
vilket gör att planen måste innehålla ett stort mått av flexibilitet samt en ständigt 
uppdaterad aktivitetsplan för att snabbt anpassa kommunens verksamhet till 
rådande förhållanden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 
Handlingsplan för mottagande och integration 
Aktivitetsplan 
Arbetsbeskrivning för samordnare 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta handlingsplan för mottagande och integrationsarbete för 
nyanlända/flyktingar 2017-2019. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Omsorgsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
AB Strömstadsbyggen 
Diariet 
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 KS/2016-0183 

KS § 162 Svar på Medborgarförslag - Angående 
fritidsaktiviteter för ensamkommande 
ungdomar 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsmotivering 
Medborgarförslaget rörande fritidsaktiviteter för ensamkommande inkom 2016-
03-17. I samband med detta hade kommunstyrelsen fattat beslut om att anställa 
en samordnare med uppdrag att öka samordning och stötta verksamheterna för 
att förbättra mottagandet av nyanlända och ensamkommande. Handlingsplanen 
kommer att vara ett stöd i arbetet samt tydliggöra det ansvar som åligger de olika 
aktörerna. 

Sammanfattning av ärendet 
Margaretha Jerlock har skickat in ett medborgaförslag rörande fritidsaktiviteter 
för ensamkommande ungdomar. Kommunen har tillsatt en migrationssamordnare 
som arbetat fram en handlingsplan med tillhörande aktiviteter för att främja en 
god integration avseende boende, sysselsättning och aktiv fritid. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2016-11-01 
Protokoll Kommunfullmäktig 
Medborgarförslag 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att medborgarförslaget anses besvarat. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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 KS/2015-0527 

KS § 163 Svar på Motion - För en effektivare 
integration och minimera risken  för 
utanförskap 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att bifalla del av motionen avseende kommungemensam strategi 
att bifalla del av motionen avseende praktik 
att avslå del av motionen avseende organisationsförändring till en 
integrationsenhet 

Sammanfattning av ärendet 
Nya Moderaterna inkom 2015-12-18 med en motion rörande effektivare 
integration samt minimera risken för utanförskap. Motionen innehåller tre 
delförslag. Under året har en handlingsplan arbetats fram som i stort följer 
förslagen i motionen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2016-11-01 
Protokoll Kommunfullmäktig 2016-02-25 
Motion 2015-12-18 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bifalla del av motionen avseende kommungemensam strategi 
att bifalla del av motionen avseende praktik 
att avslå del av motionen avseende organisationsförändring till en 
integrationsenhet 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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 KS/2016-0172 

KS § 164 Motion - En meningsfull fritid 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att motionen anses besvarad 

Beslutsmotivering 
I samband med arbetet med kulturhuset där fritidsgårdsverksamheten är en del, 
görs en översyn av fritidsgårdens verksamhet där motor, musik, kultur är förslag 
på ingående delar i fritidsgårdens verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Johansson och Fredrik Eriksson (SD) har inkommit med en motion där de anger 
att;   Kommunen har varit bra på att ta vara på idrottsintresset. Men vi har flera 
stora grupper med intressen som inte tas tillvara, som tex motor it och musik. 
Därför vill vi i SD att det tas fram en gemensam lokal för att inkludera dessa 
intressen. Dans, skapande konst, skate med mera kan också ingå i denna. 
Gemensam lokal river murar, skapar gemenskap, och minskar grupperingar. 
Kommande ”kulturhus” tycker vi skall bli ett riktigt allaktivitetshus, där även 
fritidsgårdsverksamhet ingår. En bred träffpunkt gör det lättare för ungdomar och 
äldre i utanförskap att finna gemenskap och känna sig delaktiga. 

Vi i Sverigedemokraterna anser 
att Träffpunkt som innehåller ett brett utbud för olika intressen etableras. 
att Kommande ”kulturhus” istället blir ett riktigt allaktivitetshus där flera olika 
intressen och åldrar får plats.  
att: fritidsgårdsverksamhet ingår i denna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 
Tjänsteskrivelse från fritidsansvarig och utvecklingschef 2016-11-01 
Protokoll Kommunfullmäktige 
Motion från Sverigedemokraterna 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att motionen anses besvarad 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på återremiss då han anser att motionen inte är 
besvarad. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Mattias Gustafsson (SD) förslag 
till beslut. 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen har beslutat bifalla 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Beslutet skickas till 
Fritidsansvarig Kurt Dahlberg 
Diariet 
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 KS/2016-0544 

KS § 165 Ej beredda medborgarförslag 2016 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de 
medborgarförslag som ej  beretts färdigt. 

Ett ärende, KS/2014-0358, har en handläggningstid på mer än ett år då 
ärendet återremitterades från KSau till Kultur och fritidsutskottet i augusti 2016 

KS/2014-0358 Träffpunkt för teknik och motorintresserade inlämnat 2014-09-03. 
Återremitterad till Kultur och fritidsutskottet 2016-08-30 

KS/2016-0055 Snöskottning inlämnat 2016-01-25. Remitterad till Tekniska 
nämnden 2016-03-14 

KS/2016-0161 Äldreboende inlämnat 2016-03-15. Remitterad till 
Omsorgsnämnden 2016-05-04 

KS/2016-0344 Simhall på Strömsvallen inlämnat 2016-06-14. Remitterad till 
Kommunstyrelsen 2016-09-29 

KS/2016-0361 Vattenkran/fontän inlämnat 2016-08-21. Remitterad till Tekniska 
nämnden 2016-09-29 

KS/2016-0464 Förslag till förbättring för Kebalområdet inlämnat 2016-06-21. 
Remitterad till Tekniska nämndens 2016-09-29 

KS/2016-0365 Strandremsa Kebal inlämnat 2016-08-21. Remitterad till Tekniska 
nämnden 2016-09-29 

KS/2016-0435 Cykelväg Hällestrand inlämnat 2016-08-31. Remitterad till Tekniska 
nämnden 2016-09-29 

Besvarade medborgarförslag 

KS/2016-0103 Fyrverkeriförbud. Ska inarbetas vid översyn av lokala 
ordningsföreskrifter. 

KS/2016-0002 Fyrverkeriförbud. Ska inarbetas vid översyn av lokala 
ordningsföreskrifter. 

KS/2015-0387 Cykelvägar utanför Strömstads centrum . Ingår i arbetet med 
cykelplan inom Tekniska nämnden. 

KS/2015-0376 Cykelväg Strömstad-Norge. Ingår i arbetet med cykelplan inom 
Tekniska nämnden. 
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KS/2015-0376 Måla en streckad linje på kommunens cykelbanor. Ingår i arbetet 
med cykelplan inom Tekniska nämnden. 

KS/2015-0226 Bygglov över disk. Miljö och byggnämnden arbetar med frågan 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2016-10-24 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att notera informationen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Omsorgsnämnden 
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 KS/2016-0543 

KS § 166 Ej beredda motioner 2016 med redovisning 
av verkställande av bifallna motioner 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige § 31 ska styrelsen till fullmäktiges 
sista möte före sommaren respektive sista möte för året redovisa de motioner 
som ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0264 ska även 
besvarade motioner redovisas. 

Två motioner har en beredningstid som överskridit ett år 

De motioner som ej beretts färdigt är: 
KS/2013-0468  Motion om en timmes gratis parkering i centrum . Inlämnad 2013-
11-12. Remitterats till Tekniska nämnden  
KS/2015-0285 Motion om förebyggande åtgärder gällande droger i Strömstads 
kommun.Inlämnat 2015-06-10. Återremitterats till Barn- och utbildningsnämnden 
2016-03-09. 
KS/2016-0173 Fastighetsköp. Inlämnat 2016-03-24. Remitterats till 
Kommunstyrelsen 2016-04-05. 
KS/2016-0203 Förtätning av papperskorgar. Inlämnat 2016-04-18. Remitterats till 
Tekniska nämnden  
2016-04-28. 
KS/2016-0530 Information till nyvalda ledamöter i kommunens bolag. Ny motion 
som ännu inte behandlats. Besvarade motioner  
KS/2016-0094 HBTQ frågor. Arbete med att verkställa intentionen pågår  
KS/2015-0527 För en effektivare integration och minimera risken för utanförskap. 
Ny handlingsplan och aktivitetsplan som ska verkställas.  
KS/2015-0491 Angående öronmärkta pengar för arbetskläder . Upphandling 
avseende cirkulationstvätt pågår inom Omsorgsnämnden 
KS/2015-0247 Skapa ny vänort i Rumänien. Tre motioner har behandlat tre olika 
vänorter. Arbetet med att etablera den första, i Portugal, pågår.  
KS/2015-0181 Skapa ny vänort i Rumänien Tre motioner har behandlat tre olika 
vänorter. Arbetet med att etablera den första pågår.  
KS/2015-0122 Upprustning av Bohusbanan Uddevalla – Skee. Skrivelse upprättad 
och skickad.  
KS/2015-0122 Fritt wifi i Strömstad. Har sedan sommaren prövats vid Infocenter. 
Kostnaden per accesspunkt motsvarar ca 20 000. Till det kommer nätkostnad 
varje månad om 3000:- 
KS/2015-0079 Kuststigen . Arbetas in i fördjupad översiktsplan.  
KS/2015-0049 Skyltning av stadshuset. Revidering av skyltpolicy är beslutad. Nytt 
bygglov är inlämnat. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2016-11-07 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
att notera informationen 
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 KS/2012-0493 

KS § 167 FÖP Norra Kustområdet, beslut om 
antagande 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att antaga fördjupad översiktsplan för Norra Kustområdet, daterad 2016-11-08  
att antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns ett förslag till fördjupad översiktsplan för Norra Kustområdet (FÖP), 
daterad 2016-11-08. Idag gäller den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP) för 
detta område. Den antagna FÖP kommer att ersätta ÖP. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 
Tjänsteskrivelse, översiktsplanerare Björn Richardsson 
Följande handlingar tillhör FÖP Norra Kustområdet:  
Fördjupad översiktsplan för Norra Kustområdet, 2016-11-08 
Bilaga 1: Naturinventering, slutrapport. Naturcentrum 2014, kompletterad 2016-
09-15 
Bilaga 2: Översiktlig marinbiologisk kartering. Lars-Ove Loo och Anna Scherer. 
2014 
Bilaga 3: Vägåtgärder FÖP Norra Strömstads kommun. Wikon 2014 
Samrådsredogörelse, 2016-03-16 
Utlåtande efter utställning, 2016-10-12 
Särskild sammanställning av miljöbedömning, 2016-11-08 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att antaga fördjupad översiktsplan för Norra Kustområdet, daterad 2016-11-08  
att antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning 

 

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

Beslutet skickas till 
MBN Diarie 
TN Diarie 
BUN Diarie 
ON Diarie 
Länsstyrelsen 
Diariet 
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 KS/2016-0450 

KS § 168 Riktlinjer för mutor och jäv 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta förslag till Riktlinjer för mutor och jäv 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen syftar till ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor 
och andra förmåner samt jävssituationer inom ramen för arbetet/uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 
Tjänsteskrivelse, HR-chef Karin Mellberg  
Förslag Riktlinjer för mutor och jäv 161108 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
att anta förslag till Riktlinjer för mutor och jäv 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0576 

KS § 169 Aktieägartillskott AB Strömstads Badanstalt. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna aktieägartillskott till bolaget om 1 000 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen AB Strömstads Badanstalt ansöker om aktieägartillskott om 1 000 tkr för 
att stärka bolagets egna kapital. Bolaget har det senaste verksamhetsåret 
belastats resultatmässigt av sjunkande medlemsantal, ökade kostnader som bland 
annat har samband med driften av aktivitetshallen samt kostnader för en interim 
VD. Det kan också konstateras att simbassängen belastar resultatet tungt. 
Bolagets egna kapital kommer att vara förbrukat i december 2016. 

Nivån på det begärda aktieägartillskottet förutsätter att AB Strömstadslokaler 
godkänner en hyresreduktion enligt skrivelse ställd till AB Strömstadslokaler den 7 
november 2016. 

Under ommaren 2016 beslutade styrelsen för AB Strömstads Badanstalt att 
avveckla sin SPA--verksamhet. En andrahandsuthyrning av SPA-lokalen har inte 
uppnåtts och därför har styrelsen begärt en hyresreduktion. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16  
Tjänsteskrivelse Åsa Turesson Interim VD AB Strömstads Badanstalt 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna aktieägartillskott till bolaget om 1 000 tkr. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
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 KS/2016-0573 

KS § 170 Borgensavgift 2017 för AB Strömstadsbyggen 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,35 procent av nyttjad 
borgensram för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska 
verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat innebär 
att bolaget inte ska ha några särskilda fördelar för att man har en kommun som 
ägare. Detta medför att bolaget ska betala en avgift för nyttjad kommunal 
borgensram. 

Borgensavgiftens nivå ska prövas och fastställas årligen. Den metod som tillämpas 
är att den årliga borgensavgiften sätts till en nivå motsvarande differensen mellan 
lån mot kommunal borgen jämfört med lån mot pantbrev. Enligt besked från 
Nordea i oktober 2016 uppgår skillnaden till 35 punkter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson Ekonomichef 2016-11-09 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,35 procent av nyttjad 
borgensram för 2017. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
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 KS/2016-0170 

KS § 171 Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 
och revisionsrapport 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att medge styrelseledamöterna i Samordningsförbundet Norra Bohuslän 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Norra Bohuslän ska till kommunfullmäktige i varje 
kommun och regionfullmäktige översända årsredovisning mm för beslut om 
styrelseledamöternas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-23 
Årsredovisning med verksamhetsberättelse 
Bilaga till verksamhetsberättelse 
Styrelseprotokoll 
Revisionsberättelse och granskningsrapport 
Tidplan får årsberättelse 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att medge styrelseledamöterna i Samordningsförbundet Norra Bohuslän 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
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 KS/2015-0149 

KS § 172 Byggnation ny förskola Mellegården 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna investering för byggnation av ny förskola på Mellegården under 
förutsättning att beslut i ärendet från AB Strömstadslokalers styrelse bifogas 
underlaget. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lena Martinsson (S) och Ulf Gustafsson (S) deltar inte i beslutet med motivering 
att beslut i ärendet från AB strömstadslokalers styrelse inte finns med i 
underlaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstadslokaler fick under hösten i uppdrag att genomföra projektering samt 
utföra byggnation av ny förskola på Mellegården. Under hösten har byggnationen 
upphandlats i enlighet med uppdraget. Investeringskostnaden ligger dock över det 
av Kommunfullmäktige 2015-12-17 § 143 beslutade högsta investeringskostnad. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-23 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD 2016-11-14 
Kalkyl daterad 2016-11-10 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna investering för byggnation av ny förskola på Mellegården under 
förutsättning att beslut i ärendet från AB Strömstadslokalers styrelse bifogas 
underlaget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut. 

Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på återremiss. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska beslutas idag mot Siwert 
Hjalmarsson (M) förslag om återremiss och finner att ärendet ska besluta idag. 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut och finner att så sker. 

. 
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 KS/2012-0038 

KS § 173 Markanvisningsavtal Canning  

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal avseende markanvisning 
för bostäder och verksamheter på Canning och ger förvaltningen i uppdrag att 
teckna avtal med Riksbyggen ekonomisk förening 
samt att låta en utomstående avtalsjurist granska och godkänna avtalet innan det 
undertecknas. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Siwert Hjalmarsson (M) deltar inte i beslutet och närvarar ej. 

Ronnie Brorsson (S), Lena Martinsson (S), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Ulf 
Gustafsson (S) och Mattias Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet. 

Ordföranden ajournerar möte mellan kl 16.10 - 16.15. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, KS §159, att utse Riksbyggen ekonomisk 
förening (org.nr: 702001-7781) till vinnare i markanvisningstävlingen för Canning, 
vilka erhöll en avgiftsfri markanvisning på två år för bostäder och verksamheter.  
Mark- och exploateringsavdelningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram ett 
förslag till markanvisningsavtal. 

Syftet med markanvisningsavtalet är att ange förutsättningarna för att upprätta 
detaljplan i enlighet med Riksbyggens anbud samt att ange villkoren för 
detaljplanearbetet och samarbetet i övrigt fram till dess att marköverlåtelseavtal 
kan träffas mellan parterna eller till dess det klarlagts att sådant avtal inte kan 
träffas.  
Vidare reglerar markanvisningsavtalet angivet pris per ljus BTA för bostäder, hur 
köpeskillingen för kvartersmarken ska beräknas samt hur köpeskillingen för 
eventuella verksamhetslokaler ska bestämmas. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-23 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2016-11-23 
Förslag till markanvisningsavtal inklusive bilagor 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal avseende markanvisning 
för bostäder och verksamheter på Canning och ger förvaltningen i uppdrag att 
teckna avtal med Riksbyggen ekonomisk förening. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

  
Ronnie Brorsson (S) med bifall från Lena Martinsson (S), och Ulf Gustafsson (S) 
yrkar på återremiss på grund av: 
att avtalet inte beaktar det allmännas ekonomiska intresse i tillräckligt hög grad 
att avtalet innehåller motsatta skrivningar och redaktionella justeringar skall 
göras  
att vi anser att man inte ska starta byggnationen på Skeppsbroplatsen först. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till Ronnie Brorssons förslag 
med följande tillägg: 
att de anser att det fortfarande råder stor osäkerhet om vad som blir 
skattebetalarnas kostnad.  
att avtalet som föreligger synes ge kommunen väldigt små möjligheter till 
förhandling 
att avtalet bör granskas av en utomstående jurist för att säkerställa kommunens 
intresse. 

Margareta Fredriksson (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
med tillägget att en avtalsjurist skall granska och godkänna avtalet innan det 
undertecknas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska beslutas idag mot Ronnie Brorssons (S) 
och Marie Edvinsson Kristiansens (M) förslag om återremiss och finner att ärendet 
ska besluta idag. 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen bifaller Margareta Fredrikssons (L) 
förslag till beslut. 

Ordförande finner att Kommunstyrelsen har beslutat bifalla Margareta 
Fredrikssons (L) förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringschef, Kristin Ulfstad 
Akten KS/2012-0038 
Akten TN/2016-0071 
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 KS/2016-0615 

KS § 174 Tilldelningsbeslut Österöd 

Kommunstyrelsens beslut 
att lämna tilldelningsbeslutet för De 1 - De 7 
samt att tilldelningsbesluten förutsätter bekräftande av investeringsramen ökas 
med 28 miljoner till 230 miljoner av Kommunfullmäktige. 

Beslutsmotivering 
Förfrågningsunderlaget har följt den lagstiftning som gäller i denna upphandling- 
Det har kommit in kompletta underlag i alla delentreprenader som har blivit vald. 

Sammanfattning av ärendet 
I De 1 Bygg- och anläggning, De 4, Luftbehandling och De 6, Elinstallation har det 
hållits förhandlingar på grund av att anbuden för höga/olämpliga. 

I De 3, Rör kom det inte in några anbud. Då fick vi gå ut att fråga minst tre aktörer 
på marknaden. Två av dessa lämnade kompletta anbud. 

De 7, Programmering, gjordes lite senare men är nu komplett. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, VA-chef Jerry Johansson, 2016-11-29 
TDB ÖAV DE 1-7 2016-11-30 Tilldelningsbeslut för sju entreprenader 
Power Point 2016-11-30 Tilldelningsbeslut Österröd avloppsreningsverk 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att lämna tilldelningsbeslutet för De 1 - De 7 
samt att tilldelningsbesluten förutsätter bekräftande av investeringsramen ökas 
med 28 miljoner till 230 miljoner av Kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Margareta Fredrikssons (L) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
KS Diariet 
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 KS/2012-0375 

KS § 175 Ombyggnad Etapp 4 Stadshuset, avseende 
Fars sal (kommunfullmäktigesalen) samt 
exteriör belysning av Stadshuset 

Kommunstyrelsens beslut 
att till Kommunchefen uppdra att tillsammans med delar av Stadshusgruppen 
avsluta renoveringen av Fars Sal samt den exteriöra belysningen av Stadshuset. 
att kostnaderna för färdigställandet som är beräknade till 600tkr för Fars Sal samt 
600tkr för den exteriöra belysningen tas av det överskott som uppstod i Etapp 3 
samt tillskjutande investeringsmedel för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet beskriver det slutliga åtgärder som skall tillvarata både det gamla 
samtidigt som vi inför ny teknik allt för att byggnaden och framförallt att Fars Sal 
skall kunna utnyttjas betydligt mer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, stadhusansvarig Tomas Nyman, 2016-11-22 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att till Kommunchefen uppdra att tillsammans med delar av Stadshusgruppen 
avsluta renoveringen av Fars Sal samt den exteriöra belysningen av Stadshuset. 
att kostnaderna för färdigställandet som är beräknade till 600tkr för Fars Sal samt 
600tkr för den exteriöra belysningen tas av det överskott som uppstod i Etapp 3 
samt tillskjutande investeringsmedel för 2017. 

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

Beslutet skickas till 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Diariet 
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 KS/2016-0204 

KS § 176 Delårsbokslut oktober 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna utfall och prognos per oktober 2016 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av utfall och helårsprognos per oktober månad. 

Helårsprognosen för kommunen är 37,7 mnkr mot budgeterade 13,5 mnkr, en 
förbättring sedan augustiprognosen med 2,4 mnkr. 

Förändringarna sedan augustiprognosen beror på:  
Omsorgsnämnden: + 0,5 mnkr avser lägre kostnader för nya placeringar och att 
nyanställningar dragit ut på tiden inom Socialtjänst Individ och Familj. 
Barn- och utbildningsnämnden: +0,8 Mkr Osäkerhet råder kring interkommunala 
mellanhavanden. 
Finansförvaltningen: Lägre slutavräkning för år 2016 med 1,1 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-23 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2016-11-14 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att godkänna utfall och prognos per oktober 2016 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
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 KS/2016-0483 

KS § 177 Utredning av driftsorganisation Kultur & 
Fritid 

Kommunstyrelsens beslut 
att utreda framtida driftsorganisation för kultur och fritid 
att utredningen ska inkludera momsutredning via EY samt interimsstyrelsens 
förslag. 
att utredningen ska vara färdig senast 2017-03-30 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun är ägare av fem bolag. I samband med granskningen av AB 
Strömstads badanstalt togs en handlingsplan fram avseende behov av 
förbättringar. Handlingsplanen innehåller rekommendation om att se över vilken 
driftsform som bedöms som bäst lämpad för verksamheten. Bolaget har ett litet 
omfång och svårt att få en budget i balans. 

Kommunen bedriver ytterligare verksamhet där gränssnittet kring driften är oklar. 
Det gäller främst Lokstallet, Strömsvallen och Lionshov. I framtiden finns även det 
blivande kulturhuset på Skagerack som en ny lokal för verksamhet direkt riktad till 
föreningsliv och kommunens invånare i allmänhet. 

Fram till halvårsskiftet 2017 finns en tillsatt interimsstyrelse som har att 
genomlysa lämpliga sätt att hantera de lokaler som föreningslivet kan disponera 
för främst idrott. Innan interimsstyrelsen avslutar sitt uppdrag måste besluts 
fattas om en driftsorganisation som håller över tid. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, kommunchef 2016-11-11 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att utreda framtida driftsorganisation för kultur och fritid 
att utredningen ska inkludera momsutredning via EY samt interimsstyrelsens 
förslag. 
att utredningen ska vara färdig senast 2017-03-30 

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

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Lars-Erik 
Diariet 
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 KS/2009-0089 

KS § 178 Remiss - Detaljplan för Kv. Rönnen m fl 
Myrenområdet 

Kommunstyrelsens beslut 
att tillstyrka fortsatt planarbete. Planförslaget ska bearbetas så att planens 
intentioner följs upp i både plankarta och förslag till exploateringsavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Handlingar för samråd 2 har skickats på remiss. Förlängd yttrandetid till 9 dec har 
beviljats. En tidigare version av planförslaget skickades på samråd i juli-september 
2015. Kommunstyrelsens synpunkter 2015 och hur dessa har påverkat 
planförslaget framgår av samrådsredogörelsen sid 13-14. 

Större ändringar mellan samråd 1 och samråd 2 är: 

Tillåtna hushöjder har sänkts i norr och ökats något i söder. 

Exploateringsgraden för hotell har halverats (från 25.000 till 12.500 m2). 

Antalet bostäder har ökats från ca 190 till ca 280 bostäder). 

Vissa av de synpunkter som kommunstyrelsen lämnade 2015 har tillgodosetts. 
Synpunkten om exploateringsavtal kvarstår och bör tillgodoses vid nästa 
bearbetning av planförslaget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16  
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2916-11-15 
Samrådshandlingar 2, daterade 2016-10-14 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att tillstyrka fortsatt planarbete. Planförslaget ska bearbetas så att planens 
intentioner följs upp i både plankarta och förslag till exploateringsavtal. 

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

Beslutet skickas till 
MBN,  
Diariet 
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 KS/2016-0378 

KS § 179 Försäkringsupphandling 2017 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta förslag från försäkringsmäklare Willis AB på försäkringsgivare enligt de 
kriterier för avtalsperioden som lämnats i anbud. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommuns avtal med nuvarande försäkringsgivare upphör den 31 
december 2016. Kommunen har därför i samarbete med försäkringsmäklare Willis 
AB genomfört en försäkringsupphandling för åren 2017-01-01—2019-12-31. 
Försäkringsupphandlingen omfattar kommun-, konst- och utställnings-, motor-
fordons-, kollektiv olycksfalls-, och tjänstereseförsäkring. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-16 
Tjänsteskrivelse redovisningskamrer Bengt Andersson  
Utvärderingsbilaga från Willis AB med premie-, omfattnings- och självrisk-
sammanställningar. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att anta förslag från försäkringsmäklare Willis AB på försäkringsgivare enligt de 
kriterier för avtalsperioden som lämnats i anbud. 

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

Beslutet skickas till 
Bengt Andersson, ekonomiavdelningen 
Lars-Erik Hansson, ekonomiavdelningen 
Jonas Jacquemin, ekonomiavdelningen 
KS diarium 
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 KS/2016-0553 

KS § 180 Anmälningsärende  -Remiss gällande 
fördelning av fiskemöjligheter för att 
underlätta genomförandet av 
landningsskyldigheten 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 
Svar på - Remiss från Havs och Vattenmyndigheten om fördelning av 
fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten. 

Beslutsunderlag 
Svar på remiss 2016-11-14. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
att notera anmälningsärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
anmälningsärendet och finner att så sker. 
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