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Beslutare  Ronnie Brorsson (s) 
Sven Moosberg (stp) 
Anders Olsson (m)  
Peter Birgersson Dafteryd (c) 
Siwert Hjalmarsson (m) 
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Karla Valdevieso (mp) 
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Jan Gabrielsson, revisor 
Förvaltningschef Anneli Gollungberg, Informationsärende 
Mona Lundberg, Previa  Informationsärende 
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Vd Göran Wallo, Strömstadslokaler AB, Informationsärende 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2014‐02‐12 
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.....................................................................   Paragrafer §§ 1‐17 
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Justerare  ..................................................................................................................  
  Margareta Fredriksson (fp)                             Siwert Hjalmarsson (m) 
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   Informationsärenden 
 
 

Previa, Mona Lundberg, informerade om arbetsmiljöfrågor i förskolelokaler Skee och 
Mellegården. Strömstadslokaler AB, Jonny Karlsson och Barn- och 
utbildningsförvaltningen medverkade. 
 
Tomas Karlsson, Strömstadslokaler AB, lämnade information om nytt förslag beträffande 
aktivitetshall. 
 
Emma Larsson, planeringsarkitekt, informerade om pågående arbete med FÖP Norra 
Kustområdet. 
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Brottsförebyggande rådet, samverkansavtal och  
åtagandeplan år 2014  
 
Kommunstyrelsen beslutar  

att. godkänna förslag till samverkansavtal samt åtagandeplan 2014 avseende 
Brottsförebyggande rådet. 
 
att  återrapportering till kommunstyrelsen ska ske  

 
Yrkande 
Sven Moosberg (stp) yrkar på att en återrapportering måste ske,  
Margareta Fredriksson (fp) bifaller Sven Moosbergs förslag 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut  
och Sven Moosbergs (stp) yrkande och finner bifall för Sven Moosberg yrkande 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt den 1 september 2010 att inrätta ett gemensamt Brotts- 
förebyggande råd med polisen. Brottsförebyggande rådet har ett årligt uppdrag att upprätta 
ett samverkansavtal samt en åtagandeplan med gemensamt överenskomna prioriteringar. 
Våren 2013 beslöt Brottsförebyggande rådet att ge en arbetsgrupp bestående av Anna 
Almen, chef för missbruksenheten, Henric Rörberg polischef Strömstad och Johanna 
Jonsson folkhälsosamordnare i uppdrag att ta fram ett samverkansavtal och en 
åtagandeplan för år 2014. Utkastet till samverkansavtal och planen har barn och unga som 
prioriterad målgrupp samt våldsförebyggande och drogförebyggande som prioriterade 
områden. 
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 15 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna förslag till samverkansavtal samt åtagandeplan 2014 avseende 
Brottsförebyggande rådet 

Beslutsunderlag. 
Tjänsteskrivelse folkhälsosamordnaren Johanna Jonsson angående Samverkansavtal och 
åtagandeplan brottsförebyggande rådet år 2014. 
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Fastställande av ingångsvärde Pilen 10 (Canning) 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa ingångsvärdet för Pilen 10 anges till 7,6 miljoner enligt tjänsteskrivelse 2007-
12-07. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag att ange ingångsvärdet till 7,6 
miljoner enligt tjänsteskrivelse 2007-12-07 stället för 5,9 miljoner och finner att 
Kommunstyrelsen bifaller detta. 

 
Ärendebeskrivning 
2008-01-14 undertecknade parterna Strömstads kommun och Strömstad Brygga AB ett 
avtal avseende byte av fastigheterna del av Bastekärr 1:18 (sedermera Vettland 1:23) och 
Pilen 10. Parterna var ense om bedömningen att fastigheterna har lika värde och respektive 
part överlåter fastigheter till den andra parten i ett fullvärdigt byte. Värdet angavs till 7,6 
miljoner kronor enligt Tjänsteskrivelse/PM 2007-12-07.   
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 15 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att fastställa att ingångsvärdet för Pilen 10 anges till 7,6 miljoner enligt tjänsteskrivelse 
2007-12-07. 
 
Arbetsutskottets protokollsanteckningar  
Ordföranden föreslår att vid fastställande av ingångvärdet utgå från tjänsteskrivelse 2007, 
med angivet värde 7;6 miljoner, istället för tjänsteskrivelse 2013 med ett ingångsvärde 5,9 
miljoner. Ordförande ställer proposition på förslaget att ange ingångsvärdet till 7,6 
miljoner istället för 5,9 miljoner och finner att arbetsutskottet är eniga i att föreslå 
Kommunstyrelsen fastställa att ingångsvärdet för Pilen 10 anges till 7,6 miljoner enligt 
tjänsteskrivelse 2007-12-07. 
 
Beredning   
Ärendet har beretts av ekonomichef Agneta Johansson och förvaltningschef  
Lars Strandlund Tekniska förvaltningen enligt tjänsteskrivelse 2013-11-20. Enligt 
tjänsteskrivelsen föreslås att fastställa markvärdet på fastigheten Pilen 10 till 5.900.000 kr 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse/PM 2007-12-07 
Tjänsteskrivelse 2013-11-20 
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Tekniska nämnden 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  7 (33) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2014-02-05 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 3 
Ksau § 14          Dnr Ks/ 2012- 0038  

          
Samrådshandlingar för Pilen 10, Canningprojektet  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
att samrådshandlingar tas fram för planarbetet Pilen 10 Canning-projektet och 
att partierna i Kommunstyrelsen inkommer med svar alternativt kompletteringar på 
utdelade frågeställningar senast 2014-02-17 
 
Ärendebeskrivning 
Canning, är ett område med potential som kan bli en en ny stadsdel med tydlig miljöprofil 
i de centrala delarna av staden. Det finns goda möjligheter till flera olika funktioner med 
energismarta bostäder, verksamheter och spännande tillskott i den offentliga miljön. 
En utveckling av Canningområdet syftar till att åstadkomma ny kvartersmark och allmänna 
platser inom det område som detaljplanen omfattar. Genomförandet förutsätter ett antal 
åtgärder som ligger utanför planområdet. Preliminärt ska utbyggnad inom kvartersmark 
fördelas på flera exploatörer. 
 
Förutsättningar för samrådshandlingar bör behandlas av Kommunstyrelsen i mars. 
 
Frågeställningar inför planarbetet delades ut vid mötet. 
 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 22 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå Kommunstyrelsen besluta ta fram samrådshandlingar för planarbetet Pilen 10, 
Canningprojektet och 

att verksamhetsansvarig Plan- och byggavdelningen till Kommunstyrelsen 5/2 presenterar 
angelägna frågeställningar inför beslut.  

 
Arbetsutskottets protokollsanteckningar  
Ronnie Brorsson (s) föreslår att verksamhetsansvarig Plan- och byggavdelningen 
presenterar angelägna frågeställningar inför beslut.  
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Beredning 
Verksamhetsansvarig, plan o byggavdelningen, Helena Östling redogör för arbetet med 
samrådshandling Canningprojektet. 
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Au § 17                 Ks/ 2014-0020 
 

Tillkommande engångskostnader i bokslut 2013  
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna att obudgeterade engångskostnader med totalt 10.954 tkr belastar 
finansförvaltningens resultat i bokslut 2013. 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen Agneta Johansson har i tjänsteskrivelse redovisat  
Specifikation 
 

1. Direktavskrivning av kostnader för detaljplan Grålös 4:56 m fl i 
enlighet med tekniska nämndens förslag, (KS/2012-0359 ) 

3.738 tkr 

2. Redovisningsprincipen avseende reparation och underhåll av kajer 
och pirer ändras från investering till drift från och med år 2013, 
vilket föranleder att anläggningarnas restvärde bokas bort som 
kostnad. 

5.892 tkr 

3. Sponsoravtal i samband med VM i Orientering 2016 enligt 
muntlig överenskommelse och arbetsutskottets beslut Au §161 
(KS/2013-0342) 

400 tkr 

4. Finansiell merkostnad för Nordby förskola, 10 månader 2013 524 tkr 

5. Projektering aktivitetshall enligt kommunstyrelsens beslut Ks 
§127 (KS/2013-0126)  

400 tkr 

Summa 10.954 tkr 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 22 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna att obudgeterade engångskostnader med totalt 10.954 tkr belastar 
finansförvaltningens resultat i bokslut 2013. 
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Omarbetning av detaljplan för del av Grålös 4:56 m fl (Skee centrum) 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom förslaget från tekniska förvaltningen att upphäva detaljplanen   

att Kommunstyrelsen beställer planarbetet från Miljö- och byggförvaltningen 

att kostnaden belastar finansförvaltningen. 
 

Ärendebeskrivning  
Tekniska förvaltningen har utvärderat möjligheter och svårigheter med en byggnation 
enligt rubricerade detaljplan (Triangeln i Skee). Slutsatsen från tekniska nämnden är att 
detaljplanen bör upphävas. 

Kommunstyrelsen kan inte genom ett beslut upphäva en detaljplan. Ett upphävande av en 
detaljplan är en formell process som ska följa samma steg som när en ny detaljplan görs. 
Detta innebär att miljö- och byggförvaltningen hanterar framtagande av handlingar och 
remisser i planens olika skeden. 
 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 22 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom förslaget från tekniska förvaltningen att upphäva detaljplanen   

att beställa planarbetet från Miljö- och byggförvaltningen 

att kostnaden belastar finansförvaltningen. 
 
 
Arbetsutskottets protokollsanteckningar  
Ordförande föreslår att utskottet ska besluta ställa sig bakom förslaget från tekniska 
förvaltningen att upphäva detaljplanen och att kostnaden ska belasta finansförvaltningen. 
Ordförande föreslår däremot att utskottet ska besluta föreslå Kommunstyrelsen att direkt 
beställa planarbetet från miljö- och byggförvaltningen istället för att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att beställa arbetet av miljö- och byggförvaltningen. 
 
Ordförande ställer proposition på det egna förslaget och Björn Rickardssons förslag.  
Peter Birgersson Dafteryd (c), Sven Moosberg (stp) och Siwert Hjalmarsson (m) ställer sig 
bakom ordförandens förslag. 
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Beredning 
Översiktsplanerare Björn Rickardsson redogör för tjänsteskrivelse med förslag 

att ställa sig bakom förslaget från tekniska förvaltningens förslag att upphäva detaljplanen   

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att beställa planarbetet av miljö- och 
byggförvaltningen. 
 
 
Tekniska nämnden beslut den 17 december 2013 
att ställa sig bakom förslaget från tekniska förvaltningens förslag att upphäva  
detaljplanen samt att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att beställa planarbetet av  
miljö- och byggförvaltningen. 

Tekniska förvaltningens anger att översvämningsriskerna och de besvärliga  
geotekniska förhållandena (stora sättningsrisker) tillsammans medför att  
planområdet är direkt olämpligt att exploatera och att den lilla yta som 
återstår av området är för liten för ändamålet. 
 

 
Beslutsunderlag 
Beslut i tekniska nämnden 2013-12-17, § 109. 
Tjänsteskrivelse från tekniska chefen. 2013-11-21 
Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Björn Rickardsson 2014-01-16 
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Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel mellan åren 

 
Kommunstyrelsen beslutar 

att det årliga beslutet om överföring av tidigare beslutade, ännu ej nyttjade, 
investeringsmedel ska tas av kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen har i tjänsteskrivelse redovisat att enligt kommunens 
investeringsreglemente, antaget 2005-09-15, ska tidigare beslutade, ännu ej nyttjade 
investeringsmedel, överföras mellan åren av registeransvarig ekonom, utan ytterligare 
politiskt beslut.  

Inför bokslutet år 2007 framfördes en begäran från politiskt håll att en prövning skulle 
föregå överföringen och sedan dess har beslutet förts upp för godkännande i 
kommunfullmäktige, oftast i samband med godkännande av årsredovisningen i april. Detta 
innebär att det avseende pågående investeringsprojekt råder en osäkerhet långt in på det 
nya året beträffande tillgången till redan beviljade medel.  

Med den tidplan som nu gäller för vårens sammanträden kan beslutet tas i 
kommunfullmäktige tidigast 27 mars. I syfte att tidigarelägga beslutet föreslås en 
anpassning av rutinen så att den politiska beslutsnivån för medelsöverföringen läggs på 
kommunstyrelsens arbetsutskott, såsom budgetberedning. Det skulle möjliggöra ett beslut 
under februari, efter att nämnderna är klara med sin beredning 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 15 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att det årliga beslutet om överföring av tidigare beslutade, ännu ej nyttjade, 
investeringsmedel ska tas av kommunstyrelsen. 

 
Arbetsutskottets protokollsanteckningar  
Ordföranden föreslår att beslut om överföring ska tas av kommunstyrelsen och att ställa 
förslaget till Kommunstyrelsen. Peter Birgersson Dafteryd (c), Sven Mossberg (stp) och 
Sievert Hjalmarsson (m) ställer sig bakom ordförandens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen Agneta Johansson 2014-01-07. 
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Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel för 
kommunledningskontoret till år 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överföra kommunledningsförvaltningens tidigare beslutade investeringsmedel  
på 8.035 tkr till 2014, som tilläggsbudget till 2014 års investeringsbudget. 
 
Yrkande  
Hans-Inge Sältenberg (c) yrkar på att tidigare beslutade investeringsmedel på 8.035 tkr  
ska överföras till 2014, som tilläggsbudget till 2014 års investeringsbudget 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut  
och Hans-Inge Sältenbergs (c) yrkande och finner bifall för Hans-Inge Sältenbergs yrkande 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Agneta Johansson redovisar att nedanstående tidigare beslutade 
investeringsmedel var vid årsskiftet 2013/2014 ännu ej nyttjade. En del av dem har 
reserverats i beslut och utbetalning kommer att ske senare. Hela summan föreslås  
överföras till 2014, att läggas som tilläggsbudget till 2014 års investeringsbudget 
 

Projektnr Projektbenämning Belopp Kommentar  
tkr    

Kommunstyrelse   
70113 IKT MSKD 4,20 78 Pågår 
70213 Nätsäkerhet                    157 Pågående över åren 
70513 Konstnärlig utsmyckning        96 Pågående över åren 
70310 Integrationsmotor/TEIS         65 Pågår 
70411 Systemutveckl centrala system  239 Pågår 
70511 IKT E-strategi utveckling 300 Kommande utveckling
70611 Integrationsmotor E-tjänster           500 Kommande utveckling
70512 Vshrelat invest,hyrda lokaler  6 438 Pågår 
70809 Ärende- o dokumenthanteringssystem 162 Fortsatt utveckling 

Summa Kommunstyrelse 8 035  
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 22 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 
att överföra kommunledningsförvaltningens tidigare beslutade investeringsmedel om  
7.939 tkr till 2014, som tilläggsbudget till 2014 års investeringsbudget förutom medel för 
konstnärlig utsmyckning 96 tkr.. 
 
Arbetsutskottets protokollsanteckningar  
Sven Moosberg (stp)yrkar att medel för Konstnärlig utsmyckning  96 tkr ej ska överföras 
men stödjer i övrigt ekonomichefens förslag.  

Ordförande ställer proposition på Sven Moosbergs (stp) förslag och ekonomichefens 
förslag samt finner att ett enigt arbetsutskott ställer sig bakom Sven Moosbergs förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen Agneta Johansson 2014-01-20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delges: 
Diariet 
Agneta Johansson, ekonomichef 
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Ks § 8 
Au § 17                Dnr Ks/ 2012-0192  
 
Borgensavgift 2014 för AB Strömstadsbyggen 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen under  
perioden 2014-01-01 – 2014-12-31 till 0,35 procent av nyttjad borgensram 
 

Yrkande 
Karla Valdevieso (mp) yrkar på att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen under 
perioden 2014-01-01 -- 2014-12-31 fastställs till 0,2 procent av nyttjad borgensram. 
 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
Karla Valdevieso (mp) yrkande och finner bifall för arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Karla Valdevieso (mp) reserverar sig mot beslut 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Agneta Johansson har i tjänsteskrivelse redovisat att 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.  

Kommunfullmäktige beslutade 25 oktober 2012 i enlighet med kommunstyrelsen förslag 
att fastställa 2013 års borgensavgift till 0,40 procent av utnyttjad borgensram, samt att ge 
kommunchefen i uppdrag att ta fram en modell för årlig uppdatering av nivån på 
borgensavgiften. 

Förslaget är att den årliga borgensavgiften sätts till en nivå motsvarande differensen mellan 
lån mot kommunal borgen jämfört med lån mot pantbrev. I september 2013 uppgick 
skillnaden till 35 punkter.  
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 22 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen under perioden 2014-01-01 – 
-2014-12-31 till 0,35 procent av nyttjad borgensram 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen Agneta Johansson 2014-01-20. 
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Agneta Johansson, ekonomichef 
AB Strömstadsbyggen 
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Ks § 9 
Au § 25  Ks/2014 - 0080 

 
Intern kontrollplan 2014 för Kommunstyrelsens verksamheter  
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2014 samt att rapportering 
ska ske före årsskiftet 

        1. Avtalstrohet inköp 

  2. Kontroll av ekonomiska transaktioner 

  3. Kontroll av utbetalning av politiska arvoden. 

4. Kontroll av anmälningsärenden – delegationsbeslut som redovisas kontinuerligt till 
kommunstyrelsen 

 
 

Yrkande 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) yrkar på att i områden för kommunledningsförvaltningens 
interkontroll, ska även ingå som punkt 4, Kontroll av anmälningsärenden – 
delegationsbeslut som redovisas kontinuerligt till kommunstyrelsen 

Sven Moosberg (stp) samt Anders Olsson (m) yrkar bifall till ordförande Ronnie Brorsson 
(s) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
Ronnie Brorsson (s) yrkande och finner bifall för Ronnie Brorsson (s) förslag till beslut 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Agneta Johansson har i tjänsteskrivelse redovisat att enligt reglemente för 
intern kontroll ansvarar styrelse/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 etc 
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Styrelse/nämnd ska 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 omfattning som fastställs i internkontrollplanen. 
Redovisning ska därefter ske till kommunstyrelsen. 

I bilaga anges att områdena för kommunledningsförvaltningens interkontroll 2014 föreslås 
vara. 

        1. Avtalstrohet inköp 

  2. Kontroll av ekonomiska transaktioner 

  3. Kontroll av utbetalning av politiska arvoden. 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 29 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att fastställa kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2014 enligt bilaga 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen Agneta Johansson 2014-01-21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delges: 
Diariet 
Agneta Johansson, ekonomichef 
Personalavdelningen 
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Ks § 10 
Au § 12                Dnr Ks/ 2013- 0531 

 
Ansökan om medfinansiering av projektet ”Utveckling av  
naturstensnäringen i Bohuslän” från Stenakademin.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan. 
 

Ärendebeskrivning 
Den ideella föreningen Stenakademien är en organisation bildad av Strömstad, Tanum, 
Sotenäs och Lysekils kommuner, Chalmers arkitektskola, Hallindens Granit och 
Bohusläns kooperativa Stenindustri, numera Benders AB. Syftet med föreningen är att på 
olika sätt stimulera utvecklingen av naturstensnäringen i Norra Bohuslän. 

Föreningens styrelse har beslutat att vända sig till Västra Götalandsregionen för att 
ansöka om projektmedel för att driva olika utvecklingsprojekt. Projektansökan förutsätter 
medfinansiering från medlemskommunerna i form av nedlagd tid med 50000 SEK under 2 
år (2014 och 2015) dvs sammanlagt 100000 SEK per kommun.  

Föreningen Stenakademien ansöker om medfinansiering från Strömstads kommun 
med totalt 100 000 SEK för åren 2014 och 2015, i form av nedlagd tid. 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 15 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att avslå ansökan 
 
Beredning 

Näringslivsutvecklare Helena Raunegger informerar om aktiviteten i Stenakademien där 
hon företrätt Strömstads kommun. Ansökan om att kommunen beslutar om delfinansiering 
har inkommit 29013-12-19. 
 
 
 
 
 
 

Delges: 
Diariet 
Helena Raunegger, näringslivsutvecklare 
Sven-Gunnar Gunnarsson, Stenakademien 
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Ks § 11 
Au § 19                Dnr Ks/ 2013- 0491 
 
Reglemente gällande fördelningsprinciper för halltider i kommunens    
idrottshallar   

 
Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera ärendet till Kultur och fritidsutskottet för att bereda ärendet samt att utskottet 
lämnar förslag senast 14 mars. 
 
Ärendebeskrivning 
Under flera år har idrottsföreningarnas verksamhet i Strömstad växt och härigenom 
har behovet av halltider ökat. Det ökade behovet har lett till att efterfrågan på halltider  
är större än tillgången.  

Mot bakgrund av detta har diskussioner om en multihall startat och resulterat i ett konkret 
förslag till en ny hall vid Strömsvallen. Föreningsrådet, som varit delaktiga i framtagandet 
av förslaget, har också lagt fram ett förslag till nya fördelningsprinciper för halltider. 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 22 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att remittera ärendet till Kultur och fritidsutskottet för att bereda ärendet samt att utskottet 
lämnar förslag senast 14 mars. 
 
Arbetsutskottets protokollsanteckningar  
Ordföranden med instämmande av övriga ledamöter föreslår att Kultur och fritidsutskottet 
får uppdrag att bereda frågan  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslut den 14 november 2013 
att: ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och föreslå kommunstyrelsen att behandla 
ärendet gällande fördelningsprinciper för halltider i kommunens idrottshallar. 

Utredare Nicklas Faritzon redogjorde för ärendet i tjänsteskrivelse. 
Under flera år har idrottsföreningarnas verksamhet i Strömstad växt och härigenom 
har behovet av halltider ökat. Det ökade behovet har lett till att efterfrågan 
på halltider är större än tillgången. 

Mot bakgrund av detta har diskussioner om en multihall startat och resulterat 
i ett konkret förslag till en ny hall vid Strömsvallen. Föreningsrådet, som 
varit delaktiga i framtagandet av förslaget, har också lagt fram ett förslag till 
nya fördelningsprinciper för halltider. 
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Nicklas Faritzon fortsatte att redogöra för uthyrningsansvaret för idrottshallarna 
i kommunen. Ansvaret ligger idag på Barn- och utbildningsförvaltningen, vilket  
innebär ansvar för hanteringen av nycklar och samordning kring fördelningen av halltider. 

De fördelningsprinciper som gäller idag finns i taxebilagan. Förvaltningen anser, enligt 
Nicklas Faritzon att det inte finns någon nödvändig koppling mellan taxorna för 
uthyrningen, som är en del av budgeten, och fördelningsprinciperna. 
Därför bör dessa utformas i ett eget reglemente. 

Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente hand om kultur- och fritidsfrågor. 
Ärendet om reglemente gällande fördelningsprinciper för halltider ligger 
inom detta område och, anser förvaltningen, bör därför behandlas av 
kommunstyrelsen och inte Barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

Barn- och Utbildningsnämnden protokoll 2013-11-14 
Tjänsteskrivelser från utredare Nicklas Faritzon 2013-10-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delges: 
Diariet 
Jan Palmblad, kultur och fritidschef 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Ks § 12 
Au § 23                Dnr Ks/ 2014- 0015 
 
Kommunala företrädare i Leader Ranrike Norra Bohuslän för 2014 
 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  utse Anders Olsson som ordinarie ledamot och Elisabeth Johansson som ersättare i 
Leader Ranrike Norra Bohuslän. 
 

Ärendebeskrivning 

Måndagen den 3 mars 2014 har Leader Ranrike Föreningsstämma på Hensbacka, 
Munkedal. Enligt stadgarna utser varje kommun i Norra Bohuslän en ordinarie ledamot 
och en ersättare. 2013 var Strömstad var Anders Olsson utsedd som ordinarie ledamot och 
Elisabeth Johansson  som ersättare. 
 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 22 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att representanter 2013 kvarstår 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Leader Ranrike daterad 2014-01-09 

 

 

 

 

 

 

 

Delges: 
Diariet 
Anders Olsson 
Elisabeth Johansson 
Krister Olsson, Leader Ranrike, krister.olsson@vgregion.se 
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Ks § 13 
Au § 34                Dnr Ks/ 2013- 0474 
 
Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avsiktsförklaringen, samt 

att ge kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet i uppdrag att 
underteckna avsiktsförklaringen.   

 

Ärendebeskrivning 

Under året har ledande förtroendevalda från Bohusläns kommuner diskuterat 
förutsättningarna för att fatta beslut om en gemensam avsiktsförklaring kring 
besöksnäringen i Bohuslän – ett enat Bohuslän. Målsättningen har varit att 
samtliga kommuner vill och kan ställa sig bakom en gemensam avsiktsförklaring  
för offentlig samverkan kring besöksnäringen. Helt enkelt att arbeta mer tillsammans  
för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän. 

Förslaget till avsiktsförklaring är kommunernas överenskommelse om att arbeta 
tillsammans för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän och är den politiska  
plattformen i det gemensamma arbetet. I avsiktsförklaringen tydliggör kommunerna  
den politiska viljan och den övergripande inriktningen. Målet är att öka det  
ekonomiska värdet av besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet  
samt att öka sysselsättningen. Då krävs och förutsätter det att kommunerna  
stärker och driver samverkan mellan kommuner, företag, organisationer och  
myndigheter. 

I förslaget till avsiktsförklaring definieras ett antal samverkansområden; 
planering och infrastruktur, affärs- och företagsutveckling, kommunikation och 
marknadsföring, utvecklingsarbete samt området beakta och ta hänsyn. 

Under förutsättning av respektive kommuns godkännande planeras ett 
gemensamt undertecknande av avsiktsförklaringen på Swedish Maritime Day 
på Svenska Mässan i Göteborg den 8 april 2014.  
 
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar  
Sven Moosberg (stp) och Anders Olsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets  
förslag till beslut.  
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 29 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avsiktsförklaringen, och 

att ge kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet i uppdrag att 
underteckna avsiktsförklaringen.   

 

Arbetsutskottets protokollsanteckningar  
Ordföranden föreslår att godkänna avsiktsförklaringen och att ge kommunstyrelsens 
ordförande och oppositionsrådet i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen,  

 
Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till orförandes förslag. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delges: 
Diariet 
Ronnie Brorsson, kommunstyrelsen ordförande 
Peter Birgersson-Dafteryd, oppositionsråd 

Pelle Pellby, Västsvenska Turistrådet, <pelle.pellby@vastsverige.com> 
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Ks § 14 
Au § 7                  Dnr Ks/2011-0440 
 
Remissvar medborgarförslag – Källsortering och miljötänk i  
kommunens skolor 

          
Kommunstyrelsen beslutar  

att förvaltningschefen Barn- och utbildningsförvaltningen ska kallas  
till Kommunstyrelsen den 12 mars 2014 för att rapportera vad som har skett i ärendet.  
 

.Ärendebeskrivning 
Hanna Janssons och Elin Berg Lundins medborgarförslag:  
”Genom att källsortera på kommunens skolor bidrar vi till att återvinningen i kommunen  
ökar. Inte bara genom att vi sorterar skolans avfall, utan att när elever och personal på skolan  
källsorterar dagligen på sin arbetsplats, tror vi att dessa goda miljövanor kan bli vanor som  
vi tar med hem. Det kommer att kännas fel att kasta aluminiumburkarna i de vanliga soporna  
hemma, om vi i skolan, och på våra arbetsplatser, dagligen möter valmöjligheten att sortera.” 

Förslaget kan sammanfattas med att man vill att källsorteringen och medvetenheten  
omkring detta ökar och framförallt inom kommunens skolar där många ungdomar  
vistas dagligen. 
 
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar  
Peter Birgersson Dafteryd (c) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden,  
till Kommunstyrelsen den 12 mars 2014 ska inkomma med en nulägesrapport vad  
som har skett i ärendet.  
  
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Peter Birgersson 
Dafteryd (c) yrkar och finner bifall för Peter Birgersson Dafteryd (c) förslag till beslut  

 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 15 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom Barn- och utbildningsnämnden förslag till remissvar,  

att begära kompletterande redovisning till Kommunstyrelsen 2014-02-05 angående  Barn och 
utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningschefens uppdrag att samt 

 att motionen därmed ska anses besvarad. 
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.Arbetsutskottets protokollsanteckningar  
att begära kompletterande redovisning angående Barn och utbildningsnämndens  
uppdrag till förvaltningschefen att kontakta Strömstadslokaler gällande frågan  
om deras ansvar för anpassade soprum/förvaringslokaler för källsortering 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslut den 14 november 2013 
att: ge förvaltningschefen i uppdrag att kontakta Strömstadslokaler gällande frågan  
om deras ansvar för anpassade soprum/förvaringslokaler för källsortering, samt 

att: ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, samt att den samma blir nämndens 
yttrande gällande medborgarförslaget om källsortering och miljötänk i  
kommunens skolor (KS/2011-0440) 

Utredare Nicklas Faritzon anger att Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på 
medborgarförslagets innehåll som ligger i linjer, såväl med kommunens miljöarbete som 
med skolans uppdrag. Enligt läroplanerna för förskolan, grundsärskolan, grundskolan och 
gymnasiet har skolan mål att barn och elever ska visa respekt för och omsorg för vår 
gemensamma miljö. Arbetet med vår gemensamma miljö ska ingå som en del i 
verksamheten och undervisningen. 

Vissa skolor har i dagsläget ingen heltäckande systematisk källsortering.  
Förvaltningen gör bedömningen att det ibland saknas förutsättning för att förskolor  
och skolor ska kunna utveckla sitt arbete med källsortering. 
 
 
Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämnden protokoll 2013-01-31 
Tjänsteskrivelser från utredare Nicklas Faritzon 2013-01-20 
Kommunfullmäktiges beslut den 2011-12-16 
Medborgarförslag Källsortering och miljötänk i kommunens skolor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delges: 
Diariet 
Barn- och utbildningsnämnden 
Anneli Gollungberg, Barn- och utbildningschef 
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Remissvar medborgarförslag – Friluftsmuseet flyttas till Kärleksudden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  avslå medborgarförslaget 

att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Maria Wedin har i ett medborgarförslag framfört en önskan om att flytta friluftsmuseet  
till Kärleksudden. Fördelarna skulle vara att Kärleksudden ligger närmare centrum och  
att det där finns en lekplats. Därutöver framför förslagsställaren att föräldrar slipper gå i  
de tunga backarna att bostäder istället byggs där Friluftsmuseet ligger idag. 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 15 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag till remissvar samt 

att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad. 
 
 
Tekniska nämnden beslut den 3 september 2013 
att avslå medborgarförslaget. 

Tekniska förvaltningen anger att den nuvarande platsen för Friluftsmuseet 
är väl vald med tanke på karaktären på de byggnader som är placerade där 
idag.  Kärleksudden framstår ur det perspektivet som ett sämre alternativ. 
 
 
Beredning 
Kommunstyrelsens beslut den 2013-01-30 att sända ärendet på remiss till  
Teknisk nämnden, Kommunfullmäktiges beslut den 2012-08-30 
att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens protokoll 2013-01-31 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-30 
Medborgarförslag om att flytta Strömstads Museum till Kärleksudden 
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Ks § 16 
Au § 9                  Dnr Ks/2012-0368 
 
Remissvar motion – Åtgärder för positiv utveckling i Skee  
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  avslå förslag att den sk Triangeln ska i väntan på annan planering ges en grön struktur 
med motivering att den gällande detaljplanen för den s.k. Triangeln medger inte att ”gröna 
stråk” anläggs då områden för park-, naturmark saknas i gällande plan 

att till viss del bifalla förslag att i bostadskvarteret Hjältsgård 6:1, bygga ut gator, vatten 
och avlopp till tomter, enligt tekniska nämndens yttrande 

att till viss del bifalla förslag att belysning på gång- och cykelvägen parallellt med nya 
infarten till Skee, enligt tekniska nämndens yttrande 

att avslå förslag att det absoluta förbudet mot livsmedelsförsäljning i detaljplanen.tas bort. 
med motiveringen att frågan redan avhandlats i gällande detaljplan för Bastekärr och därför 
inte kommer att behandlas igen 
 
Ärendebeskrivning 
I motionen anger Folkpartiet Liberalerna att de vill starkt betona satsningar på Skee 
samhälle, där de menar finns en framtidstro och en förväntan som kommunen måste 
bemöta med konkreta åtgärder. 
 
Motionärerna föreslår 
1. att den sk Triangeln ska i väntan på annan planering ges en grön struktur 
2. att bostadskvarteret Hjältsgård 6:1, bygga ut gator, vatten och avlopp till tomter 
3. att belysning på gång- och cykelvägen parallellt med nya infarten till Skee 
4. att det absoluta förbudet mot livsmedelsförsäljning i detaljplanen.tas bort. 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 15 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag till remissvar samt 
att motionen därmed ska anses besvarad. 
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Tekniska nämnden beslut den 3 september 2013  

att ställa sig bakom Tekniska förvaltningens remissyttrande på medborgarförslaget. 
 
 
Tekniska förvaltningen har till nämnden redovisat: 
1. Den gällande detaljplanen för den s.k. Triangeln medger inte att ”gröna  
stråk” anläggs då områden för park-, naturmark saknas i gällande plan. 

2. Arbetet med detaljplanen för Hjältsgård 6:1 har dragit ut på tiden med 
anledning av att Länsstyrelsens kräver att råden i publikationen ”Stigande 
vatten, en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden” 
följs. En VA- och dagvattenutredning har med anledning av detta tagits 
fram och den visar att endast en mindre yta påverkas. Förvaltningen gör 
bedömningen att detta inte skall innebära något hinder för att detaljplanen 
skall kunna antas och vinna laga kraft under 2014. Därefter kan 
exploateringsarbetena starta. 

3. Enligt uppgift från Trafikverket är ett ”cykelpaket” på väg inom en snar 
framtid. Detta innebär att statsbidrag kan utgå med 50 %, dock i konkurrens 
med andra sökanden. Tekniska förvaltningen föreslår att man inväntar 
cykelpaketet innan något beslut fattas. 
 
 
Beredning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2012 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott som den 6 mars 2013 remittera förslag 1-3 till  
Tekniska nämnden för yttrande. 
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Remissvar motion – Intraprenad inom äldreomsorg  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Omsorgsnämnden förslag till remissvar samt 

att motionen därmed ska anses besvarad. 
 
 
Ärendebeskrivning 
I motionen anges bland annat att äldreomsorgen är ett av Strömstads kommuns  
viktigaste och största verksamhetsområde. För att utveckla äldreomsorgen behövs  
nya ideer och förslag och i ett sådant arbete är det viktigt att lyfta fram både personalen 
och de äldre. Motionärerna anser att Strömstads kommun bör prova verksamhetsformen 
intraprenad inom äldreomsorgen. 

Intraprenad innebär att en självständig resultatenhet får utökat ansvar och utökade 
befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala 
förvaltningen. Detta innebär att enheten fortfarande ägs och drivs kommunalt och att 
personalen är anställd av kommunen. Syfte med intraprenad är främst att öka 
möjligheterna till påverkan för brukarna och ge större utrymme för egna initiativ. Den 
äldre enskildes behov, önskemål och egen förmåga ska sättas i centrum. Lika viktigt är att 
anställda får möjligheten att utvecklas i sitt yrke.  

Motionärerna yrkar 
att man i Strömstad gör ett försök med intraprenad inom något av Strömstads kommuns 
äldreboenden. 
 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar den 15 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom Omsorgsnämnden förslag till remissvar samt 
att motionen därmed ska anses besvarad. 
 

 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar den 29 augusti 2013  
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att ställa sig bakom förslag till yttrande som sitt eget och tillsända till Kommunstyrelsen 

att omsorgsnämnden förklarar sig välvilligt inställd till intraprenad. 
 
 
I förslag till yttrande framgår bland annat att driftsformen intraprenad förutsätter 
tydliga villkor mellan uppdragsgivare och utförare vad gäller kvalitetskriterier som  
ska upppfyllas. Dessa måste utgå från biståndsbeslut. Tydliga villkor vad gäller 
ersättningsnivåer inklusive villkor vid ekonomiskt överskott eller underskott i 
verksamheten. Villkoren kommer att påverkas av nya föreskrifter beträffande  
bemanning och biståndsbeslut vid utförande av insatser i såväl hemtjänst som äldreboende. 

Vidare framgår att Intraprenad är en term som oftast används för att beskriva en 
verksamhet inom offentlig sektor. En Intraprenad har givits större befogenheter att styra 
över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten. 
Verksamhet som sköts i form av en intraprenad får efter upphandling ekonomiska medel 
från sin uppdragsgivare till exempel kommun eller landsting. Intraprenaden är till exempel 
kommunalt anställd, och har samtidigt ansvar för både drift och pengar för verksamheten. 

 
Beredning 
Motion inlämnades till Kommunfullmäktige 2012-01-31 från Folkpartiet liberalernas 
kommunfullmäktigegrupp angående Intraprenad inom äldreomsorgen. 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-02-16 att remittera motionen till Kommunstyrelsen för 
yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-03-28 att remittera motionen till 
Omsorgsnämnden för yttrande, samt att det av yttrandet ska framgå vad som avses med 
Intraprenad. 
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Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset 
2014‐03‐12 klockan 13.00 – 17.00 

Beslutare  Ronnie Brorsson (s) 
Sven Moosberg (stp) deltog inte i §32 
Anders Olsson (m)  
Peter Birgersson Dafteryd (c) 
Siwert Hjalmarsson (m) 
Hans-Inge Sältenberg (c) 
Margareta Fredriksson (fp) 
Håkan Eriksson (fp) 
Karla Valdevieso (mp) 
Peter Sövig (stp) deltog inte i §18  
Lena Martinsson (s)    
Rose-Marie Fagerberg (stp) §18 §32 
 

Jan Vidar Seljegren (s) *  
Jörgen Molin (m) * 
Anette Andersson (fp)* 
Leif Andersson (s) * 
* ej tjänstgörande ledamöter 
 

Övriga deltagare 
 

Anneli Gollungberg Förvaltningschef, Barn- och utbildning 
Göran Wallo Vd Strömstadslokaler AB  
Agneta Johansson Ekonomichef 
Lars Strandlund Teknisk chef 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2014‐03‐19 

 

Sekreterare 

 

.....................................................................   Paragrafer §§ 18 ‐ 34 
  Ralf Karlsson 

 

 

 

.....................................................................  
Ordförande  Ronnie Brorsson (S) 

   

..................................................................................................................  
Justerare  Håkan Eriksson (fp)                                        Siwert Hjalmarsson (m) 
 
 
 
Organ 
 

 
Kommunstyrelsen 

 
ANSLAGSBEVIS 
(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 

Sammanträdesdatum 
 

2014‐03‐12 

Datum för 
anslags uppsättning 

  Datum för    
  Anslags nedtagning   

   

Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

   

Underskrift  .....................................................................  

  Inger Sand Börjesson, registrator 
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   Information om hot och riskbild för politiker under valår 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Peter Birgersson Dafteryd säkerhetsansvarig informerar om Säpo och polisens riskbild 
 
Handlingsplan för våld och hot finns att tillgå. 
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Au §                Ks/2014-0160 

 

Köp av tomträtt mm till fastigheten Strömstad - Strömstad 4:4  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att köpa tomträtt till fastigheten Strömstad - Strömstad 4:4 med tillhörande 
byggnad, anläggningar, betongflytbrygga och inventarier till en köpekilling 
av 6.800.000 kr, enligt bilagda köpekontrakt, 

att förutsättningen för köpekontraktets fullbordan är att kommunfullmäktige 
godkänner kontraktet och att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft, 
att bemyndiga kommunstyrelsen att göra eventuella erforderliga ändringar i 
köpekontraktet, 

att köpet finansieras genom tilläggsbudget för investeringsmedel upp till 
6.800.000 kr, med undantag för eventuella förbrukningsinventarier, som 
finansieras från finansförvaltningens driftbudget, ansvar 1900, vsh 929,  
aktivitet 4025. 

att det är av stor vikt för den maritima näringen att fortsatt marin verksamhet  
såsom varv, mekaniskt verkstad och slip säkerställs. 

 
 Peter Sövig (stp) deltar inte i beslutet på grund av jäv 
 
 
Ärendebeskrivning  
Efter förhandlingar mellan parterna Strömstads kommuns tekniska förvaltning  
och Marin & Verkstadsservice i Strömstad AB har en överenskommelse träffats  
om förvärv av tomträtten till fastigheten Strömstad -Strömstad 4:4.  

Till tomträtten hör byggnad och andra anläggningar belägna inom fastigheten  
Strömstad – Strömstad 4:4, vilka därmed ingår i köpet. I köpet ingår även säljarens 
inventarier enligt särskild inventarielista samt säljarens betongflytbrygga belägen  
på Strömstad 4:16. 

Ett köpekontrakt har upprättats mellan parterna, vilket är undertecknat av säljaren. 
Det främsta skälet till att kommunen ska förvärva tomträtten är för att få rådighet 
över det aktuella markområdet. 
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Beslutsgång i kommunstyrelsen 
Peter Birgersson Dafteryd (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med 
tilläggsyrkande att det är av stor vikt för den maritima näringen att fortsatt marin 
verksamhet såsom varv, mekaniskt verkstad och slip säkerställs. 

Margareta Fredrikson (fp) Anders Olsson (m) samt Siwert Hjalmarsson yrkar  
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt till Peter Birgersson Dafteryd (c) 
tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Peter Birgersson Dafteryd (c) yrkande och  
finner det bifallet. 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-12 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att köpa tomträtt till fastigheten Strömstad - Strömstad 4:4 med tillhörande  
byggnad, anläggningar, betongflytbrygga och inventarier till en köpekilling 
av 6.800.000 kr, enligt bilagda köpekontrakt, 

att förutsättningen för köpekontraktets fullbordan är att kommunfullmäktige 
godkänner kontraktet och att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft, 
att bemyndiga kommunstyrelsen att göra eventuella erforderliga ändringar i 
köpekontraktet, 

att köpet finansieras genom tilläggsbudget för investeringsmedel upp till 
6.800.000 kr, med undantag för eventuella förbrukningsinventarier, som 
finansieras från finansförvaltningens driftbudget, ansvar 1900, vsh 929,  
aktivitet 4025. 

 
Beslutsgång i arbetsutskottet 
Ordförande föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt ekonomichef  
Agneta Johansson förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner det bifallet.  
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Beslutsunderlag 
Förslag till köpekontrakt 
Agneta Johansson, ekonomichef tjänsteskrivelse 2014-03-12 
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Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss  

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ställa sig bakom Miljö- och byggnämndens skrivelse och  
att att fastställa delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss. 
 
Peter Birgersson Dafteryd (c) deltog inte i beslutet 
 
 
Ärendebeskrivning  
Syftet med planen är att ange en tydlig inriktning för förebyggande  
verksamhet, planering och hantering av eventuella större oljeutsläpp i skärgården.  

I det förebyggande arbetet har kommunerna ett ansvar att sprida råd och information  
om risker till allmänheten. Information förmedlas därför bland annat på webbsidan  
och spridning till aktörer inom besöksnäringen i kommunen i samband med att ett  
påslag av olja eller annan kemikalie hotar skärgården.  

Strömstads kommun har en kuststräcka som till stora delar är utpekad som skyddsvärd  
ur olika aspekter. En stor del av kommunens skärgård ingår i Kosterhavets Nationalpark.  
Ett utsläpp skulle leda till stora konsekvenser på naturmiljön med att växt- och djurliv  
skadas, stränder förorenas och havsbotten förstörs.  

Syftet med att upprätta en delregional oljeskyddsplan är att stärka kommunernas  
beredskap inför och vid en olycka, som enligt risk- och sårbarhetsanalyserna bedöms 
kunna leda till en extraordinär händelse i kommunerna, samt att underlätta aktiv  
samverkan mellan räddningstjänsterna under räddningsinsatsen och övriga 
kommunförvaltningar under saneringsinsatsen.  

Målsättningen med kommunalt oljeskyddsarbete är att bekämpa den olja som  
kommer i land från ett utsläpp och för att minimera ekologiska och  
socioekonomiska följder, inte minst för besöksnäringen.  

Framtagandet av planen har letts av en arbetsgrupp med säkerhetssamordnare och 
brandingenjör i de deltagande kommunerna i nära samarbete med representanter  
från berörda förvaltningar och myndigheter. För att skapa en användarvänlig och väl 
förankrad oljeskyddsplan har målsättningen varit att engagera de personer som i  
första hand blir berörda av den. Detta har skett genom att identifiera olika resurser  
inom kommunernas ordinarie verksamheter.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
finner det bifallet.  
 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-05 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att ställa sig bakom Miljö- och byggnämndens förslag till beslut  

 
Peter Birgersson Dafteryd (c) deltog ej i föredragning eller beslut i ärendet 
 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår besluta 2013-12-12 § 319  
att ställa sig bakom förslaget till delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss samt  
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa den samma.  
. 
 
Beslutsunderlag. 
Peter Birgersson Dafteryd säkerhetssamordnare Tjänsteskrivelse 2013-10-29 
Miljö- och byggnämnden protokoll 2013-12-12 
Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss, förslag 2013-10-02 
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Ks § 20 
Au § 30             Ks/2013-0529 
          
Samarbetsavtal Förening WOC 2016 Bohuslän-Dal och  
Samarbetsprogram för  partners och sponsorer Världsmästerskap  
i orientering 2016  

 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna avtalet. 
 
 
Ärendebeskrivning  
Sverige kommer att arrangera världsmästerskapen i orientering år 2016.  
Tävlingarna kommer att förläggas till Strömstad och Tanum. Ett VM i  
orientering lockar flera tusen deltagare från ett femtital länder och tusentals  
besökare. Arrangemanget bli därmed en utmärkt möjlighet att marknadsföra  
Strömstads kommun.  

Förslag till Samarbetsavtal samt Samarbetsprogram för partners och sponsorer 
Världsmästerskapen i orientering har tagits fram av WOC 2016 Sweden.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
finner det bifallet.  
 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottets beslutar 2014-02-19  föreslå kommunstyrelsen besluta  

att  fastställa förslag till samarbetsavtal Strömstads kommun och föreningen  
WOC 2016 Bohuslän-Dal 

 

Synpunkter under sammanträdet  
Utbetalningsdatum ändras utifrån kommunens beslut och WOC:s önskemål.  
Att Strömstads kommun tillhandahåller primärkartan till lokala orienteringsförening  
utan avgift ska framgå av avtal eller Samarbetsprogram för partners och  
sponsorer. Förtydligande av avtalstext i p 8 och p 9 behöver göras.  
Mats Blom,WOC Sweden 2016, redogör för arbetet med samarbetsavtal.  
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Beslutsunderlag. 
Förslag till korrigerat samarbetsavtal 
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Mats Blom Generalsekreterare  Orienterings VM / WOC 2016  blom@matsblom.se 
Ulf Björkman tf kommunchef ulf.björkman@stromstad.se 
 

mailto:blom@matsblom.se
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Ks § 21 
Au § 49             Ks/2014-0121 
          
Fiberkommunikation till kommunala verksamhetsställen  

 
Kommunstyrelsen beslutar  

att IT-avdelningen ska beställa svartfiber av StrömstaNet AB till  
kommunens verksamhetsställen där behov av fiberkommunikation finns.  
315 tkr Engångskostnad  
490 tkr Ökade driftskostnader per år  

Detta ska finansieras genom omfördelning inom ram.  

att uppdra åt StrömstaNet AB ta fram planeringsunderlag beträffande  
nodernas placering till fiberföreningarna,  

att uppdra till StrömstaNet AB att ta fram handlingar för ansökan om bidrag  
från Västra Götalandssregionen till medel för bredbandsinfrastruktur utbyggnad.  

att  ansökningshandlingar ska undertecknas av behörig firmatecknare både  
hos Strömstanet AB och Strömstads kommun,  

att It-chefen får uppdrag att undersöka möjlighet att samordna  
fiberläggningsarbetet mellan kommunen, fiberföreningar eller andra.  
 
 
Ärendebeskrivning  
Datakommunikationen till våra verksamhetsställen bör bytas ut från  
förhyrda kopparförbindelser till fiberförbindelser så långt det är möjligt.  
I december 2013 meddelade Telia att dom kommer att ändra och minska sin  
produktportfölj när det gäller data- och telekommunikation. Det innebär att  
Strömstads Kommun står inför ett val att antingen avropa andra och dyrare  
alternativ av dataförbindelser än det vi har idag eller att beställa svartfiber av  
StrömstadNet AB.  

Får vi bättre dataförbindelser i form av fiber kan vi säga upp ett stort antal hyrda 
växelanknytningsförbindelser och istället köra IP-telefoni över datanätet.  
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Beslutsgång i kommunstyrelsen 
Hans-Inge Sältenberg (c) yrkar på att ge StrömstaNet AB i uppdrag att ta fram  
handlingar för ansökan om bidrag från Västra Götalandssregionen till medel  
för bredbandsinfrastruktur utbyggnad.  

Ordförande yrkar på att tredje att- satsen i arbetsutskottets förslag till beslut  
ändras till följande lydelse: att ansökningshandlingar ska undertecknas av  
behörig firmatecknare både hos Strömstanet AB och Strömstads kommun,  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Hans-Inge Sältenberg (c) yrkande och  
finner det bifallet. 

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner det bifallet. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskott beslutar 2014-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta  

1. att IT-avdelningen ska beställa svartfiber av StrömstaNet AB till kommunens 
verksamhetsställen där behov av fiberkommunikation finns.  

315 tkr Engångskostnad  
490 tkr Ökade driftskostnader per år  

Detta ska finansieras genom omfördelning inom ram.  

2. att uppdra åt Strömstanet AB ta fram planeringsunderlag beträffande nodernas  
placering till fiberföreningarna,  

3. att uppdra åt Strömstnet AB och kommunledningsförvaltningen tillse att 
ansökningshandlingar ska undertecknas av behörig firmatecknare både hos  
Strömstanet AB och Strömstads kommun,  

4. att It-chefen får uppdrag att undersöka möjlighet att samordna  
fiberläggningsarbetet mellan kommunen, fiberföreningar eller andra.  

 
 

Beslutsgång i arbetsutskottet   
Ordföranden framför med anledning av vad som framkommit i ärendet att  
kommunens bredbandsstrategi bör revideras.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att IT-avdelningen ska beställa svartfiber av StrömstaNet AB till kommunens  
samtliga verksamhetsställen som idag saknar fiberkommunikation och där  
StrömstaNet AB kan erbjuda fiber. 315 tkr Engångskostnad samt 490 tkr ökade 
driftskostnader per år 
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Detta ska finansieras genom omfördelning inom ram med bl a minskade kostnader  
till Telia samt outnyttjade kapitalkostnader 2015 

Peter Birgersson Dafteryd (c) yrkar att arbetsutskottet beslutar  

att uppdra åt Strömstanet AB ta fram planeringsunderlag beträffande nodernas  
placering till fiberföreningarna,  

att uppdra åt Strömstnet Ab och kommunledningsförvaltningen tillse att 
ansökningshandlingar ska undertecknas av behörig firmatecknare både hos  

Strömstanet AB och Strömstads kommun.  

Anders Olsson (m) yrkar att It-chefen får uppdrag att undersöka möjlighet  
att samordna fiberläggningsarbetet mellan kommunen, fiberföreningar eller andra.  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunledningsförvaltningens förslag, på  
Peter Birgersson Dafteryds (c) förslag, på Anders Olssons (m) förslag och  
finner dem samtliga bifallna  
 
Motivering till beslutsförslag  
Verksamheterna har behov av mycket snabbare dataförbindelser än vad som  
finns idag. Detta för att de på ett tillfredsställande sätt ska kunna använda IT som  
ett strategiskt hjälpmedel för att nå uppsatta visioner och mål och bedriva en säker 
verksamhet av hög kvalité.  

 
 
Beslutsunderlag. 
Anette Knutsson IT chef tjänsteskrivelse 2014-02-26 
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Anette Knutsson IT-chef anette.knutsson@stromstad.se 
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Ks § 22 
Au § 50              Ks/2014-0029 
          
Synpunkter på Västra Götalandsregionens utredning om  
Landsbygdstrafik 

 
Kommunstyrelsen beslutar  

att Strömstads kommun anser att syftet med landsbygdstrafik skall vara större  
än det som anges i remissmaterialet. 

att Strömstads kommun anser inte att det föreslagna grundläggande utbudet  
är acceptabelt. Den grundläggande nivån skall erbjuda en resmöjlighet per  
vardag. Var och en av dessa dagar skall det finnas minst fem tidslägen för resa.  
Koppling till regional trafik för resa tur och retur skall finnas. 

att Strömstads kommun ser den förslagna vägen med anropsstyrd trafik på  
landsbygden, som ett alternativ. Den anropsstyrda trafiken bör få ett större  
uppdrag i kombination med en än mer utvecklad närtrafik och samordnad  
med skolskjutstrafiken. Detta leder till en mer flexibel och kostnadseffektiv  
trafik som når fler invånare än dagens minimala linjelagda utbud. 

 
 

Ärendebeskrivning  
Västra Götalandsregionen har inkommit med utredning om landsbygdstrafik  
för yttrande. Två frågor skall besvaras. 

Kan föreslaget avseende syfte med trafiken i landsbygdsområden accepteras?  
Kan förslag till grundläggande utbud accepteras? 

Kan förslaget att anropsstyrd trafik får ett större uppdrag i landsbygdstrafiken  
accepteras? 
 

Beslutsgång i kommunstyrelsen 
Hans-Inge Sältenberg (c) yrkar   
att Strömstads kommun anser att syftet med landsbygdstrafik skall vara större  
än det som anges i remissmaterialet. 

att Strömstads kommun anser inte att det föreslagna grundläggande utbudet är 
acceptabelt. Den grundläggande nivån skall erbjuda en resmöjlighet per vardag.  
Var och en av dessa dagar skall det finnas minst fem tidslägen för resa. Koppling  
till regional trafik för resa tur och retur skall finnas. 
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att Strömstads kommun ser den förslagna vägen med anropsstyrd trafik på  
landsbygden, som ett alternativ. Den anropsstyrda trafiken bör få ett större  
uppdrag i kombination med en än mer utvecklad närtrafik och samordnad  
med skolskjutstrafiken. Detta leder till en mer flexibel och kostnadseffektiv  
trafik som når fler invånare än dagens minimala linjelagda utbud. 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kollektivtrafikansvarig  Helena Raunegger  
förslag till beslut och Hans-Inge Sältenberg (c) yrkande och finner bifall enligt  
Hans-Inge Sältenberg (c) yrkande 
 
 
Förslag till beslut 
Helena Raunegger Kollektivtrafikansvarig har inkommit med en tjänsteskrivelse 
2014-02-27 och föreslår 

att Strömstads kommun accepterar förslagets syfte med landsbygdstrafik.  

att Strömstads kommun anser inte att det föreslagna grundläggande utbudet är 
acceptabelt. Den grundläggande nivån skall erbjuda en resmöjlighet per vardag.  
Var och en av dessa dagar skall det finnas minst fem tidslägen för resa. Koppling  
till regional trafik för resa tur och retur skall finnas. 

att Strömstads kommun accepterar delvis den föreslagna vägen med anropsstyrd  
trafik på landsbygden. Den anropsstyrda trafiken bör få ett större uppdrag i kombination 
med en än mer utvecklad närtrafik och samordnad med skolskjutstrafiken. Detta  
leder till en mer flexibel och kostnadseffektiv trafik som når fler invånare än dagens 
minimala linjelagda utbud. 
 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskott beslutar 2014-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att yttrande från Barn- och utbildningsförvaltningen begärs beträffande behov av  
samordning/ samutnyttjande mellan skolskjutstrafiken och övrig kollektivtrafik.  

 
Beslutsgång i arbetsutskottet   
Ordförande Ronnie Brorsson (s) framför att yttrande från Barn- och  
utbildningsförvaltningen behövs för att kunna överblicka behov av samordning/ 
samutnyttjande mellan skolskjutstrafiken och övrig kollektivtrafik.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner det bifallet.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Helena Rauneggers kollektivtrafikansvarig 2014-02-27 
Beslut om remiss av landsbygdsutredningen – Västra Götalandsregionen 
Tjänsteskrivelse Kent Hansson ”Skolskjutstrafiken som en del av 
kollektivtrafikutbudet” 2014-02-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Delges: Diariet 

Helena Raunegger, kollektivansvarig : helena.raunegger@stromstad.se 
Martin Elofsson Kollektivtrafiksekretariatet: martin.elofsson@vgregion.se 
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Ks § 23 
Au § 59                Ks/2014-0142 
          
Val av representant i Bohuskustens vattenvårdsförbund 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
att Lars Georgsson (s) utses som kommunens representant i Bohuskustens 
vattenvårdsförbund istället för Ulf Gustafsson (s).  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2013-09-11 § 114 enligt arbetsutskottets förslag  
att ställa sig bakom Bohuskustens Vattenvårdsförbunds val av Ulf  
Gustafsson (S) som efterträdare till avgående Lars‐Olof Olsson (S).  
Ulf Gustafsson har februari 2014 meddelat att han avgår från platsen. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
finner det bifallet.  
 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskott beslutar 2014-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att Lars Georgsson (s) utses som kommunens representant i Bohuskustens 
vattenvårdsförbund istället för Ulf Gustafsson (s).  

 
Beslutsgång i arbetsutskottet   
Ordföranden föreslår att arbetsutskottet ska ställa sig bakom  
Socialdemokraternas nominering till Bohuskustens Vattenvårdsförbunds val  
av Lars Georgsson (s) som efterträdare till avgående Ulf Gustafsson (S).  

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner det bifallet.  

 
 

 
          Delges: Diariet 

Bohuskustens Vattenvårdsförbund:info@bvvf.se 
Lars Georgsson Båtviksvägen 47 45290 STRÖMSTAD  
 

mailto:info@bvvf.se
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Ks § 24 
Au § 7              Ks/2011-0440 
          
Svar på medborgarförslag – Källsortering och miljötänk  
i kommunens skolor 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Barn- och utbildningsnämndens svar på medborgarförslaget 

att medborgarförlaget därmed anses besvarat. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Hanna Janssons och Elin Berg Lundins medborgarförslag:  
”Genom att källsortera på kommunens skolor bidrar vi till att återvinningen i kommunen  
ökar. Inte bara genom att vi sorterar skolans avfall, utan att när elever och personal på  
skolan källsorterar dagligen på sin arbetsplats, tror vi att dessa goda miljövanor kan bli  
vanor som vi tar med hem. Det kommer att kännas fel att kasta aluminiumburkarna i de  
vanliga soporna hemma, om vi i skolan, och på våra arbetsplatser, dagligen möter  
valmöjligheten att sortera.” 

Förslaget kan sammanfattas med att man vill att källsorteringen och medvetenheten  
omkring detta ökar och framförallt inom kommunens skolar där många ungdomar  
vistas dagligen. 
 

Redogörelse under sammanträdet 
Annelie Gollungberg, förvaltningschefen Barn- och utbildningsförvaltningen  
redogör för vad som har skett i ärendet och anger att Kartläggningen visade att  
samtliga förskolor och F-6 skolor källsorterade, papper, glas, plast, batterier och  
metall och att det var Strömstadslokalers fastig-hetsskötare som transporterade  
avfallet till återvinningscentralen. Vissa förskolor går tillsammans med barnen  
med avfallet till återvinningen. 
Kartläggningen visade också att Strömstiernaskolan och Strömstads gymnasium  
inte hade anpassade soprum för återvinning. Båda skolorna källsorterar papper,  
metall, glas, glödlampor och batterier. Avfallet transporteras av vaktmästarna till 
återvinningscentralen. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
finner det bifallet. 
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Tidigare beslut i ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-05  
att förvaltningschefen Barn- och utbildningsförvaltningen ska kallas  
till Kommunstyrelsen den 12 mars 2014 för att rapportera vad som har skett i ärendet.  
 
 
Kommunstyrelsens protokollsanteckningar  
Peter Birgersson Dafteryd (c) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden,  
till Kommunstyrelsen den 12 mars 2014 ska inkomma med en nulägesrapport vad  
som har skett i ärendet.  
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Peter Birgersson 
Dafteryd (c) yrkar och finner bifall för Peter Birgersson Dafteryd (c)  
förslag till beslut  

 

Arbetsutskottets beslutar den 15 januari 2014 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom Barn- och utbildningsnämnden remissvar,  

att begära kompletterande redovisning till Kommunstyrelsen 2014-02-05 angående  
Barn och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningschefens uppdrag att samt 

 att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad. 
. 
Arbetsutskottets protokollsanteckningar  
att begära kompletterande redovisning angående Barn och utbildningsnämndens  
uppdrag till förvaltningschefen att kontakta Strömstadslokaler gällande frågan  
om deras ansvar för anpassade soprum/förvaringslokaler för källsortering 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslut den 14 november 2013 
att: ge förvaltningschefen i uppdrag att kontakta Strömstadslokaler gällande frågan  
om deras ansvar för anpassade soprum/förvaringslokaler för källsortering, samt 

att: ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, samt att den samma blir nämndens 
yttrande gällande medborgarförslaget om källsortering och miljötänk i  
kommunens skolor (KS/2011-0440) 

Utredare Nicklas Faritzon anger att Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt  
på medborgarförslagets innehåll som ligger i linjer, såväl med kommunens miljöarbete  
som med skolans uppdrag.  
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  19 (38) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2014-03-12 

 

 

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 

Enligt läroplanerna för förskolan, grundsärskolan, grundskolan och gymnasiet  
har skolan mål att barn och elever ska visa respekt för och omsorg för vår  
gemensamma miljö. Arbetet med vår gemensamma miljö ska ingå som en del i 
verksamheten och undervisningen. 

Vissa skolor har i dagsläget ingen heltäckande systematisk källsortering.  
Förvaltningen gör bedömningen att det ibland saknas förutsättning för att förskolor  
och skolor ska kunna utveckla sitt arbete med källsortering. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden protokoll 2013-01-31 
Tjänsteskrivelser från utredare Nicklas Faritzon 2013-01-20 
Kommunfullmäktiges beslut den 2011-12-16 
Medborgarförslag Källsortering och miljötänk i kommunens skolor 
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Ks § 25 
Au § 41                Ks/2012-0441 
          
Svar på motion angående ”Barnomsorgens utveckling i Strömstad”  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Barn- och utbildningsnämndens svar på motionen 

 
Ärendebeskrivning 
Utredare Niclas Faritzon har i tjänsteskrivelse till Barn- och utbildningsnämnden  
angivit:  

Annan pedagogisk omsorg  
Under de senaste åren har efterfrågan på förskoleplatser i Strömstads kommun  
ökat markant på grund av höga födelsetal och stor inflyttning. För att möta  
efterfrågan har kommunen de senaste tre åren öppnat 10 nya förskoleavdelningar.  
Ett led i utbygganden har varit att se över alternativa driftsformer gällande  
förskolan. I januari 2013 fick därför Barn‐ och utbildningsförvaltningen i uppdrag  
av Barn‐ och utbildningsnämnden att undersöka vårdnadshavares eventuella  
önskemål om annan pedagogiks verksamhet i form av dagbarnvårdare.  
Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda kostnader och förutsättningar för 
dagbarnvårdare.  
Under mars månad skickade förvaltningen ut en förfrågan via post till samtliga 
vårdnadshavare som ansökt om förskoleplats. Totalt rörde det som om 157 
vårdnadshavare. 16 vårdnadshavare sa sig eventuellt vara intresserade av att ha sina  
barn hos dagbarnvårdare. Förvaltningens utredning gällande förutsättningarna och 
kostnaderna för dagbarnvårdare, visade att kostnaderna för 16 barn motsvarade 
kostnaderna för en förskoleavdelning.  

Utifrån förvaltningens utredning fann Barn‐ och utbildningsnämnden det inte  
aktuellt att starta en dagbarnvårdareverksamhet. I stället fick förvaltningen i  
uppdrag att undersöka möjligheten att öppna en tillfällig förskoleavdelning i  
väntan på Mellby förskola.  
 
Kvällsöppen omsorg  
I maj 2012 fick Barn‐ och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda efterfrågan  
för kvällsöppen omsorg. Utredningen, som presenterades för nämnden i september 
 2012, visade att kostnaderna för en kvällsöppen omsorg uppgick till cirka 452 Tkr.  
Barn‐ och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att starta en kvällsöppen 
omsorg från och med september 2013. Kostnaderna för dessa skulle tas med i  
budgeten för 2013.  
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Under mars månad 2013 skickade förvaltningen ut information om kvällsöppen  
omsorg via post till samtliga vårdnadshavare som ansökt om förskoleplats,  
samtidigt som informationen anslog på kommunens förskolor.  

Sammanlagt fick förvaltningen in sex ansökningar och kvällsöppen omsorg.  
Från och med september 2013 har Strömstads kommun kvällsöppen omsorg.  
Verksamheten finns på Tångens förskola och har öppen från 19:00 till 21:30.  

Härmed anser Barn‐ och utbildningsförvaltningen att Peter Heies motion  
angående barnomsorgens utveckling (KS/2012‐0441) besvarad.  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
finner det bifallet.  
 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-19 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Barn- och utbildningsnämndens beslut  

att den samma blir Kommunstyrelsens remissvar gällande Peter  
Heies (C) motion angående barnomsorgens utveckling.  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslut 2014-01-30 § 6  

                   att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, samt  

att den samma blir Barn‐ och utbildningsnämndens remissvar gällande Peter  
                   Heies (C) motion angående barnomsorgens utveckling (KS/2012‐0441)  

 

 
Beslutsunderlag 
Barn- och Utbildningsnämnden protokoll 2014‐01‐30 
Nicklas Faritzon Utredare, Tjänsteskrivelse  2014‐01‐16 
Kommunfullmäktige 2012-11-29 
Motion 2012-11-13 
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Ks § 26 
Au § 42               Ks/2012-0439  
          
Svar på motion angående ”Hur mycket får det bullra?”  

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med beaktande av innehållet i beslut MBN § 120 daterad  
2013-04-18 anse motionen besvarad 

att motionens intention därmed är tillgodosedd.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Anita Rylander och Bengt Bivrin (mp) lämnade 2012-11-15 in motionen  
”Hur mycket får det bullra?”. Av motionen framgår att Miljöpartiet begär  
att det slås fast vilka ljudnivåer som gäller i vår kommun och att man yrkar  
att kommunen beslutar anta Naturvårdsverkets riktvärden för extern  
industribuller vid fasad till bostad (SNV RR 1975:5) samt Socialstyrelsens  
allmänna råd och riktvärden (SOFS 2005:6) för buller inomhus. Man yrkar  
även att kommunen ska besluta om vilka åtgärder som ska utgå då  
verksamhetsutövaren/ fastighetsägaren inte följer de beslutade bullernivåerna. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
finner det bifallet.  
 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-19 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med beaktande av innehållet i beslut MBN § 120 daterad 2013-04-18  
anse remissen besvarad och med det föreslå Kommunfullmäktige besluta att  
motionens intention därmed är tillgodosedd.  
 

Yrkande  
Sven Moosberg (stp) yrkar att arbetsutskottet beslutar  

att med beaktande av innehållet i beslut MBN § 120 daterad 2013-04-18  
anse remissen besvarad och med det föreslå Kommunfullmäktige besluta  
att motionens intention därmed är tillgodosedd.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Sven Moosberg (stp) yrkande och  
finner det bifallet 

 
Miljönämnden beslutade 2013-04-18, MBN § 120  
att anta förvaltningens förslag, ”Vägledning för egenkontroll för verksamheter  
som spelar musik”.  
att med beaktande av innehållet i beslut MBN § 120 daterad 2013-04-18 anse  
remissen besvarad 
att motionens intention därmed är tillgodosedd.  
 
De riktlinjer som lämnades var att efter 23.00 får ekvivalent ljudnivå från 
musikanläggning på restaurang, krog eller liknande inte överstiga 60 dBA  
utanför verksamheten.  

Dörrar och fönster ska hållas stängda efter klockan 23.00 då musik spelas  
inomhus. Detta gäller i möjligaste mån, och det ska finnas rutiner för hur  
detta kontrolleras. Fönster och dörrar får hållas öppna om verksamheten är  
av sådan art att det är uppenbart att detta inte orsakar bullerstörning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden protokoll 2014-01-23 

                   Michael Olsson Förvaltningschef Tjänsteskrivelse 2013-12-18 
Kommunfullmäktige 2012-11-29 
Motion 2012-11-14 
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Ks § 27 
Au § 45             Ks/2013-0222 
          
Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag  

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att besluta enligt tekniska nämndens förslag  

att bibehålla nuvarande trafiklösning för Skärtorsdagens trafik samt  

att avslå motionen.  
 

Ärendebeskrivning 
Margareta Fredriksson m fl (fp) har 2013-05-16 lämnat in en motion där de  
föreslår att en utredning genomförs med syftet att trafiken på skärtorsdagen leds  
om via torget/Badhusgatan och att en budget för detta avsätts för 2014.  
  
Beslutsgång i kommunstyrelsen 
Anders Olsson (m) yrkar på att en utredning av alternativ sträckning genomförs  
inför kommande år.  

Peter Birgersson Dafteryd (c), Margareta Fredriksson (fp) yrkar bifall till  
Anders Olsson (m) förslag 

Peter Sövig (stp), Lena Martinsson (s) Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till  
Tekniska nämndens förslag  

Anders Olsson (m) återtar sitt yrkande 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Tekniska nämndens förslag till beslut  
och finner det bifallet. 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-19 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besluta enligt tekniska nämndens förslag  

att bibehålla nuvarande trafiklösning för Skärtorsdagens trafik samt  

att avslå motionen.  
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Yrkande  
Anders Olsson (m) yrkar att utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att  
utredning genomförs med syfte att öppna en fil för trafik på Södra Hamngatan,  
Torget och Badhusgatan då en fil kan avgränsas på Norra Hamngatan, Nedre bron,  
Torget och Badhusgatan och hållas tillgänglig för ”blåljustrafik” samt att tekniska  
nämndens förslag ska avslås.  

Peter Birgersson Dafteryd (c) bifaller Anders Olssons (m) förslag.  

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt tekniska nämndens förslag  
att bibehålla nuvarande trafiklösning för Skärtorsdagens trafik.  
 

 
Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på eget förslag, på Anders Olssons (m) förslag  
samt på förslag i motionen och finner att utskottet beslutar enligt Ronnie  
Brorssons (s) förslag.  
 

Tekniska nämnden beslutar 2013-12-17 § 104  
att ställa sig bakom förslaget i tjänsteskrivelsen att bibehålla  
nuvarande trafiklösning för Skärtorsdagens trafik.  

Tjänsteskrivelse har upprättats av Tekniska förvaltningen som beskriver  
konsekvenser av borttag av trafikrestriktioner i centrum på skärtorsdagen  

Polis och räddningstjänst anser att tidigare års trafiklösning är den enda  
de kan rekommendera med hänsyn till säkerhet. 

Tekniska förvaltningen föreslår därför med ovanstående motivering att  
Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget att bibehålla tidigare års  
utformning av trafikomläggning/slinga. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden protokoll 2013-12-17 
Conny Hansson gatuchef Tjänsteskrivelse 2013-12-09 
Kommunfullmäktige 2013-05-30 
Motion 2013-05-16 
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Au § 55             Ks/2013-0396 
          
Svar på motion angående”Cykelluft”  

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen ligger i linje med befintligt uppdrag som Tekniska förvaltningen  
har fått av Tekniska nämnden gällande cykelpump i centrum 
 
Margareta Fredriksson (fp) tackar för svaret från Tekniska nämnden 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lars Tysklind och Margareta Fredriksson (FP) lämnade 2013‐09‐24 in en  
motion om att Strömstads kommun ska ta ansvar för att en tryckluftsstation  
för cyklister installeras i stadens centrum.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
finner det bifallet.  
 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen ligger i linje med befintligt uppdrag som Tekniska förvaltningen  
har fått av Tekniska nämnden gällande cykelpump i centrum.  
 
Tekniska nämnden beslutar 2913-12-17 § 103  
att besvara motionen på cykelluft att detta ligger i linje med befintligt  
uppdrag som Tekniska förvaltningen har fått av Tekniska nämnden  
gällande cykelpump i centrum.  
 
Tekniska förvaltningen anger: Utredning och planering av cykelpump i  
centrum har pågått under en tid. Problemet med cykelpumpar är att de oftast  
blir utsatta av skadegörelse.  
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Gatuavdelningen har därför varit i kontakt med bl a Göteborgs kommun  
under hösten och de har placerat ut en ny pump som visats sig vara tålig  
mot skadegörelse. Denna typ av pump kostar ca 80 tkr inkl installation  
vilket är ungefär den dubbla kostnaden mot tidigare pumpar på marknaden.  
Dock har denna nya typ varit mycket hållbar och kan anses vara ett bra  
val i det långa loppet. Ambitionen är att installera denna under maj  
månad 2014.  
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden protokoll 2013-12-17 
Kommunfullmäktige 2013-10-24 
Motion 2013-09-16 
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Ks § 29 
Au § 56                 Ks/2013-0438 
          
Svar på medborgarförslag angående Boplikt 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  Strömstad kommun inte har för avsikt att ta initiativ till en kampanj, riktad  
till riksdagen, för boplikt i utsatta områden och  

att medborgarförslaget därför avslås  

 
Ärendebeskrivning  
Sofie Regnander och Lasse Linusson inkom den 20 oktober 2013 med ett  
medborgarförslag om boplikt i Strömstad.  

Sofie Regnander och Lasse Linusson anger i sitt medborgarförslag att boplikt  
kan vara ett verktyg för att värna en levande glesbygd.och föreslår att Strömstad  
kommun tar initiativ till en kampanj - riktad till riksdagen – för boplikt i utsatta  
områden  
 
Beslutsgång i kommunstyrelsen 
Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
finner det bifallet.  
 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara medborgarförslaget med att Strömstad kommun inte har för avsikt  
att ta initiativ till en kampanj, riktad till riksdagen, för boplikt i utsatta  
områden och  

att medborgarförslaget därför avslås  
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Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige protokoll 2013-11-28  
Medborgarförslag 2013-10-20 
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Ks § 30 
Au § 58               Ks/2013-0226 
          
Svar på motion om elektroniskt voteringssystem 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att det inte finns skäl för att införskaffa elektroniskt voteringssystem och  

att motionen därför avslås.  

 
Ärendebeskrivning 
Mattias Gustafsson (SD) har 2013-05-17 lämnat in en motion där han  
föreslår att Strömstads kommun snarast möjligt installerar ett elektroniskt  
voteringssystem som ryms i investeringsbudgeten.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
finner det bifallet.  
 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att det inte finns skäl för att införskaffa elektroniskt voteringssystem och  

att motionen därför avslås.  

 

Protokollsanteckning  
Vid arbetsutskottets möte framkommer tveksamhet om behov av elektroniskt 
voteringssystem då fullmäktige enbart har 39 platser och då kostnaden är  
betydande för införskaffandet. Det framkommer även att det ur demokratisynpunkt  
är viktigt att ledamöter och åhörare kan följa hur ledamöterna röstar i beslutsärenden.  
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Beslutsunderlag 
Ola Lindström, administrativ chef, tjänsteskrivelse  
Kommunfullmäktige protokoll 2013-05-30  
Motion 2013-05-21 
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Ks § 31 
Au § 52                Ks/2014-0031 
          
Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel till år 2014 

 
Kommunstyrelsen beslutar  

att enligt tekniska nämndens förslag överföra beslutade investeringsmedel för  
pågående investeringsprojekt till 2014 för skattefinansierad verksamhet med  
20,2 mkr samt taxefinansierad verksamhet med 23,7 mkr  

att enligt tekniska nämndens förslag återlämna investeringsmedel med 6,3 mkr avseende 
icke påbörjade investeringar då 400´ fråndrages för täckande av reparationskostnader 
Styrsö brygga.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har i ärende TN/2013‐0139 beslutat föreslå om överföring av tidigare 
beslutade, ej nyttjade investeringsmedel för pågående projekt till budget 2014.  
 
I sammandrag rör det sig om följande belopp:  
- Skattefinansierad verksamhet; överföring av 20,2 mkr till 2014  
- Taxefinansierad verksamhet; överföring av 23,7 mkr  
Därutöver föreslår nämnden att återlämna ej nyttjade investeringsmedel med ca 6,7 mkr 
för större projekt som inte påbörjats. Dessa är Hålkedalen infart båtramp m.m. 
Förlängning av väg Beatebergsgården Skee, Bro över Strömsån samt stenanläggning vid 
Alaska.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
finner det bifallet.  
 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskott beslutar 2014-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att enligt tekniska nämndens förslag överföra beslutade investeringsmedel för  
pågående investeringsprojekt till 2014 för skattefinansierad verksamhet med  
20,2 mkr samt taxefinansierad verksamhet med 23,7 mkr  

att enligt tekniska nämndens förslag återlämna investeringsmedel med 6,3 mkr avseende 
icke påbörjade investeringar då 400´ fråndrages för täckande av reparationskostnader 
Styrsö brygga.  
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Yrkande  
Ordförande föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt tekniska nämndens beslut men att 
400´ exkluderas, för täckande av reparationskostnader Styrsö brygga, från de 
investeringsmedel som återlämnas  

 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner det bifallet 

 

Anteckningar under mötet  
Till mötet har inkommit kompletterande tjänsteskrivelse 2014-02-19 från tekniska chefen 
som anger att i samband med den storm som ägde rum 2013-12-05 uppkom stora skador 
på angöringsbryggan på Styrsö, reparationsarbetet har beräknats till ca 400.000 kr. 
Kostnaden ryms inte inom årets tilldelade budgetmedel.  

Tekniska förvaltningen föreslår därför att 400.000 kr, av de investeringsmedel uppgående 
till 6.748.000 kr som föreslagits återlämnas, får behållas för ändamålet att reparera 
bryggan.  
 

Tekniska nämnden beslutar TN/2013‐0139  
föreslå om överföring av tidigare beslutade, ej nyttjade investeringsmedel för pågående 
projekt till budget 2014.  

I sammandrag rör det sig om följande belopp:  
- Skattefinansierad verksamhet; överföring av 20,2 mkr till 2014  
- Taxefinansierad verksamhet; överföring av 23,7 mkr  

Därutöver föreslår nämnden att återlämna ej nyttjade investeringsmedel med ca 6,7 mkr 
för större projekt som inte påbörjats. Dessa är Hålkedalen infart båtramp m.m. 
Förlängning av väg Beatebergsgården Skee, Bro över Strömsån samt stenanläggning vid 
Alaska.  
 

 
Beslutsunderlag 
Agneta Johansson ekonomichef, Tjänsteskrivelse 2014‐02‐21 
Tekniska nämnden protokoll 2014-01-28 
Lisbeth Hansson controller Tjänsteskrivelse 2014-01-14 
 
 

 
          Delges: Diariet 

Tekniska nämnden  
Agneta Johansson ekonomichef: agneta johansson@stromstad.se 
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Ks § 32 
Au § 54              Ks/2014-0061 
          
Strömstads museum 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anslå ytterligare 200´som driftsbidrag 2014 till Strömstads museum och  

att finansiering ska ske från finansförvaltningens budget 2014 ansvar 1900,  
verksamhet 929.  

att kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att  
finna en långsiktig lösning på finansieringen av Strömstads Museum.  

 

Sven Moosberg (stp) deltar ej i beslutet på grund av jäv 

 
Ärendebeskrivning 
Strömstads Museiförening har i skrivelse 2014-01-31 påtalat föreningens och  
Museets ekonomiska situation och ställt fråga om kommunen är beredd att  
utöka det kommunala bidraget.  

Kultur och fritidsutskottet har begärt av Museiföreningen att man gör en  
förnyad översyn av budget för 2014. Museiföreningens nya beräkning visar att  
en förstärkning av verksamhetsbidraget för 2014 med 200´ skulle ge museet 
förutsättningar att driva verksamheten vidare på ett tillfredställande sätt.  
 
 
Beslutsgång i kommunstyrelsen 
Margareta Fredriksson (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
finner det bifallet.  
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskott beslutar 2014-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att anslå ytterligare 200´som driftsbidrag 2014 till Strömstads museum och  

att finansiering ska ske från finansförvaltningens budget 2014 ansvar 1900,  
verksamhet 929.  

att kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott får i uppdrag  
att finna en långsiktig lösning på finansieringen av Strömstads Museum.  
 

Sven Moosberg (stp) deltar ej i beslutet på grund av jäv 

 

 
Yrkande  
Anders Olsson (m) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur-  
och fritidsutskott får i uppdrag att hitta långsiktiga lösningar när det gäller  
finansiering av verksamheten på Strömstads museum bland annat genom att  
söka projektmedverkan.  
 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på Anders Olssons yrkande och finner det bifallet.  

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritid protokoll 2014-02-24  
Skrivelse Strömstads museums situation och framtid  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Delges: Diariet 

Jan Palmblad  Kultur- o informationschef  jan.palmblad@stromstad.se                      
Agneta Johansson ekonomichef: agneta johansson@stromstad.se 
Strömstads Museiförening: stromstads.museum@telia.com 
 

mailto:johansson@stromstad.se
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Ks § 33 
Au §                   Ks/ 2013-0235 
          
Verksamhetsberättelse 2013 – Kommunstyrelsens verksamheter i 
kommunledningsförvaltningen  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förvaltningens verksamhetsberättelse med bokslut 2013 
 
 
Ärendebeskrivning 
Underlag till verksamhetsberättelse2013 för Kommunstyrelsen daterat 2014-03-07  
har sammanställts inom kommunledningsförvaltningen. Underlaget tar bland annat upp 
händelser av betydelse inom nämndens verksamhet, uppföljning av nämndens mål, 
ekonomisk analys och personalstatistik. 
 
Beslutsgång i kommunstyrelsen 
Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till Agneta Johansson ekonomichef förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
finner det bifallet.  
 
Beslutsunderlag 
Agneta Johansson ekonomichef, tjänsteskrivelse 2014‐03‐07 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Kommunledningsförvaltningen  
2013 version 3 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskott beslutar 2014-03-12 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att godkänna förvaltningens verksamhetsberättelse med bokslut 2013 
 

 
 
 
 

 
          Delges: Diariet 

Agneta Johansson ekonomichef: agneta johansson@stromstad.se 
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Ks § 34 
Au § 53                  Ks/2014-0033 
          
Hemställan om borgensram för AB Strömstadsbyggen  

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att det kommunala bostadsbolaget AB Strömstadsbyggen medges höjd  
borgensram med 455 Mkr.  

 
Ärendebeskrivning  
Det kommunala bostadsbolaget AB Strömstadsbyggen ansöker om höjd  
borgensram från 743,6 Mkr till 1 200 Mkr. Syftet är att kunna fullfölja det  
långsiktiga arbetet med byggnation av upp till 200 lägenheter, underhåll av  
befintligt bostadsbestånd samt mark/fastighetsköp under perioden 2014 – 2018.  
 
Beslutsgång i kommunstyrelsen 
Anders Olsson (m) Margareta Fredriksson (fp), Hans Inge Sältenberg (c)  
Håkan Eriksson (fp) och Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till arbetsutskottets  
förslag till beslut 
 
Lena Martinsson (s) yrkar att det kommunala bostadsbolaget AB  
Strömstadsbyggen medges höjd borgensram med 251 Mkr 
 
Propositionsordning i kommunstyrelsen 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och  
Lena Martinssons (s) yrkande och finner bifall för arbetsutskottets  
förslag till beslut. 
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskott beslutar 2014-02-26 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att det kommunala bostadsbolaget AB Strömstadsbyggen medges höjd borgensram 
med 455 Mkr.  
 
Yrkande  
Anders Olsson (m) yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt det alternativ som medger 
ökad borgensram om 455 mkr då det ger en bättre framförhållning för bolaget och då 
riskerna bedöms som små.  

Sven Moosberg (stp) yrkar att utskottet beslutar enligt ekonomichefens Agneta 
Johanssons och Vd Göran Wallos förslag.  

Peter Birgersson Dafteryd (c) ställer sig bakom att arbetsutskottet beslutar enligt det 
högre alternativet beträffande borgensram.  
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Anders Olssons(m) förslag att föreslå 
Kommunstyrelsen att det kommunala bostadsbolaget AB Strömstadsbyggen  
medges höjd borgensram med 455 Mkr och finner det bifallet.  
 

Beslutsunderlag 
Agneta Johansson ekonomichef, yttrande 2014‐02‐21 
Göran Wallo verkställande direktör, hemställan 2014-01-20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Delges: Diariet 
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Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset 
2014‐04‐09 klockan 13.00 – 16.40 

Beslutare  Ronnie Brorsson (s) 
Anders Olsson (-)  
Peter Birgersson Dafteryd (c) 
Siwert Hjalmarsson (m) 
Hans-Inge Sältenberg (c) 
Margareta Fredriksson (fp) 
Karla Valdevieso (mp) 
Peter Sövig (stp)  
Rose-Marie Fagerberg (stp)  
Jörgen Molin (m)  
Anette Andersson (fp)  
 

Jan Vidar Seljegren (s) * 
Leif Andersson (s) * 
Lena Martinsson (s) * 
 
* ej tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare 
 

Ulf Björkman tf kommunchef 
Björn Richardsson översiktsplanerere 
Göran Wallo, verkställande direktör i AB Strömstadslokaler 
Johan Brandberg företrädare för idrottsrådet 

Justeringens plats och tid  Kommunledningskontoret 2014‐04‐16 

 

Sekreterare 

 

.....................................................................   Paragrafer §§ 35 ‐ 53 
  Ralf Karlsson 

   

.....................................................................  
Ordförande  Ronnie Brorsson (s) 

   

..................................................................................................................  
Justerare  Margareta Fredriksson (fp)              Peter Sövig (stp) 
 
 
 
Organ  Kommunstyrelsen  ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum  2014‐04‐09 

Datum för 
anslags uppsättning 

  Datum för    
  Anslags nedtagning   

   

Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

   

Underskrift  .....................................................................  

  Inger Sand Börjesson, registrator 
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Ks § 35          

Information Blå översiktsplan för Norra Bohuslän 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen i respektive kommun är ansvarig för den översiktliga 
planeringen. De fyra nordbohuslänska kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs 
och Lysekil arbetar gemensamt fram en översiktsplan.  

Blå översiktsplan kommer att innehålla rekommendationer för hur havs- och 
skärgårdsområden långsiktigt ska användas för att säkerställa en hållbar användning 
och nyttjande av våra gemensamma resurser.  
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Ks § 36 
Au § 79                Ks/2010-0335 

Översyn av det utvidgade strandskyddet i Strömstad kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunen i yttrande till Länsstyrelsen lämnar synpunkter enligt bilaga 1 och 
bilaga 2  

att i områden där Fördjupade översiktsplaner finns ska inga förändringar ske  

att kommunen ska ges möjlighet att på nytt lämna synpunkter efter att justeringar i 
remissunderlaget/kartmaterialet gjorts 

Ärendebeskrivning  
Remissen gäller en översyn av det utökade strandskydd som redan finns. Utökat 
strandskydd gäller sedan 1975 längs kusterna och för vissa sjöar i Strömstads 
kommun och avser sträckan 100-300 meter från strandlinjen. Utöver detta gäller det 
generella strandskyddet 0-100 meter längs kusten och längs sjöar och vattendrag. 

Det utökade strandskyddet kom till stånd genom ett separat beslut från 1975.  
I samband med ny strandskyddslag 2009 fick länsstyrelsen regeringens uppdrag  
att senast 31 dec 2014 se över de områden som har utökat strandskydd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson 2014-04-02 

Remissvar bilaga1 rör generella synpunkter på länsstyrelsens förslag. Dessa 
synpunkter har samordnats med kommunerna Tanum, Sotenäs och Lysekil. Tanken 
är att respektive kommunstyrelse ska godkänna en skrivelse med samma 
ordalydelse.  

Remissvar bilaga 2 är synpunkter som enbart rör Strömstads kommun 

Miljö- och byggnämnden protokoll 2014-03-20 

Remiss från Länstyrelsen 2014-01-29 

Beslutsgång 
Översiktsplanerare Björn Richardsson föredrar ärendet samt går igenom och 
förtydligar remissvaren för samtliga punkter i bilaga 1 och bilaga 2.   
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-02 föreslå kommunstyrelsen 

att kommunen i yttrande till Länsstyrelsen lämnar synpunkter enligt bilaga 1 och 2  

att i områden där Fördjupade Översiktsplaner finns ska inga förändringar ske  

att kommunen ska ges möjlighet att på nytt lämna synpunkter efter att justeringar i 
remissunderlaget/kartmaterialet gjorts 
 
 
Beslutsgång i arbetsutskottet 
Sven Moosberg (Stp) begär följande protokollsanteckning 
Det gamla strandskyddet ska fortsatt gälla. Där det nya strandskyddet ökar 
tillgängligheten för markägare ska det nya strandskyddet gälla. Skälet är att 
människan sedan 1975 års strandskydd, haft lång tid på sig att förhålla sig till 
rådande villkor och med de villkoren som grund, haft möjlighet att planera och 
utveckla sina marker samt leva efter ett mönster som säkerställer fortsatt rådighet 
över utvecklingsbara områden. Det nya strandskyddet beskär markägarens rätt att 
fortsatt utveckla och förfoga över sin egen mark vilket inte kan anses vara i 
överensstämmelse med ett rättvisekrav.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges: Diariet 
Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten: natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Miljö- och byggnämnden: mbn@stromstad.se 
Tekniska nämnden: tn@stomstad.se 
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Ks § 37 
Au § 78                Ks/2014-0100 

Detaljplan för Spinnaren 1 m fl 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till utställning ska bättre illustration presenteras avseende byggnadens 
utformning  

att med hänsyn till trafiksituationen beakta fasningen av fastigheten mot korsningen 
Norrtullsgatan- Fredrikshaldsvägen. 

att i övrigt lämna yttrande utan erinran 

Ärendebeskrivning  
Samrådshandlingar har sänts på remiss. Svar ska lämnas senast 20 mars. 
Detaljplanen syftar till att tillskapa ökad byggrätt för ett flerbostadshus på 
fastigheten Spinnaren 1 i centrala Strömstad. 

Det är en bra idé att skapa en större byggrätt på den berörda fastigheten. 
Befintliga byggnader har inga kulturvärden och nya bostäder blir ett värdefullt 
tillskott i centrala staden. 
Fastigheten gränsar både till flerbostadshus och villatomter. Detta gör planen  
till en kvalificerad arkitektuppgift som ställer höga krav på byggnadernas  
utformning, där skala, materialval, fönstersättning etc, har betydelse för hur väl  
man lyckas. Kommunens Strategi för stadens miljö, antagen av KF i maj 2013,  
ger vägledning om hur uppgiften ska lösas. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar 2014‐01‐13 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson Översiktsplanerare 2014-02-28 

Beslutsgång 
Ulf Gustavsson (s) föreslår att med hänsyn till trafiksituationen beakta fasningen av 
fastigheten mot korsningen Norrtullsgatan- Fredrikshaldsvägen. 

Margareta Fredriksson (fp) yrkar bifall till Ulf Gustavsson (s) förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Ulf Gustavsson (s) förslag och finner det bifallet. 
 
Protokollanteckning 
Peter Sövig (stp) anger att huset bör dras in ca 1,5m på norra sidan mot 
Fredrikhaldsvägen, för att förbättra siktmöjligheter i korsningen, samt möjliggöra 
bredare trottoar och ev framtida gång och cykelbana. 
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Justerande: 
 
…………………………………………………..         
Ronnie Brorsson,  
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
………………………………….                …………………………………. 
Margareta Fredriksson (fp)                          Peter Sövig (stp)                                                  

 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-02 föreslå kommunstyrelsen 

att lämna yttrande utan erinran och 

att utskottet är enig i att till utställning ska bättre illustration presenteras  
avseende byggnadens utformning  
 
Beslutsgång i arbetsutskottet 
Sven Moosberg (Stp) begär att följande protokollsanteckning görs: 
Byggnaden i sin nuvarande skepnad, oaktat exteriör och fönsterplacering ger 
intrycket av en sorts futurism, som inte är anpassad till den bestående gamla och 
nya byggnationen. Arkitekten har inte iakttagit den speciella byggnationen som 
råder på Norra Bergsgatan. Detta tillsammans med utformningen gör att 
Strömstadspartiets uppfattning är att dels mer precisera och åskådliggöra 
byggnadens skepnad och dels återges mer detaljerat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges: Diariet 
Miljö- och byggnämnden: mbn@stromstad.se 
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Svar på motion om Ungdomslägenheter centralt i Strömstad 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ange att Omsorgsnämnden har beslutat att 2014 ta fram långsiktig planering för 
boenden, vilken bl.a. omfattar Jägarens särskilda boende,   

att AB Strömstadsbyggen planerar för ungdomars boende  

att motionen därmed anses besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet de gröna motionerade 2012-06-06 genom Anita Rylander m.fl.  
om att det särskilda boendet lokaler på Jägaren ska bli smålägenheter för 
ungdomar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström administrativ chef 2014-03-12 
Motion 2012-06-06 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-01-29 föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ange att Omsorgsnämnden har beslutat att 2014 ta fram långsiktig planering för 
boenden, vilken bl.a. omfattar Jägarens särskilda boende,  

att AB Strömstadsbyggen planerar för ungdomars boende samt 
att till kommunfullmäktige ange att motionen därmed anses besvarad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges: Diariet 
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Svar Motion från Mattias Gustavsson (SD) om Kanal Ung 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Barn- och utbildningsnämndens remissvar som sitt eget och  

att motionen därmed är besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Mattias Gustafsson (SD) har den 17 april 2013 lämnat in en motion till 
Kommunfullmäktige gällande ungdomsverksamheten Kanal Ung. I motionen 
föreslår han att Barn- och utbildningsnämnden i samråd med elevråden ska anordna 
allmänna möten med elever, ungdomar samt föräldrar för att diskutera och 
involvera ungdomarna om utformningen av organisationen. Han föreslår också att 
anställda ledare skall inneha utbildning och kompetens som fritidsledare. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-02-27 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon 2014-01-16 
Motion 2013-04-17 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-02 föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Barn- och utbildningsnämndens remissvar som sitt eget och  

att motionen därmed är besvarad. 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 2014-02-27 föreslå kommunstyrelsen  

att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, samt 
att den samma blir Barn‐ och utbildningsnämndens remissvar gällande Mattias 
Gustafssons (SD) motion om Kanal Ung  
 
Under 2013 beslöt nämnden om riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten. 
Riktlinjerna, som varit ute på remiss till samtliga partier representerade i 
Kommunfullmäktige, innehåller en skrivning om att personalens utbildning 
och kompetens. 
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Strömstads kommun kommer att delta i Ungdomsstyrelsens enkät LUPP (Lokal 
utvärdering av ungdomspolitiken) under 2014. Genom deltagandet i LUPP 2014 
kommer ungdomarna att bli delaktiga i utformandet av fritidsgårdsverksamheten. 

Förvaltningen har därigenom uppfyllt motionens två förslag samt Mattias 
Gustafssons motion om Kanal Ung (KS/2013‐018) därmed är besvarad. 
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Ks § 40 
Au § 74                Ks/2014-0069 

Strömstads remissvar gällande regional folkhälsomodell 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta Johanna Jonsson, folkhälsosamordnares förslag till remissvar  
som sitt eget  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Västra Götalandsregionen har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. 
Västra Götalandsregionen har i kraft av att vara en region, med ansvar för flera 
områden där befolkningens hälsotillstånd kan påverkas, potential att nyttja 
möjligheterna inom så väl det offentliga som det civila samhället. Förslaget på 
regional folkhälsomodell syftar till att förbättra organisering och samverkan för att 
på så sätt få ett effektivare folkhälsoarbete. 

Beslutsunderlag 
Strömstads remissvar gällande regional folkhälsomodell 2014-03-05 
Tjänsteskrivelse Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare 2014-03-05 
Förslag på regional folkhälsomodell Västra Götalandsregionen 2014-02-05 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom  
Johanna Jonsson, folkhälsosamordnares förslag till remissvar som sitt eget  
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Justerande: 
 
…………………………………………………..         
Ronnie Brorsson,  
Kommunstyrelsens ordförande 
 
………………………………….                …………………………………. 

                   Margareta Fredriksson (fp)                          Peter Sövig (stp)                                                  
 
 

 
Delges: Diariet 
anne.m.svensson@vgregion.se; 
Johanna Jonsson folkhälsosamordnare: johanna.jonsson@stromstad.se 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  11 (29) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2014-04-09 

 

 

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 § 41 
Au § 58                Ks/2013-0486 

Ordningsregler och föreskrifter för Strömstads småbåtshamnar 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta nya ordningsregler och föreskrifter för Strömstads småbåtshamnar enligt 
hamnavdelningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Verksamheten i kommunens småbåtshamnar utvecklas och det finns 
anledning att ändra i våra regler för kommunens småbåtshamnar. 
Nuvarande gällande regler är från 1996. 

Hamnavdelningen har i tjänsteskrivelse 2013-11-05 tagit fram ett förslag till 
ändringar och tillägg av ”Ordningsregler och föreskrifter för Strömstads 
småbåtshamnar 1996-01-01” 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens protokoll 2013-11-12 
Niclas Samuelsson tjänsteskrivelse 2013-11-05 
Ordningsregler och föreskrifter för Strömstads småbåtshamn 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-05 föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta nya ordningsregler och föreskrifter för Strömstads småbåtshamnar enligt 
hamnavdelningens förslag. 

Tekniska nämnden beslutar 
att efter redaktionella ändringar föreslå Kommunfullmäktige att anta nya 
ordningsregler och föreskrifter för Strömstads småbåtshamnar enligt 
hamnavdelningens förslag. 
 

  
 
 
 

 
Delges: Diariet 
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Ks § 42 
Au § 71                Ks/2013-0126 

Aktivitetshall 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera aktivitetshall och ta in anbud  

att fortsätta arbetet med finansieringsfrågorna. 

Ärendebeskrivning 
En projektgrupp bestående av Lena Martinsson, representant för Kommun-
styrelsen, Göran Wallo, verkställande direktör i AB Strömstadslokaler, Thomas 
Karlsson projektansvarig Strömstadslokaler AB samt Johan Brandberg företrädare 
för idrottsrådet, har fått i uppdrag att genomföra en förstudie avseende aktivitetshall 
för föreningar i Strömstads kommun. Arbetet ska löpande redovisas och stämmas 
av med kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsgång 
Projektgruppen presenterar förslag till utformning av aktivitetshall samt en 
beskrivning av möjliga användningsområde för att tillgodose olika målgrupper.  

Protokollsanteckning 
Anders Olsson anger att det är av stor vikt att kommunstyrelsen aktivt arbetar  
med att skapa förutsättningar för en framtida utveckling av kulturverksamheterna 
och skapa faciliteter för de samma.  

Margareta Fredriksson (fp) Peter Birgersson Dafteryd (c) samt Karla Valdevieso 
(mp) ställer sig bakom protokollsanteckningen. 

Kommunstyrelsen beslutar bifalla noteringen. 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-26 föreslå kommunstyrelsen 

att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att projektera aktivitetshall och  
ta in anbud  

att fortsätta arbetet med finansieringsfrågorna. 
 

 
Delges: Diariet 
Lena Martinsson: lena.martinsson@stromstad.se 
Göran Wallo: <goranw@stromstadsbyggen.se> 

mailto:lena.martinsson@stromstad.se
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Ks § 43 
Au § 80                Dnr Ks/ 2013- 0491 
 
Reglemente gällande fördelningsprinciper för halltider i kommunens 
idrottshallar   

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till reglemente för fördelning av tider samt uthyrningsprinciper på 
Strömstad kommuns idrotts- och fritidsanläggningar 

Ärendebeskrivning 
Under flera år har idrottsföreningarnas verksamhet i Strömstad växt och härigenom 
har behovet av halltider ökat. Det ökade behovet har lett till att efterfrågan på 
halltider är större än tillgången.  

Mot bakgrund av detta har diskussioner om en multihall startat och resulterat i ett 
konkret förslag till en ny hall vid Strömsvallen. Föreningsrådet, som varit delaktiga 
i framtagandet av förslaget, har också lagt fram ett förslag till nya 
fördelningsprinciper för halltider. 

Beslutsunderlag 
Förslag på fördelning samt uthyrningsprinciper 
Barn- och utbildningsnämnden protokoll 2013-11-14 
Tjänsteskrivelser från utredare Nicklas Faritzon 2013-10-30 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-04-02 
att anta förslaget till reglemente för fördelning av tider samt uthyrningsprinciper på 
Strömstad kommuns idrotts- och fritidsanläggningar 

Beslutsgång i arbetsutskottet 
Lena Martinsson och Jan Palmblad har på uppdrag av Kultur och fritidsutskottet 
utarbetat förslag beträffande fördelning av tider i Strömstad kommuns idrotts- och 
fritidsanläggning. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-02-24  
att uppdra åt Lena Martinsson och J an Palmblad att ta fram ett förslag till nya 
fördelningsprinciper. 
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Kommunstyrelsen beslutar 2014-02-05 

att remittera ärendet till Kultur- och fritidsutskottet för att bereda ärendet samt att 
utskottet lämnar förslag senast 14 mars. 

Barn- och utbildningsnämnden beslut 2013-11-14 
att: ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och föreslå kommunstyrelsen att behandla 
ärendet gällande fördelningsprinciper för halltider i kommunens idrottshallar. 

Utredare Nicklas Faritzon redogjorde för ärendet i tjänsteskrivelse. 
Under flera år har idrottsföreningarnas verksamhet i Strömstad växt och härigenom 
har behovet av halltider ökat. Det ökade behovet har lett till att efterfrågan på 
halltider är större än tillgången. 

Mot bakgrund av detta har diskussioner om en multihall startat och resulterat 
i ett konkret förslag till en ny hall vid Strömsvallen. Föreningsrådet, som 
varit delaktiga i framtagandet av förslaget, har också lagt fram ett förslag till 
nya fördelningsprinciper för halltider. 

Nicklas Faritzon fortsatte att redogöra för uthyrningsansvaret för idrotts-hallarna i 
kommunen. Ansvaret ligger idag på Barn- och utbildnings förvaltningen, vilket 
innebär ansvar för hanteringen av nycklar och  
samordning kring fördelningen av halltider. 

De fördelningsprinciper som gäller idag finns i taxebilagan. Förvaltningen anser, 
enligt Nicklas Faritzon att det inte finns någon nödvändig koppling mellan taxorna 
för uthyrningen, som är en del av budgeten, och fördelningsprinciperna. Därför bör 
dessa utformas i ett eget reglemente. 

Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente hand om kultur- och fritidsfrågor. 
Ärendet om reglemente gällande fördelningsprinciper för halltider ligger inom 
detta område och, anser förvaltningen, bör därför behandlas av kommunstyrelsen 
och inte Barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges: Diariet 
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Ks § 44 
Au § 65               Ks/2014-0079  

Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel till år 2014 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att enligt Miljö- och byggnämndens förslag överföra beslutade investeringsmedel 
för pågående investeringsprojekt till 2014 med 906 tkr  

att enligt Miljö- och byggnämndens förslag omdisponera 448 tkr för att slutföra 
konvertering av data till GFA 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden har i ärende MBN/2013-1074 beslutat föreslå om 
överföring av tidigare beslutade, ej nyttjade investeringsmedel för pågående projekt 
till budget 2014 samt omdisponera 448 tkr för att slutföra konvertering av all 
mätdata till den nya databasen GFA. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-02-20 
Tjänsteskrivelse Lenita Tengström ekonom 2014-03-18 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-26 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att enligt miljö- och byggnämndens förslag överföra beslutade investeringsmedel 
för pågående investeringsprojekt till 2014 med 906 tkr  

att enligt miljö- och byggnämndens förslag omdisponera 448 tkr för att slutföra 
konvertering av data till GFA 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Delges: Diariet 
Miljö- och byggnämnden: mbn@stromstad.se 
Ekonom Lenita Tengström: lenita.tengstrom@stromstad.se 
Ekonomichef Agneta Johansson: agneta.johansson@stromstad.se 
 

mailto:mbn@stromstad.se
mailto:lenita.tengstrom@stromstad.se
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           Ks § 45  
           Au § 76                Ks/2014-0079 

Omsorgsnämndens begäran om överflyttning av investeringsmedel 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

att enligt Omsorgsnämndens förslag överföra beslutade investeringsmedel för 
pågående investeringsprojekt till 2014 för elektroniskt nyckelsystem.  
Budgetbelopp 600 tkr 
 
Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden har 2013-10-14 beslutat föreslå om överföring av  tidigare 
beslutade, ej nyttjade investeringsmedel för pågående projekt till budget 2014 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lenita Tengström ekonom 2014-03-18 
Omsorgsnämnden protokoll 2013-10-14 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-02 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att enligt Omsorgsnämndens förslag överföra beslutade investeringsmedel för 
pågående investeringsprojekt till 2014 för elektroniskt nyckelsystem. Budgetbelopp 
600 tkr 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Delges: Diariet 
Omsorgsnämnden: on@stromstad.se 
Ekonom Lenita Tengström: lenita.tengstrom@stromstad.se 
Ekonomichef Agneta Johansson: agneta.johansson@stromstad.se 
 

mailto:lenita.tengstrom@stromstad.se
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Ks § 46 
Au § 77                 Ks/2014-0079 

Omsorgsnämndens begäran om omdisponering av investeringsmedel  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna att 2014 års budgeterade avskrivningskostnader för nämnda 
investeringsprojekt, 200 tkr, omdisponeras för delfinansiering av driftskostnaderna 
i samband med upphandling av trygghetslarm och elektroniskt låssystem 

att uppdra till ekonomichefen att lämna förslag på finansieringslösning av 
resterande 400 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Gull-Britt Eide redogör i tjänsteskrivelse 2014-02-19 för att 
Omsorgsförvaltningen har beviljade investeringsmedel 2014 med 600 tkr avsedda för 
trygghetslarm/elektroniskt låssystem inom verksamhet vård och omsorg.  

Strömstad gör tillsammans med Tanum en gemensam upphandling av larmsystem. 
Detta underlättar samarbete och samutnyttjande av resurser under upphandlings-
processen. Medel skall användas för driftskostnader i samband med genomförandet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gull Britt Eide omsorgschef 2014-02-19 
Omsorgsnämndens protokoll 2014-03-13 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-02 föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna att 2014 års budgeterade avskrivningskostnader för ovan nämnda      
investeringsprojekt, 200 tkr, omdisponeras för delfinansiering av driftskostnaderna 
i samband med upphandling av trygghetslarm och elektroniskt låssystem 

att uppdra till ekonomichefen att lämna förslag på finansieringslösning av 
resterande 400 tkr. 
 
Beslutsgång i arbetsutskottet 
Ekonomichefen informerar om att av 2014 års budgeterade avskrivningskostnader 
för ovan nämnda investeringsprojekt kan 200 tkr omdisponeras för delfinansiering 
av driftskostnaderna. 
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Ks § 47 
Au § 75           Ks/2014-0175 

Omsorgsnämnden framställning om överflyttning av verksamhet  
 
Kommunstyrelsen beslutar  

att enligt Omsorgsnämndens förslag överflytta ansvaret för handläggning enligt 
Alkohollagen, från Omsorgsnämnden till Miljö- och byggnämnden. 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta de upprättade reglementsförändringar som överflyttningen av ansvaret  
för handläggningen enligt Alkohollagen, från Omsorgsnämnden till Miljö- och 
byggnämnden medför. 

att det i riktlinjer för serveringstillstånd skrivs in att Omsorgsnämnden ska vara 
remissinstans. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Gull-Britt Eide har i Tjänsteskrivelse 2014-02-27 angivit att 
i nuläget är tjänsten som alkoholhandläggare placerad på omsorgsförvaltningen, 
central stab. Arbetstagaren som innehar tjänsten kommer att gå i pension sommaren 
2014 och i samband med detta har förvaltningen haft diskussioner gällande 
organisationen av denna befattning. 

Inom Omsorgsförvaltningens stab finns ingen med liknande arbetsuppgifter vilket 
gör att man blir väldigt ensam i sitt yrkesutövande. Bland annat märks detta i 
samband med tillsynsarbetet. 

Inom Miljö och byggnämnden och förvaltningens ansvarsområde/organisation finns 
t ex tillsyn över livsmedel, receptfria läkemedel och inte minst folköl och 
tobaksförsäljning vilket innebär myndighetsutövning med liknande arbetsuppgifter. 

Att samordna myndighetsansvaret under Miljö- och byggnämnden innebär en rad 
fördelar. Det borde vara möjligt att samordna olika typer av tillsyn och prövning. 
Delegationen kan för att minska sårbarheten spridas på mer än en medarbetare. 
Sammantaget skulle åtgärden kunna bli en möjlig effektivisering med samtidigt ökad 
service mot medborgaren. Förvaltningens förslag blir därför att överflyttar ansvaret för 
alkoholhandläggning från Omsorgsnämnden till Miljö- och byggnämnden. 

I samband med en eventuell omorganisation behöver nämndernas reglementen jämte 
delegationsordningar justeras. Samma gäller överföring av budget/medel. 
 
Samråd med Miljö- och byggförvaltningen har skett i frågan. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef 
Reglementsförändringar 2014-04-02 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-02 föreslå kommunstyrelsen 

att enligt Omsorgsnämndens förslag överflytta ansvaret för handläggning enligt 
Alkohollagen från Omsorgsnämnden till Miljö- och byggnämnden 

att det i riktlinjer för serveringstillstånd skrivs in att Omsorgsnämnden ska vara 
remissinstans 

att Kommunchefen får uppdrag att i tjänsteskrivelse ange förslag till 
reglementesförändringar mm som överflyttningen medför. 
 

Omsorgsnämnden beslutar 2014-03-13 föreslå  

att Kommunfullmäktige beslutar att överflytta ansvaret för handläggning enligt 
alkohollagen från Omsorgsnämnden till Miljö- och byggnämnden 

att det i riktlinjer för severingstillstånd skrivs in att Omsorgsnämnden ska vara 
remissinstans 
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Miljönämnden: mbn@stromstad.se 
Kommunchef Ulf Björkman: ulf.bjorkman@stromstad.se 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  21 (29) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2014-04-09 

 

 

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 § 48 
Au § 69                Ks/2014-0132 

IT-bokslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna 2013-års IT-bokslut 

Ärendebeskrivning 
It-chefen har i tjänsteskrivelse angivit att IT-bokslutet ska ge en beskrivning av 
Strömstads kommuns IT-satsning vad gäller ekonomi, struktur och IT mognad över tid. 
Det ska även ge underlag för bedömning av behovet av utveckling av befintliga eller nya 
IT-verktyg eller andra särskilda insatser t.ex. utbildning. Det ska ge möjlighet att i valda 
delar jämföra sig med andra kommuner eller organisationer 
 
IT-bokslutet 2013 består, vid sidan av ett antal inledande avsnitt, av information om IT-
struktur, IT-kostnader, IT-mognad, Säkerhet och Utvecklingsaktiviteter under 2013. 
Även ett avsnitt som gäller telefoni finns med. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Anette Knutsson IT chef  2013-05-28 
IT-bokslut 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-26 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna 2013-års IT-bokslut 
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Ks § 49 
Au § 70                Ks/2014-0172 

Välfärdsredovisning 2013 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Välfärdsredovisning 2013 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsorådets arbete styrs av ett avtal skrivet mellan Strömstads kommun och Hälso- 
och sjukvårdsnämnden. I avtalet finns uppdraget om att följa upp folkhälsoutvecklingen i 
Strömstad genom en välfärdsredovisning. Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare har 
tagit fram en välfärdsredovisning för år 2013.  

Välfärdsredovisningen syftar till att ge en bild av utvecklingen i Strömstads 
kommun och är ett sätt att följa upp kommunfullmäktiges vision om en balanserad 
och långsiktigt hållbar utveckling. Fokus ligger på hela samhällsutvecklingen och 
inte på de verksamheter som finns inom organisationen Strömstad kommun. 
Redovisningen skall vara ett underlag för diskussion och prioriteringar kring hur 
KF:s övergripande vision och mål kan nås. Redovisningen görs varje år och utgår 
från den senast tillgängliga statistiken. Årets redovisning visar bland annat att: 
 

Det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper 

Strömstads goda tillväxt påverkar befolkningens ekonomiska förutsättningar i 
positiv riktning.  

Utbildningsnivån i Strömstad är låg 

Det finns goda relationer mellan barn och vuxna – men samtidigt en grupp som 
upplever att de inte kan prata med någon 

Det är viktigt att vara uppmärksam på utvecklingen av cannabisanvändande samt 
övervikt och fetma. 

 
År 2013 beslutades att välfärdsredovisningen skall göras vartannat år. Uppföljning 
kommer att ske ojämna år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare 2013-02-04 
Välfärdsredovisning 2013 
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-26 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Välfärdsredovisning 2013 
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Au § 64    Ks/2013-0204 
 
Finansiell rapport 2013 
  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Finansiell rapport 2013 

Ärendebeskrivning 
Finanspolicyn föreskriver att kommunstyrelsen/ekonomiavdelningen årligen, i 
samband med presentation av bokslutet till kommunfullmäktige, ska lämna en 
finansiell rapport. Pensionsmedelspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen ska 
sammanställa en årsrapport till kommunfullmäktige, vilket innebär en skriftlig 
redogörelse över det gångna årets placeringsverksamhet samt en bedömning av det 
kommande årets utveckling.  

Föreliggande rapport omfattar samtliga delar, pensionsmedelsförvaltningen, 
likviditetsförvaltningen samt upplåningsuppföljning. 

Årsrapporten redovisar att den totala pensionsmedelsportföljens marknadsvärde 
ökade med 7,5 Mkr, eller 8,6 procent. Det bokförda värdet ökade med 3,3 Mkr, 
efter köp av fondandelar för realisationsvinst, utdelning och premierabatt. 
Orealiserad realisationsvinst uppgår till 9,9 Mkr. Inget nedskrivningsbehov 
föreligger i någon av delportföljerna. 

En större omallokering har skett under året då förvaltaren minskade aktieandelen 
efter sommaren efter riskbedömning av faktorer som skulle kunna påverka 
aktiekurserna negativt under hösten.  

Det långsiktiga målet för pensionsmedelsförvaltningen med 4 procent real 
värdeökning i genomsnitt över fem år överträffades då perioden 2009-2013 
redovisade en värdeökning med 7,3 procent per år. 

Ett tillfälligt behov av externa medel under februari till juni medförde ett behov att 
låna upp till 19 Mkr inom koncernkontot. På balansdagen den 31 december uppgick 
kommunens likvida medel till 42,1 Mkr tack vare större engångsintäkter och 
försenade investeringsprojekt. Placering i fasträntekonto 3 månader gjordes i slutet 
av oktober med 20 Mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Agneta Johansson ekonomichef 2014-03-20 
Finansiell rapport 2013 
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-26 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Finansiell rapport 2013 
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Ks § 51 
Au § 63   Ks/2013-0235 

Årsredovisning 2013 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Årsredovisning 2013 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt Årsredovisning för år 2013. Årsredovisningen är 
kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2013. 
Rapporten omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål 2013, 
ekonomiskt resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, 
budgetuppföljning för styrelse, nämnder och bolag, personalredovisning, finansiell 
analys samt omvärldsanalys.  

Kommunkoncernens resultat uppgår till 38,3 miljoner kronor. Kommunens 
officiella resultat 2013 uppgår till 33,7 Mkr, att jämföra med budgeterade 15 Mkr. 
Den höga resultatnivån beror på engångsintäkter från tomtförsäljning och 
återbetalda sjukförsäkringsavgifter från åren 2005-2006. 

Det ekonomiska målresultatet uppgår till 10,4 Mkr, att jämföra med budgeterade 11 
miljoner kronor. Detta resultat är rensat för tomtintäkter, realisationsvinster, 
avsättning till investeringsfond samt kostnader till följd av ändring av 
redovisningsprincip och uttrycker därmed ett mer rättvisande verksamhetsresultat 
än det officiella. 

Invånarantalet ökar liksom ett flertal verksamheters volymer. Generellt råder god 
anpassningsförmåga i verksamheterna men det förekommer en del budgetavvikelser 
av vilka ett fåtal är bestående.  

Av kommunfullmäktiges nio prioriterade medborgarmål uppnås tre helt och sex 
delvis, ekonomimålet uppnås, medarbetarmålet uppnås delvis. Styrelsens och 
nämndernas mål uppnås till 70 procent. 

Kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. För att upprätthålla en 
god ekonomisk hushållning även i framtiden krävs ett kommunövergripande och 
verksamhetsinriktat förändringsarbete för att bromsa stigande kostnader och 
säkerställa höga resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Agneta Johansson ekonomichef 2014-04-03 
Årsredovisning 2013 
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-03-26 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Årsredovisning 2013 
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Ks § 52                                             Ks/2011- 0288 

Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd 

Kommunstyrelsen beslutar  

att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet 

Ärendebeskrivning 
Ändrad överenskommelse mellan Migrationsverket och Strömstads kommun om 
anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. 
ensamkommande barn, med uppehållstillstånd från 7 platser till 2 platser för 
permanent uppehållstillstånd. 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse 2014-04-02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Delges: Diariet 
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Anmälningsärende  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera anmälningsärende till protokollet 
 
Protokoll 
01 Protokoll Kultur-och fritidsutskottet 2013-10-14, Ks/2014-0193 

02 Protokoll Kultur-och fritidsutskottet 2013-12-09, Ks/2014-0193 

03 Protokoll Kultur-och fritidsutskottet 2014-02-14, Ks/2014-0193 
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Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset 
2014‐05‐28 klockan 13.00 – 15.30 

Beslutare  Ronnie Brorsson (s) 
Ulf Gustafsson (s) 
Peter Birgersson Dafteryd (c) 
Siwert Hjalmarsson (m) 
Hans-Inge Sältenberg (c) 
Margareta Fredriksson (fp) 
Karla Valdevieso (mp) 
Peter Sövig (stp)  
Rose-Marie Fagerberg (stp)  
Jörgen Molin (m)  
 

Jan Vidar Seljegren (s) * 
Leif Andersson (s) * 
Lena Martinsson (s) * 
 
* ej tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare 
 

 

Justeringens plats och tid  Kommunledningskontoret 2014‐ 06‐04 

 

Sekreterare 

 

.....................................................................   Paragrafer §§ 54 ‐ 68 
  Ralf Karlsson 

   

.....................................................................  
Ordförande  Ronnie Brorsson (s) 

   

..................................................................................................................  
Justerare  Karla Valdevieso (mp)                                          Siwert Hjalmarsson (m) 

 
 

 
 
 
Organ  Kommunstyrelsen  ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum  2014‐05‐28 

Datum för 
anslags uppsättning 

  Datum för    
  Anslags nedtagning   

   

Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

   

Underskrift  .....................................................................  

  Inger Sand Börjesson, registrator 
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Au § 104             Ks/2014-0246 

Finansiell rapport per april 2014 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Finansiell rapport per april 2014 

Ärendebeskrivning 
Finanspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen varje tertial ska lämna en 
finansiell rapport med finansverksamhetens utveckling till kommunstyrelsen. 
Pensionsmedelspolicyn föreskriver att skriftlig redogörelse avseende 
placeringsverksamheten ska sammanställas varje tertial till kommunfullmäktige. 
Pensionsportföljens marknadsvärde har ökat med 3 procent och 2,9 Mkr under årets 
första tertial. Av ökningen står aktieportföljen för den högsta ökningen, 5,3 procent, 
1,6 Mkr, medan ränteportföljen har ökat med 2 procent, 1,3 Mkr. 
Anskaffningsvärdet har ökat med 0,3 Mkr. 

Kommunens likvida medel har ökat med 4 Mkr, från 42,1 Mkr till 46,1 Mkr. 
Helårsprognosen för likviditetsutvecklingen är ett positivt kassaflöde till följd av 
ytterligare exploateringsintäkter, engångsintäkter samt lägre investeringstakt än 
budgeterat. Prognosen är ett positivt kassaflöde som överstiger det upplåningsbehov 
som förelåg vid budgetbeslutet i november 2013.  

Kommunen har inga externa lån. Bolagens lån uppgår på balansdagen till 1.048,7 
Mkr, varav Strömstadsbyggen, 740,7 Mkr, Strömstadslokaler, 273 Mkr och 
Strömstanet, 35 Mkr. Det innebär en ökning med 30 Mkr, som avser 
Strömstadsbyggen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Agneta Johansson Ekonomichef  
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-21 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Finansiell rapport per april 2014 
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Delårsrapport Tertial 1 2014 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsrapport tertial 1 2014 

att nämnder och förvaltningar ska vidta åtgärder för att säkerställa det budgeterade 
resultatet 2014  
 
Ärendebeskrivning 

Delårsrapport för tertial 1 år 2014 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för 
kommunkoncernen rapporteras per 31 augusti. 

Det ackumulerade resultatet per 30 april uppgår till 4,8 Mkr, att jämföra med 
budget på minus 7,9 Mkr. Främsta orsakerna till den positiva avvikelsen ligger 
inom finansförvaltningen och avser skatter, kommunal utjämning samt 
obudgeterade intäkter avseende medfinansiering till järnvägsbro vid Myrens 
verksamhetsområde.  

Helårsprognosen för det officiella resultatet uppgår till 18,2 Mkr, att jämföra med 
budget på 13,5 Mkr. Koncernens sammanställda resultatprognos uppgår till 19,7 
Mkr. Kommunens finansiella målresultat efter avsättningar och justeringar 
beräknas till 13,5 Mkr, att jämföra med budget på 11 Mkr.  

Helårsprognosen innefattar en negativ nettoavvikelse mot budget inom 
nämndverksamheten på 10,5 Mkr, varav tre av fem nämnder redovisar 
minusprognos. Omsorgsnämnden räknar med ett underskott på minus 7,4 Mkr, 
Barn- och utbildningsnämnden minus 3 Mkr och Tekniska nämnden minus 1,5 Mkr 
jämfört med budget.  

Finansförvaltningen beräknar ett sammanlagt överskott med 15 Mkr, varav 8,2 Mkr 
avser förbättrat utfall för kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Den 
preliminära prognosen för exploateringsverksamhetens nettoöverskott är 10,7 Mkr. 
Ett belopp om 10 Mkr har reserverats avseende kostnad för medfinansiering av 
aktivitetshall. 

Av årets investeringsbudget på 112,9 Mkr har hittills förbrukats 12,3 Mkr. 
Prognosen för helåret är 65,1 Mkr, varav 45,2 Mkr avser tekniska nämnden. 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2014 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 
Tjänsteskrivelse Agneta Johansson, ekonomichef 
Delårsrapport T1 2014 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-21 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsrapport tertial 1 2014 

att nämnder och förvaltningar ska vidta åtgärder för att säkerställa det budgeterade 
resultatet 2014  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges: Diariet 
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Ks § 56 
Au § 98            Ks/2014-0249 

Ramtillskott 2014 till Omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar  

att tilldela Omsorgsnämnden 2 Mkr som ett ramtillskott 2014 samt ingå i 
Omsorgsnämndens budgetförutsättningar 2015. 

 
Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden har redovisat större nettounderskott på nämndnivå under lång 
tid.  Kommunrevisionen uppdrog våren 2013 åt Ernst & Young att genomföra en 
fördjupad granskning av omsorgsnämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning.  
Slutrapporten innehöll en rad förbättringsområden och rekommendationer. 

En tillförordnad chef för omsorgsförvaltningen tillsattes i november 2013. 
Uppdraget är att i samarbete mellan omsorgsnämnd och omsorgsförvaltning 
fortsätta det påbörjade förändringsarbetet. Att identifiera ytterligare förbättrings-
områden och att verkställa nödvändiga förändringar ingår i uppdraget. Förslag på 
möjlig optimal förvaltningsorganisation ska tas fram. 

Förvaltningschefens uppdrag löper till sista juni och en ny chef har rekryterats. I 
den löpande dialogen med kommunstyrelsens arbetsutskott, har förvaltnings-
chefen informerat om att det föreligger en budgetmässig obalans i förhållande till 
den verksamhetsvolym som omsorgsnämnden bedriver idag. Storleken på 
obalansen är ännu inte klarlagd, då effekterna av det pågående förändringsarbetet 
inte kan bedömas ännu. 

Med ovanstående som grund och med syfte att stödja det pågående förändrings-
arbetet samt skapa bättre planeringsförutsättningar inför nästkommande års 
verksamhet föreslår ekonomichefen att ett permanent ramtillskott tilldelas 
omsorgsnämnden redan innevarande år. Nämnden bedömer hur ramtillskottet 
ska fördelas för att säkerställa en effektiv verksamhet framgent. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Agneta Johansson, Ekonomichef  

 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll Sida  6 (23) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2014-05-28 

 

 

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 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-14 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att tilldela Omsorgsnämnden 2 Mkr som ett ramtillskott 2014 samt ingå i 
Omsorgsnämndens budgetförutsättningar 2015. 
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Omsorgsnämnden 
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Ks § 57 
Au § 101                                          Ks/2014-0084 

Redovisning Etapp 2 Stadshusrenovering  

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge kommunchefen i uppdrag att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att 
färdigställa stadshusets renovering av Stadshuset plan 1 (etapp 1) samt starta upp 
arbetet med renovering av Stadshusets plan 2 och 3 (etapp 2) samt 

att kostnaderna ska belasta budgetposten Verksamhetsrelaterade investeringar i 
hyrda lokaler med ytterligare 5,6 Mkr 

Ärendebeskrivning 
Tomas Karlsson, Strömstadslokaler Ab redovisar genomfört arbete och kostnader 
etapp 1. Kvarvarande arbete motsvarar kostnader om 1,5 Mkr. För genomförande 
av etapp 2 beräknas kostnaden till 4,1 Mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Agneta Johansson, Ekonomichef 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-14 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att ge kommunchefen i uppdrag att ge AB Strömstadslokaler i uppdrag att 
färdigställa stadshusets renovering av Stadshuset plan 1 (etapp 1) samt starta upp 
arbetet med renovering av Stadshusets plan 2 och 3 (etapp 2) samt 

att kostnaderna ska belasta budgetposten Verksamhetsrelaterade investeringar i 
hyrda lokaler med ytterligare 5,6 Mkr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges: Diariet 
Erland Lundqvist, projektledare 
AB Strömstadslokaler: stromstadslokaler@stromstad.se 
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Au § 90           Ks/2014-0200 

Årsrapport försäkringar 2013 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna årsrapport 2013 avseende försäkringsverksamheten i 
Strömstads kommun. 

Ärendebeskrivning  
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 men 
även statistik från tidigare år samt premieutveckling. 

Beslutsunderlag 
Årsrapport av försäkringar 2013 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-07 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att godkänna årsrapport 2013 avseende försäkringsverksamheten i 
Strömstads kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delges: Diariet 
Ekonomiavdelningen  
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Ks § 59 
Au § 91            Ks/2014-0203 

Stiftelsefonder 2013 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder 
för år 2013. 

att ge kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningar till permutation av 
stiftelsefonderna för sammanslagning av stiftelsefonder. 

Ärendebeskrivning  
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2013 av Strömstads 
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för revision av revisor 
Anders Bergman på A0-revision och kommunens revisor Jan Gabrielsson som 
godkänt sammanställningarna. 

Kommunstyrelsen i Strömstads kommun tillika styrelse för bilagda stiftelsefonder 
har att godkänna och underteckna sammanställningen av räkenskaper för 2013 för 
stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan av ekonomiavdelningen skickas 
vidare till revisorer som kompletterar med revisionsberättelser och undertecknande 
av sammanställningen. 

Ekonomiavdelningen handlägger idag 18 st stiftelsefonder. Flera av dessa är för 
små för att ge utdelning ur och en utredning om permutation (sammanslagning) av 
flera fonder bör därför ske för att kunna få en högre utdelningsmöjlighet. Risken är 
stor att vissa stiftelsefonder blir beskattade om de inte når upp till kravet om 80 % 
utdelning under en femårsperiod. Diskussion har förts med revisor om permutation 
och positiv respons har lämnats. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisningar 2013 
PM från revisor 
Sammanställning för underskrift av Kommunstyrelsens ledamöter 
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-07 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder 
för år 2013  

att ge kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningar till permutation av 
stiftelsefonderna för sammanslagning av stiftelsefonder. 

Protokollsanteckning i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Arbetsutskottet uttalade att vid utredning av förutsättningar till permutation bör inte 
begränsning göras att sammanslagning till en fond ska vara under respektive 
nämnd. 
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Ekonomiavdelningen 
Bengt Andersson redovisningsekonom 
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Ks § 60 
Au § 87            Ks/2014-0219 

Bildande av Naturreservatet Kobbungen   

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att inrätta naturreservat med den avgränsning och skötselplan som anges i 
reservatsförslag, daterat 2014-04-15. Beslutet fattas med stöd av 7 kap 4 § 
miljöbalken (1998:808) 

Ärendebeskrivning  
I samband med detaljplaneläggning av Lervik 1:1 ingick Strömstads 
kommun avtal med exploatören att avsätta området på Norbytången som 
kommunalt naturreservat. Naturinventering och kartläggning har pågått 
under åren. Strömstads kommun är förvaltare av reservatet. Förvaltningen  
bedrivs enligt den skötselplan som fastställs av kommun. Skötselplanen ska  
ligga till grund för naturreservatets skötsel. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag Naturreservatet Kobbungen, Strömstads kommun 140415 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-07 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att inrätta naturreservat med den avgränsning och skötselplan som anges i 
reservatsförslag, daterat 2014-04-15. Beslutet fattas med stöd av 7 kap 4 § 
miljöbalken (1998:808) 
  
Protokollsanteckning i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Området är av stor betydelse för naturvården, men även för friluftslivet. 
Naturreservatet utgör ett led i arbetet med att uppnå de av riksdagen 
antagna miljökvalitetsmålen. Hav i balans samt levande kust och skärgård – 
samt - Ett rikt växt och djurliv. 

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla biologisk mångfald i ett 
relativt orört skogs- och hällmarksområde samt en bäckravin med anslutande 
havsvik. Reservatet ska även tillgodose behovet av områden för friluftsliv. 
 

 
Delges: Diariet 
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Ks § 61 
Au § 89           Ks/2013-0031 

Blå Översiktsplan 

Kommunstyrelsen beslutar  

att genomföra samråd enligt plan- och bygglagen (PBL) om program för Blå 
Översiktsplan, daterad 2014-05-08 

Ärendebeskrivning 
Översiktsplaneraren redovisar muntligt pågående arbete 
De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil 
arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av 
havet, dvs det havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar 
sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet. 

Den Blå Översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi skall 
nyttja våra gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i 
framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare 

Syftet med planprogrammet är att lyfta och peka på de frågor som bedöms viktiga 
att studera och bearbeta när den Blå Översiktsplanen skall upprättas. 

Planarbetet leds av Styrgruppen för Tillväxt Bohuslän - Kommunalråd och 
oppositionsråd samt med kommuncheferna adjungerade. Programhandlingen har 
arbetats fram av en arbetsgrupp med planerare, ekologer och näringslivsutvecklare. 

Parallellt med arbetet med den Blå ÖP pågår arbete med att ta fram en maritim 
näringslivsstrategi. Det kommer att bli två separata dokument som är tydligt 
kopplade till varandra. 

Styrgruppen för Tillväxt Bohuslän behandlade planprogrammet för Blå ÖP den 7 
april och beslutade, med någon smärre justering, att ställa sig bakom att 
planprogrammet förs fram till respektive kommunstyrelse för beslut om samråd 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, Översiktsplanerare 
Program för Blå Översiktsplan daterat 2014-05-08 
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-07 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att genomföra samråd enligt plan- och bygglagen (PBL) om program för Blå 
Översiktsplan, daterad 2014-05-08 
 
 
. 
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Ks § 62 
Au § 94            Ks/2011-0293  

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan 
hur man tänker minska/ta bort bostadskön 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Strömstadsbyggens svar och  
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Stellan Nilsson har i medborgarförslag 2011 angivit att det är viktigt att 
Strömstadsbyggen har en vision och plan för att möta kommuninnevånarnas 
framtida behov av bostäder: 
Stellan Nilsson ställer följande frågor: 
‐ Finns planer för när bostadskön kan anses acceptabel? 
‐ Var planerar man att bygga bostäder? 
‐ Kommer man att bygga bostäder till ungdomar som är beroende av 
kollektivtrafik? Det vill säga i närheten av infrastruktur. 

Stellan Nilsson vill med förslaget att Strömstadsbyggens styrelse tar fram en plan 
för hur man tänker minska/ta bort bostadskön i Strömstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström, Administrativ chef 
Svar från Strömstadsbyggen 
Medborgarförslaget 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-07 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Strömstadsbyggens svar och  
att medborgarförslaget därmed anses besvarad. 
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Protokollsanteckning i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Strömstadsbyggen AB har i svar april 2014 redovisat bostadsköns storlek samt 
byggnation av bostäder de senaste åren. Man har också redovisat planer på 
bostadsbyggande de närmaste åren och särskilt angivit planer på bostadsbyggande 
för ungdomar. 

Strömstadsbyggen föreslår, genom redovisningen och då planering för 
bostadsbyggande ingår i bolagets ordinarie verksamhet att medborgarförslaget 
därmed anses besvarad. 
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Ks § 63 
Au § 93           Ks/2011-0394  

Svar på Medborgarförslag om parkeringssituationen vid 
Beatebergsgården 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Strömstadsbyggen AB:s svar och  

att medborgarförslaget därmed anses besvarat 

Ärendebeskrivning  
Jan Carleén Söderman inlämnade 2011 medborgarförslag om parkerings-
situationen vid Beatebergsgården. Jan Carlén Söderman anger i förslaget att 
parkeringssituationen vid Beatebergsgårdens äldreboende i Skee bara blir värre  
för vart år som går. När parkeringen är full, så ställer man sig efter Beatebergs-
vägen vilket ur trafiksäkerhetssynpunkt inte är så lyckat. Äldre människor ute  
med rullator är tvungna att gå mitt ute i vägen alldeles i anslutning till en kurva  
med skymd sikt. 

Medborgarförslaget anger att kommunen ser över möjligheterna att utöka antalet 
personalparkeringsplatser vid Beatebergsgården. 

 
Beslutsunderlag 
Svar från Strömstadsbyggen AB  
Medborgarförslaget 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-07 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Strömstadsbyggen AB:s svar och anser därmed att motionen är 
besvarad  
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Protokollsanteckning i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Strömstadbyggen AB har i svar på medborgarförslaget, som inkom 2014-04-22, 
angivit att trycket på parkeringsplatser vid Beatbergsgården har minskat kraftigt 
sedan Hemtjänstens verksamhet vid Beatebergsgården under våren 2013 flyttades 
till fastigheten Fjällskivlingen inne i Strömstad.  

Man anger även att behovet av parkeringsplatser vid Beatebergsgården inte kvarstår 
i samma omfattning. Strömstadbyggen AB föreslår därmed att medborgarförslaget 
anses besvarad 
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Ks § 64 
Au § 99            Ks/2013-0422  

Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat i och med Kommunstyrelsens beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar  
att inom det snaraste ge Strömstadslokaler AB i uppdrag att projektera 
förskolelokaler i Skee. 
 
 
Ärendebeskrivning  
Föräldrar med barn på Skee förskola har via My Karlsen den 13 oktober 2013 
lämnat in ett medborgarförslag där de anger att förskolelokalerna är dåliga (fukt 
och mögel), att ytorna är för små och att det är för få avdelningar med långa 
köer som följd. De föreslår därför en nybyggnation av förskola i Skee och att 
den ska starta omgående. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-27 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon utredare, Barn‐ och Utbildningsförvaltningen 
2014‐03‐13 
Medborgarförslag 2013-10-13 
 
Beslutsgång 
Hans-Inge Sältenberg (c) yrkar på att Kommunstyrelsen ska ge Strömstadslokaler 
AB i uppdrag att projektera förskolelokaler i Skee. 
Ordförande ställer proposition på Hans-Inge Sältenberg (c) yrkande och finner det 
bifallet. 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-14 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att arbetsutskottet inom det snarast avser att ge Strömstadslokaler Ab i uppdrag att 
projektera förskolelokaler i Skee. 
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Protokollsanteckning i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Den 27 februari 2014 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att göra en 
framställan (BUN/2014-0059) till kommunstyrelsen gällande projektering av ny 
förskola i Skee. Nämnden skrev i sin framställan att kommunstyrelsen bör 
påbörja en projektering av ny förskola i Skee så att den kan tas i bruk under 
2015. 

Genom Barn- och utbildningsnämndens framställan till kommunstyrelsen 
gällande byggnation av ny förskola i Skee anser Barn- och utbildningsförvaltningen 
att medborgarförslaget är besvarat. 
 

Barn- och Utbildningsnämnden beslutar 2014-03-27 

att: ställa sig bakom Nicklas Faritzon utredare på Barn‐ och utbildnings-
förvaltningen tjänsteskrivelsen, samt 

att: den samma blir Barn- och utbildningsnämndens yttrande gällande 
medborgarförslaget om nybyggnation av förskola i Skee 
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Ks § 65 
Au § 43           Ks/2013-0184 

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen då underlag saknas och då Västtrafiks utredning kommer att  
vara klar senare. 

Ärendebeskrivning  
Lars Åke Karlgren m fl (V) har 2013-04-18 lämna in en motion om gratis 
kollektivtrafik för alla i Strömstad. De föreslår att Strömstads kommun ska 
utreda vad gratis kollektivtrafik för alla skulle kosta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Helena Raunegger kollektivtrafikansvarig 
Motion 2013-04-18 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-05-14 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen då underlag saknas och då Västtrafiks utredning kommer att vara 
klar senare. 
 

Protokollsanteckning i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunens kollektivtrafikansvarige har skickat förfrågan till Västtrafik AB.  
Västtrafik svarar 2014-02-28: Kollektivtrafiknämnden har beslutat att tillsätta en 
utredning till hur Västtrafik ska ställa sig till frågor kring olika typer av tillköp, där  
gratis trafik är ett av dem. Västtrafiks utredning beräknas vara klar tidigast i slutet  
av 2014. 
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Förbundsordning Samordningsförbundet Väst  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige fastställa 

att ändring i idag gällande förbundsordningar för Samordningsförbunden  
avseende § 15 (Sof UOF) respektive 16 § (Sof NB) där villkoren för överföring av 
eget kapital och egendom till det nya Samordningsförbundet Väst regleras  

att Samordningsförbundet Norra Bohuslän utvidgas med kommunerna Uddevalla, 
Orust och Färgelanda och samtidigt byter namn till Samordningsförbundet Väst,  

den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst.  

Ärendebeskrivning  
Sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän (Sof NB) och 
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda (Sof UOF) till 
Samordningsförbundet Väst (Sof Väst).  

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst skickades ut till ägarna  
för beslut den 7 mars 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström Administrativ chef 
Tjänsteskrivelse samordningsförbundet Väst 
Missiv till ny förbundsordning Samordningsförbundet Väst 
Förbundsordning Samordningsförbundet Väst 
Brev tillhörande ny Förbundsordning Samordningsförbundet Väst 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-04-23  föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå Kommunfullmäktige fastställa 

att ändring i idag gällande förbundsordningar för Samordningsförbunden  
avseende § 15 (Sof UOF) respektive 16 § (Sof NB) där villkoren för överföring av 
eget kapital och egendom till det nya Samordningsförbundet Väst regleras  

att Samordningsförbundet Norra Bohuslän utvidgas med kommunerna Uddevalla, 
Orust och Färgelanda och samtidigt byter namn till Samordningsförbundet Väst,  

den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst.  

 
Delges: Diariet 
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Tillsättande av tillförordnad kommunchef 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
enhälligt att ställa sig bakom Gull-Britt Eide som tillförordnad kommunchef. 

Ärendebeskrivning 
Tjänsten som kommunchef är vakant 

Beslutsgång 
Ordförande förordar att Strömstads kommun tillsätter Gull-Britt Eide som 
tillförordnad kommunchef.  
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Ks § 68                Ks/2014-0186 

Anmälningsärende 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
att notera anmälningsärende till protokollet 

Anmälningsärenden 

01 Beslut Ks/2011-0288 Överenskommelse om platser för barn med 
uppehållstillstånd 
 
02 Beslut Ks/2014-0120 Parkeringsavgift januari-mars 
 
03 Protokoll Kultur- och fritidsutskottet 2014-04-10 
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Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset 
2014‐05‐28 klockan 13.00 – 15.30 

Beslutare  Ronnie Brorsson (s) 
Sven Moosberg (stp) ej §76 
Peter Birgersson Dafteryd (c) ej §73‐74 
Siwert Hjalmarsson (m) 

Hans‐Inge Sältenberg (c) 
Margareta Fredriksson (fp) 
 
 

Rose‐Marie Fagerberg (stp) * 
Jörgen Molin (m) * 
Jan Vidar Seljegren (s) * §73‐74 §76 
Leif Andersson (s)* 
Lena Martinsson (s) * 

Morgan Gutke (c)* 

Mats Granberg (s) ** 
* tjänstgörande ersättare 
** ej tjänstgörande  

Övriga deltagare 
 

Ulf Björkman tf kommunchef 

Gull‐Britt Eide tf omsorgschef 

Justeringens plats och tid  Kommunledningskontoret 2014‐ 06‐26 

 

Sekreterare 

 

.....................................................................   Paragrafer §§ 69 ‐ 77 
  Ralf Karlsson 

   

.....................................................................  
Ordförande  Ronnie Brorsson (s) 

   

..................................................................................................................…… 
Justerare  Margareta Fredriksson (fp)     Sven Moosberg (stp)           Siwert Hjalmarsson (m) 

paragraf §69‐77                         paragraf §69‐75, §77           paragraf § 76 
 
 
 
Organ  Kommunstyrelsen  ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum  2014‐06‐18 

Datum för 
anslags uppsättning 

  Datum för    
  Anslags nedtagning   

   

Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

   

Underskrift  .....................................................................  

  Inger Sand Börjesson, registrator 
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Information aktuella rapporteringar 

Uppdrag som interimchef för omsorgsnämnden. 
Gull-Britt Eide tillförordnad chef på omsorgsförvaltningen ger en återrapportering 
om sitt uppdrag på omsorgsförvaltningen. 

 
Avtal Migrationsverket 
Gull-Britt Eide ger en återrapportering om kontakter med Migrationsverket och 
en beskrivning på förutsättningar och olika händelseförlopp, beträffande 
asylsökande- PUT-boende för ungdomar 16—18 år som beviljats permanent 
uppehållstillstånd och utslussning till eget boende. 

Kommunstyrelsen beslutar att kontakt ska tas med Migrationsverket om att 
Strömstads Kommun ställer sig välvilliga till 6 asylsökande. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har delegation i frågan. 

Översyn av ägardirektiv 
Ulf Björkman tillförordnad kommunchef redogör för översynen av ägardirektivet 
för kommunens 5 bolag. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till 
bolagsordningen och av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på 
bolaget.  
 
Näringslivsfrågor 
Ulf Björkman redogör för sina tankar kringkommunens näringslivsstrategi.  
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Ks § 69   
Au § 108             Ks/2014-0150 

Projektering Skee förskola  

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt AB Strömstadlokaler att projektera för förskolelokaler i Skee,  

att fortsatt dialog ska ske med AB Strömstadslokaler.  

Ärendebeskrivning 
I oktober månad 2013 gav förskolechef en, utifrån sitt arbetsmiljöansvar, 
företagshälsovården Previa att göra en bedömning av luftkvaliteten och 
eventuella risker för ohälsoproblem på Skee förskola. I december månad 2013 
presenterade arbetsmiljöinspektör från Previa resultatet av sina undersökningar för 
fackliga representanter, förvaltningsledning och fastighetsförvaltaren.  

Resultatet av undersökningen har också presenterats för kommunstyrelsen.  
Utifrån sin undersökning gör arbetsmiljöinspektören bedömningen att lukten i  
lokalerna inte är hälsovådligt, men att det är ett ohälsoproblem i och med att 
problemen funnits så länge och vidtagna åtgärder inte har kunnat eliminera detta. 
Därför är det, enligt Previa, viktigt att kommunen redan nu börjar en  strategisk 
planering för att komma tillrätta med problematiken.  

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2014-02-27 § 10 att ställa sig bakom Barn- 
och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse gällande projektering av ny förskola i 
Skee för att kunna tas i bruk 2015 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och Utbildningsnämnden 2014-02-27 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon, utredare 2014‐02‐26  
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-04 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att uppdra åt AB Strömstadlokaler att projektera för förskolelokaler i Skee,  

att fortsatt dialog ska ske med AB Strömstadslokaler.  
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2014-02-27 § 10 
att ställa sig bakom Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
gällande projektering av ny förskola i Skee för att kunna tas i bruk 2015 

 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Expedieras: Diariet 
AB Strömstadslokaler stromstadslokaler@stromstad.se 
Barn- och utbildningsnämnden bun@stromstad.se 
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Ks § 70   
Au § 106              KS/2014-0248,  MBN/2013-1505 

Detaljplan för del av Strömstad 4:25, Strömsvallen  

Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna yttrande utan erinran 
 
Ärendebeskrivning 
Samrådshandlingar, daterade 2014-05-22 har sänts på remiss. 
Detaljplanens syfte är att optimera befintlig plan från 1964 så att Strömsvallen kan 
utvecklas och kompletteras till en modern anläggning med t.ex.hallbyggnad. 

Byggrätten justeras och detta främst genom att öka byggnadshöjden. 

Planförslaget innebär bl.a. att det blir möjligt att bygga en ny aktivitetshall centralt i 
området. Därutöver medger planen ett antal olika åtgärder på längre sikt, såsom 
vandrarhem och utvidgning av tennishallen. Byggrätterna har begränsats åt öster 
och väster närmast befintliga villor. 

I planhandlingen görs en beräkning av parkeringsbehovet efter utbyggnad. Summan 
blir 120 -150 bilplatser, för alla tillfällen utom vid större evenemang. Plankartan 
medger ca 250 bilplatser. Vid större evenemang måste parkering även ske vid 
Gymnasiet (750m) och vid Hålkedalen (ca 2000m). 

Planförslaget är väl genomtänkt och förberett för förändringar som kan bli aktuella 
på längre sikt. Det finns inget att erinra mot planens innehåll. Detaljsynpunkter på 
plankartans utformning har lämnats direkt till handläggaren. 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar, daterade 2014-05-22 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, Översiktsplanerare 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-04 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att lämna yttrande utan erinran 
 
 
 
______________________ 
Expedieras: Diariet 
Miljö- och byggnämnden, mbn@stromstad.se 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  6 (14) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2014-06-18 

 

 

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 § 71            
Au § 112         Ks/2013-0499 

Detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl 

Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna yttrande utan erinran 

Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att se över den gällande detaljplanen för att medge större 
byggrätter och samtidigt se över vatten och avlopp inom området. Inga nya tomter 
tillkommer. Planförslaget är i linje med ÖP.  

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar, daterade 2013-09-19 
Tjänsteskrivelse översiktsplaneraren 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-18 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att lämna yttrande utan erinran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Expedieras: Diariet 
Miljö- och byggnämnden, mbn@stromstad.se 
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Ks § 72   
Au § 107             KS/2014-0232,  MBN/2012‐1706 

Planprogram, Del av Rossö 2:130 m fl 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta tjänsteskrivelse från Björn Richardsson, Översiktsplanerare 2014‐05‐27  
som sitt eget yttrande 

att beträffande område 2 beaktas möjlighet till ytterligare tomter och viktigt med att 
ange ytterligare lekytor.  

Lena Martinsson (s) och Siwert Hjalmarsson (m) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Planprogram, daterat 2014-01-13, har sänts på remiss. 
Planprogrammet syftar till att fungera som underlag inför kommande 
detaljplanearbete på den norra delen av Rossö i Strömstads kommun.  
I fördjupad översiktsplan (FÖP) Södra Kustområdet är området utpekat som R1-
område vilket innebär, område där utbyggnad av bostäder i samlad form får prövas. 
Prövningen ska ske i detaljplan. 

Planprogrammet redogör för vilka områden som är prioriterade för detaljplanering 
utifrån dagens förutsättningar och behov. 

Planprogrammet följer helt de gränser för R1- bostäder, som har angetts i fördjupad 
översiktsplan (FÖP), antagen av KF 24 oktober 2013. 

I FÖP anges tre utvecklingsområden för bostäder (R1) på Rossö. Dessa ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse. En bärande tanke i FÖP är att ny byggelse läggs 
tätare på några utvalda platser (R1). På så sätt kan stora grönytor sparas utanför de 
tre R1- områdena. 

Beslutsunderlag 
Planprogram, del av Rossö 2:130 m fl (Norra Rossö) 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, Översiktsplanerare 2014‐05‐27  
 
Beslutsgång 
Hans- Inge Sältenberg (c) och Sven Mossberg (stp) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
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Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-04 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att anta tjänsteskrivelse från Björn Richardsson, Översiktsplanerare 2014‐05‐27  
som sitt eget yttrande 

att beträffande område 2 beaktas möjlighet till ytterligare tomter och viktigt med att 
ange ytterligare lekytor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Expedieras: Diariet 
Miljö- och byggnämnden, mbn@stromstad.se 
 



Kommunledningsförvaltningen  Tjänsteskrivelse  1 (3) 

KS ‐ Utvecklingsavdelning  2014‐05‐27  Dnr KS/2014‐0232  

Björn Richardsson, 0526‐196 80     

bjorn.richardsson@stromstad.se    MBN/2012‐1706 

 

Strömstads kommun  0526‐196 90 (växel)  Besöksadress:  
Kommunledningsförvaltningen  0526‐191 10 (fax)  N. Bergsgatan 23 
KS ‐ Utvecklingsavdelning  mbn@stromstad.se  Org nr: 212000‐1405 
452 80  STRÖMSTAD  www.stromstad.se   Bankgiro: 5492‐8379 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Remiss ‐ Planprogram, Del av Rossö 2:130 m fl 

 
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

‐ att anta tjänsteskrivelse, daterad 140527 som sitt eget yttrande 
 
 
 

Beskrivning av ärendet 

Planprogram, daterat 2014‐01‐13, har sänts på remiss. 
 
Planprogrammet syftar till att fungera som underlag inför kommande detaljplane‐
arbete på den norra delen av Rossö i Strömstads kommun. I fördjupad översiktsplan 
(FÖP) Södra Kustområdet är området utpekat som R1‐område vilket innebär, område 
där utbyggnad av bostäder i samlad form får prövas. Prövningen ska ske i detaljplan. 
Planprogrammet redogör för vilka områden som är prioriterade för detaljplanering 
utifrån dagens förutsättningar och behov. 
 
Planprogrammet följer helt de gränser för R1‐bostäder, som har angetts i fördjupad 
översiktsplan (FÖP), antagen av KF 24 oktober 2013. 
 
I FÖP anges tre utvecklingsområden för bostäder (R1) på Rossö. Dessa ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse. En bärande tanke i FÖP är att ny byggelse läggs 
tätare på några utvalda platser (R1). På så sätt kan stora grönytor sparas utanför de 
tre R1‐områdena.  
 
 
 

Synpunkter på programmet 

I planförslaget (sid 14 och framåt) väljer man att bryta ut två delar av det större R1‐
området. Motiveringen är att endast dessa delar är aktuella i dagsläget för fortsatt 
detaljplanearbete. Detta verkar klokt, eftersom R1‐områdena i FÖP är tänkt att räcka 
för bostadsutbyggnad under 20‐25 år. 
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Programmets norra område verkar väl genomtänkt, passagen som föreslås till 
naturmarken norr om planområdet är viktig för de boende i området. 

 
 
 
När det gäller det södra området så är avvägningen mellan nya tomter och naturmark 
väl avvägd i den västra delen. Dvs. tomterna märkta A, samt kringliggande naturmark 
(grönt). Naturmarken består av skogsbevuxna höjdpartier. Denna naturmark bidrar till 
att behålla det lummiga intrycket i området samt att söder om Kockholmsvägen ge en 
buffert mellan gamla och nya tomter. Naturmarken kan skötas med vanligt skogsbruk.  
 

 
 
Naturmarken markerad B på kartan känns inte lika självklar. Behövs alla dessa ytor? 
Till vad ska de användas? Vem ska förvalta dem? Det bör också noteras att den stora 
grönytan längst i öster till större delen är låglänt och vassbevuxen. Det blir svårt att 
använda denna yta som grönyta för de boende. Om syftet är en glesare bebyggelse så 
kan detta uppnås bättre genom att medge större tomter, men utan byggrätt på denna 
del. På så sätt fås en naturlig förvaltning av dessa markytor. För att kunna ta ställning 
till om grönytorna markerade B är lämpliga behöver dessa ses i ett sammanhang med 
de ytor som ligger norr därom, dvs. fram till Garviksvägen, i den del som inte ska 
detaljplaneläggas f.n. 
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Överstora grönytor kan få motsatt effekt, dvs. de bidrar inte till en god närmiljö, utan 
blir skräpiga ytor utan skötsel. Dessutom är det ett slöseri med de knappa mark‐
resurserna. Inför fortsatt planarbete bör det prövas om delar av grönområdena B kan 
ersättas med tomtmark. 
 

Beslutsunderlag 

Planprogram, Del av Rossö 2:130 m fl, 2014‐01‐13 
 
 
Björn Richardsson 
Översiktsplanerare 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
MBN 
Diariet 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 73   
Au § 109             Ks/2014-0236 

Redovisning av intern kontroll av avtalstrohet 2011-2013 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna redovisningen av intern kontroll avseende avtalstrohet inom 
kommunen 

Ärendebeskrivning 
Syftet med den interna kontrollen är att klargöra om inköp inom kommunens 
förvaltningar görs utifrån gällande avtal och övriga riktlinjer inom området. 

Avtalstroheten inom de utvalda områdena varierar från låg till mycket hög. 
Försämringarna sedan år 2011 är fler än förbättringarna och fler åtgärder måste 
vidtas för att uppnå förbättring. 

 Livsmedel: andel köp från 97 till 98 ↑, andel avtalsvolym från 88 till 92 ↑ 

 Kontorsmaterial: andel köp från 93 till 90 ↓, andel avtalsvolym från 83 till 85 ↑  

 Sjukvårdsmaterial och hjälpmedel: andel köp från 91 till 87 ↓, andel avtalsvolym 
från 88 till 80 ↓ 

 Läroböcker, böcker, tidskrifter mm: andel köp från 45 till 40 ↓, andel avtalsvolym 
från 66 till 50 ↓ 

 Undervisnings- och lekmaterial: andel köp från 45 till 42 ↓, andel avtalsvolym 
från 38 till 33 ↓ 

De brister som förekommer handlar främst om lokala inköp där avtal saknas, 
varuområden där avtal saknas och behöver upphandlas, samt rena felkonteringar. 

Arbetet med analyser och åtgärdande av brister pågår fortlöpande i förvaltningarna. 

Beställarorganisationen behöver stärkas upp. Främst handlar det om att utse 
beställare och tydliggöra deras mandat samt genomföra utbildning i avtalskunskap, 
rutiner och regler kring upphandling, inköp och kontering. 

Antalet e-handelsområden ökar kontinuerligt, vilket möjliggör motsvarande 
kontroll av avtalstrohet inom andra områden.  

Vi förutsätter att det finns vinster att hämta om avtalstroheten höjs. Det finns 
ytterligare potential vad gäller upphandling inom områden som idag är avtalslösa. 
Resurser bör tillföras för att stärka organisationen och arbeta med konstaterade 
svagheter, under en period av ett till två år. 
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KOMMUN 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Agneta Johansson Ekonomichef 2014-05-15  

Beslutsgång 
Margareta Fredriksson (fp) och Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-04 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att godkänna redovisningen av intern kontroll avseende avtalstrohet inom 
kommunen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Expedieras: Diariet 
Ekonomichef Agneta Johansson, agneta.johansson@stromstad.se 
Samtliga förvaltningar 
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Ks § 74   
Au § 105             Ks/2014-0127 

IT-Infrastrukturplan – Strömstads Kommun 

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa IT-Infrastrukturplan för Strömstads Kommun. 

Ärendebeskrivning 
IT-Infrastrukturplan skall användas av Västra Götalandsregionen som underlag för 
beslut gällande VGR bredbandsstöd.  

IT-Infrastrukturplan - Strömstads Kommun, ger en beskrivning av  

- nuläget för telefoni och datakommunikation  

- behov och brister i tillgänglighet till bredband 

- förutsättningarna för fortsatt utbyggnad av IT-infrastrukturen 

- utgöra grund för kommunens och StrömstaNet AB agerande i frågor  
  som rör bredband 

Beslutsunderlag 
IT-infrastrukturplan  
Tjänsteskrivelse Anette Knutsson IT chef 2014-05-28 
 
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-04 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att fastställa IT-Infrastrukturplan för Strömstads Kommun 

 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Expedieras: Diariet 
IT-chef Anette Knutsson, anette.knutsson@stromstad.se 
Ekonomichef Agneta Johansson, agneta.johansson@stromstad.se 
AB Strömstadsnet, info@stromstanet.se 
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Ks § 75   
Au § 110             Ks/2014-0064 

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och 
spillvattenanläggning i området Båsen/Rossö, Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att fastställa förslag till verksamhetsområde för den allmänna vatten och 
spillvattenanläggning i området Båsen/Rossö i enlighet med upprättat förslag 
daterat den 20 december 2013 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsområde är det geografiska område där VA-huvudmannens 
ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster skall tillämpas. Med ansvaret 
följer skyldighet att tillhandahålla nyttigheter samt rättighet att ta ut avgift 
för dessa. Bilaga 1. 

Verksamhetsområde för allmän VA-anläggning skall redovisas i 
fastighetsförteckning eller på karta och omfatta det område och de nyttigheter  
där huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen har eller kommer att ha 
skyldighet att tillhandahålla vatten- och spillavloppsförsörjning. Bilaga 2. 

Verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen ska bestämmas av 
kommunen enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, (6 § 1 punkten)  
och därefter fastställas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2014-01-28 
Tjänsteskrivelse Monica Nichols Va- avdelningen  
  
 
Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-18 föreslå kommunstyrelsen besluta  

att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att fastställa förslag till verksamhetsområde för den allmänna vatten och 
spillvattenanläggning i området Båsen/Rossö i enlighet med upprättat förslag 
daterat den 20 december 2013 

______________________ 
Expedieras: Diariet 
Tekniska nämnden tn@stromstad.se 
VA- avdelningen monica.nichols@stromstad.se 
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KOMMUN 

Ks § 76   
Au § 111             Ks/2014-0063 

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och 
spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att fastställa förslag till verksamhetsområde för den allmänna vatten och 
spillvattenanläggning i området Kebal i enlighet med upprättat förslag 
daterat den 20 december 2013 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsområde är det geografiska område där VA-huvudmannens 
ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster skall tillämpas. Med ansvaret 
följer skyldighet att tillhandahålla nyttigheter samt rättighet att ta ut avgift 
för dessa. Bilaga 1. 

Verksamhetsområde för allmän VA-anläggning skall redovisas i 
fastighetsförteckning eller på karta och omfatta det område och de nyttigheter  
där huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen har eller kommer att ha 
skyldighet att tillhandahålla vatten- och spillavloppsförsörjning. Bilaga 2. 

Verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen ska bestämmas av 
kommunen enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, (6 § 1 punkten)  
och därefter fastställas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2014-01-28 
Tjänsteskrivelse Monica Nichols Va- avdelningen  

Beslutsgång 
Sven Moosberg (stp) deltar inte i beslutet på grund av jäv 

Tidigare beslut i ärendet 

Arbetsutskottet beslutar 2014-06-18 föreslå kommunstyrelsen besluta  
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 
att fastställa förslag till verksamhetsområde för den allmänna vatten och  
spillvattenanläggning i området Kebal i enlighet med upprättat förslag  
daterat den 20 december 2013 
______________________ 
Expedieras: Diariet 
Tekniska nämnden tn@stromstad.se 
VA- avdelningen monica.nichols@stromstad.se 
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Ks § 77             Ks/2014-0186 

Anmälningsärende  

Kommunstyrelsen beslutar  

att notera anmälningsärende till protokollet 

Anmälningsärenden 
01. Synpunkter på för slaget till ett gemensamt kommunalt näringslivsarbete  
inom Fyrbodal Ks/2014-0257 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Expedieras: Diariet 
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Plats och 

sammanträdestid 

Beslutare 

Övriga deltagare 

Justeringens plats och tid 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

Sida 1 (22) 

2014-10-08 

Kommunstyrelsens sessionssal i stadshuset 

2014-10-08 klockan 13.00 - 16.30 

Ronnie Brorsson (s) 

Peter Birgersson Dafteryd (c) 

Siwert Hjalmarsson (m) 

Ulf Gustavsson (s) 

Pet er Sövig (c) 

Hans- Inge Sältenberg (c) 

Margareta Fredriksson (fp) 

l<arla Valdevieso (mp) 

Håkan Eriksson (fp) 

Rose-Marie Fagerberg (stp) * 

Jörgen Molin (m) * 

Morgan Gutke (c) * 

Jan Vidar Seljegren (s) ** 

Leif Andersson (s) ** 

Lena Martinsson (s) ** 

*tjänstgörande ersättare 

** ej tjänstgörande 

Gull-Britt Eide tf kommunchef, Agneta Johansson ekonomichef 

Jan Gabrielsson, revisor, Ingemar Edvardsson, reviso r. 

Kommunledningskontoret 2014- 10-15 

u f) Il _& r u:=u .. .09~UL ..--u _.:_c_:, Paragrafer§§ 78 - 93 

R1/~s%~· Ola Lindström § 81 

~~blu/#JPI 
la Valdevieso (m p) s5?~~i: (m) 

Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

Sammanträdesdatum 

Datum för 

anslags uppsättning 

Protokollets 

förvaringsplats 

Underskrift 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 

2014-10-08 

Datum för 

2014-10-20 Anslags nedtagning 2014 _ 11 _ 11 

Kommunledningsförvaltningen 

1 2 l • 

. . ! )y ... ~d .... 4fP.!Jf:Nlj/(y .... ... .. .... . . 
Inger Sand Börjesson, ri gistrator 
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Au § 136           Ks/2012-0281 

Svar på motion om Krogar mot knark och fältassistent 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ärendet ska beaktas i budget 2015 

att motionen anses besvarad 

Ärendebeskrivning 

Anita Rylander (mp) m.fl. har inkommit med en motion 2012-06-06  

där de föreslår att Strömstads kommun bör ansluta sig till det nationella nätverket" 

Krogar mot knark" samt att Strömstads kommun bör inrätta en tjänst som 

fältassistent för att bedriva drogförebyggande arbete i Strömstads kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 2012-08-30 att remittera motionen till 

omsorgsnämnden för yttrande. 

Omsorgsnämnden beslutar 2014-05-22 att ställa sig bakom enhetschef för 

missbruksenheten Anna Almens tjänsteskrivelse där hon anger              

att de ställa sig positiva till att Strömstads kommun beslutar initiera samverkan 

mellan krogar, kommunens tillstånds och tillsynsverksamhet samt polis enligt 

nationella nätverket Krogar mot knark samt att de ställer sig positiva till att inrätta 

tjänster som fältassistent för att arbeta drogförebyggande på flera nivåer bland 

ungdomar i Strömstads kommun under förutsättning att det tillsätts medel. 

Kostnaden för detta ryms inte inom de budgeterade medlen och omfördelning 

av medel bedöms inte möjlig. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014 -09-24 att ärendet ska beaktas i 

budget 2015 och att motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Protokoll Omsorgsnämnden 2014-05-22 

Tjänsteskrivelse, Anna Almen, enhetschef missbruksenheten 2014-04-08  

Motion 2012-06-06 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut och finner det bifallet. 

______________________ 
Expedieras: Diariet 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Ks § 79 

Au § 116           Ks/2014- 0389 

Friskvård   

Kommunstyrelsen beslutar  

att det i kommunens friskvårderbjudande personal skall omfattas av fler 

friskvårdsanläggningar såsom Nordic Wellness Strömstad med flera.  

att tillförordnad kommunchef Gull- Britt Eide får i uppdrag att utarbeta nya  

riktlinjer för personalens friskvård, där Nordic Wellness Strömstad ska ingå. 

Ärendebeskrivning 

Friskvårdssatsningen i Strömstads kommun startade 2003. Då väcktes frågan i 

kommunstyrelsen angående kommunens höga sjukfrånvaro. I ett projekt med  

syfte att höja hälsotalen i kommunen gjordes bland annat en inventering av vilka 

aktörer som fanns i kommunen som kunde erbjuda friskvård till de anställda. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014 -09 -17 att det i kommunens 

friskvårderbjudande  personal skall omfattas av fler friskvårdsanlägg-

ningar såsom Nordic Wellness Strömstad med flera. 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut och finner det bifallet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
Expedieras: Diariet 

Personalchef Tomas Nyman 
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KOMMUN 

Ks § 80 

Au § 122           Ks/2013-0436 

Projekt 2012 - Kostpolicy 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Kostpolicy för Strömstads kommun 2014-04-24 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i projektet Fokus Matglädje har Barn- och utbildningsförvaltningen och 

Omsorgsförvaltningen arbeta fram en kommunövergripande kostpolicy. Under 

hösten 2013 lämnade förvaltningen ett förslag till kostpolicy till Barn- och 

utbildningsnämnden. Förslaget gick ut på remiss till Omsorgsnämnden och samtliga 

partigrupper 

Kostpolicyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverk-

samheten i det dagliga arbetet. Policyn ska sedan vara utgångspunkt för respektive 

förvaltnings handlingsplaner som då behandlar den specifika verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2014-04-24 att skicka det justerade 

förslaget gällande kostpolicy vidare till kommunstyrelsen för behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014 -09 -17 att anta Kostpolicy för 

Strömstads kommun 2014-04-24 

Beslutsunderlag 

Kostpolicy 2014-04-24 

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut och finner det bifallet 
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Ks § 81 

Au § 138           Ks/2014- 0248 

Antagande av Detaljplan för del av Strömstad 4:25 m.fl. 

Strömsvallen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för del av Strömstad 4:25, Strömsvallen, upprättad 

2014-08-28, reviderad 2014-09-25 

att godkänna exploateringsavtal, odaterat 

Ärendebeskrivning 

Strömsvallens idrottsområde är med sin centrala placering i Strömstads tätort 

utpekad i både den kommunala översiktsplanen och kommunens strategiska plan 

som framtida plats för utveckling av idrotts- och mötesplatser. 

Detaljplanens syfte är att optimera befintlig plan från 1964 så att Strömsvallen kan 

utvecklas och kompletteras till en modern anläggning med t.ex. hallbyggnad. 

Byggrätten justeras och detta främst genom att öka byggnadshöjden. 

Ett område centralt inom idrottsområdet planläggs som område där t.ex. 

idrottshallar 

kan uppföras. I ett första steg att nyttja planen planerar AB Strömstadslokaler 

(fastighetsägare) att bygga en aktivitetshall med två inomhusplaner varav en har 

läktare. Inom hallbyggnaden kommer även en enklare café del att byggas samt 

mötes- och samlingslokaler.  

Detaljplanen bekräftar och möjliggör även för en utveckling av den befintliga 

Tennishallen samt att ytterligare byggrätt finns för framtida idrottsbehov. 

Björn Richardsson, översiktsplanerare har inkommit med en tjänsteskrivelse 

daterad 2014-09-30 där han föreslår att antaga detaljplan för del av Strömstad 4:25, 

Strömsvallen, upprättad 2014-08-28, reviderad 2014-09-25 samt att godkänna 

exploateringsavtal, odaterat 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014 -10 -01 att ställa sig bakom 

översiktsplanerare Björn Richardsson förslag till beslut. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Björn Richardsson Översiktsplanerare 

Protokoll Miljö- och byggnämnden 2014-09-25 

Antagandehandlingar (Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning, Plankarta med 

bestämmelser, Illustrationskarta, Utlåtande efter utställning, Exploateringsavtal 

med bilagor) 
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Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut och finner det bifallet 
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Au § 134           Ks/2013- 0499 

Antagande av Detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m.fl. daterad 2014-04-24, 

reviderad 2014-08-28 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att se över den gamla detaljplanen för att medge större 

byggrätter. Möjligheten ska finnas att uppgradera dagens fritidsboende till hus 

med helårsstandard. 

Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden, 2014-08-28 

§ 190. Planen kräver inget exploateringsavtal. 

Översiktsplanerare Björn Richardsson har inkommit med en tjänsteskrivelse där 

han anger förslag till beslut att anta detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m.fl. 

daterad 2014-04-24, reviderad 2014-08-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014 -09 -24 att ställa sig bakom 

översiktsplanerare Björn Richardsson förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2014-09-11  

Protokoll Miljö- och byggnämnden 2014-08-28 

Antagandehandling Datum 2014-04-24, Reviderad 2014-08-28 

( Planbeskrivning, Plankarta med bestämmelser, Granskningsutlåtande 

samt Samrådsredogörelse) 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut och finner det bifallet 
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Au § 139           KS2010-0335 

Svar på remiss - Översyn av det utvidgade strandskyddet i  

Strömstad kommun 

Kommunstyrelsen beslutar  

att Strömstads kommun önskar ett fortsatt samarbete genom underhandskontakter 

där synpunkterna nedan så långt möjligt tillgodoses 

att i de fall ny gräns inte är exakt 300 m från strandlinjen, ska ny gräns anpassas till 

terrängförhållanden eller andra förhållanden på platsen. Det vill säga, enligt 

direktiven för arbetet i naturvårdsverkets i handbok 2010:4 

att inte utvidga dagens strandskydd inom områden med pågående detaljplaner. 

att de sjöar och åar som har strandskydd 0-100 m borde väljas så att de får bättre 

överenstämmelse med kommunens naturvårdsplan  

att det vore önskvärt med en övergångsbestämmelse för förhandsbesked och 

bygglov  

att inte utvidga strandskydd inom utvecklingsområden som har angetts i aktuell 

översiktsplan eller fördjupad översiktsplan  

att vissa sjöar och åar har strandskydd 25m andra har mer, upp till 100m. Detta 

verkar ologiskt då skillnaderna inte kan förklaras av natur- eller friluftsvärden. 

Gränserna bör ses över.  

att Strömstads kommun i dessa kontakter kommer att vara behjälplig med tolkning 

av gränser i äldre detaljplaner samt leverera underlag i form av shp-filer Sweref 99 

1200. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen fick 2009 regeringens uppdrag att se över de områden som har utökat 

strandskydd. Beslut ska fattas av länsstyrelsen senast 31 december 2014. 

Utökat strandskydd gäller sedan 1975 längs kusterna och för vissa sjöar i 

Strömstads kommun och avser sträckan 100-300 meter från strandlinjen. Utöver 

detta gäller det generella strandskyddet 0-100 meter längs kusten och längs sjöar 

och vattendrag. 

Björn Richardsson, översiktsplanerare har inkommit med en tjänsteskrivelse 

daterad 2014-09-12 där han föreslår att Strömstads kommun önskar ett fortsatt 

samarbete genom underhandskontakter där synpunkterna nedan så långt möjligt 

tillgodoses: 
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- I de fall ny gräns inte är exakt 300 m från strandlinjen, ska ny gräns anpassas till 

terrängförhållanden eller andra förhållanden på platsen. Dvs, enligt direktiven för 

arbetet i naturvårdsverkets i handbok 2010:4 

- Utvidga inte dagens strandskydd inom områden med pågående detaljplaner. 

Kommunen kommer i dessa kontakter att vara behjälplig med tolkning av gränser i 

äldre detaljplaner samt leverera underlag i form av shp-filer Sweref 99 1200. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-10-01 att ställa sig bakom 

översiktsplanerare Björn Richardsson förslag till beslut 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Björn Richardsson Översiktsplanerare 2014-09-12 

Protokoll Miljö- och byggnämnden 2014-09-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Birgersson Dafteryd (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut  

med tilläggsyrkanden som följer: 

att de sjöar och åar som har strandskydd 0-100 m borde väljas så att de får bättre 

överenstämmelse med kommunens naturvårdsplan  

att det vore önskvärt med en övergångsbestämmelse för förhandsbesked och 

bygglov  

att inte utvidga strandskydd inom utvecklingsområden som har angetts i aktuell 

översiktsplan eller fördjupad översiktsplan  

att vissa sjöar och åar har strandskydd 25m andra har mer, upp till 100m. Detta 

verkar ologiskt då skillnaderna inte kan förklaras av natur- eller friluftsvärden. 

Gränserna bör ses över.  

 

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut och Peter Birgersson Dafteryd (c) tilläggsyrkanden och finner bifall för 

Peter Birgersson Dafteryd (c) yrkande. 

 

 

______________________ 
Expedieras: Diariet 

Översiktsplanerare Björn Richardsson  

Miljö- och byggnämnden 

Tekniska nämnden 

Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten: natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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Ks § 84                                  Ks/2014- 0218 

Budgetskrivelse från Kommunstyrelsen inför Mål & Budget 2015  

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta majoritetens förslag till fördelning 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har ledningsansvar enligt kommunallagen, vilket innefattar 

ansvar för att visioner och övergripande mål följs. Kommunstyrelsen är 

personalnämnd, ansvarar för planering och uppföljning av kommunens ekonomi 

samt har uppsikt över verksamheten i de kommunägda företagen.  

Kommunledningsförvaltningen är indelad i två enheter, utvecklingsenheten samt 

enheten för stöd, service och styrning. Här ligger även samordningsansvaret för 

Tillväxtsekretariatet för norra Bohuslän, fyra kommuner i samverkan. 

Tillförordnad kommunchef Gull-Britt Eide och ekonomichef Agneta Johansson  

har 2014-09-30 upprättar förslag till mål- och budgetskrivelse för år 2015 för 

Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Agneta Johansson ekonomichef 2014-09-30 

Förslag till mål- och budgetskrivelse för år 2015 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Majoritet Ronnie Brorsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Ulf Gustavsson (s) Rose-

Marie Fagerberg (stp) samt Jörgen Molin (m) yrkar på följande fördelning: 

Författarcentrum  200 tkr (politiskt prioriterat), Strömstads museum 200 tkr 

(politiskt prioriterat), Delfinansiering tjänst drogförebyggande 75 tkr (politiskt 

prioriterat), Revision 150 tkr, Internetfilter 100 tkr, Organisationsutveckling 300 

tkr, Övriga utredningar och konsulttjänster till följd av ny PBL 200 tkr samt 

Delfinansiering förstärkning av upphandlingsfunktionen med en ny upphandlare 

300 tkr. Summa 1525 tkr 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på majoritetens förslag till 

beslut och finner det bifallet. 

Peter Birgersson Dafteryd (c), Peter Sövig (c), Hans-Inge Sältenberg (c), Margareta 

Fredriksson (fp), Håkan Eriksson (fp) samt Karla Valdevieso (mp) 

deltar inte i beslutet till förmån för eget förslag som kommer att presenteras senare. 

______________________ 
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Ks § 85 

Au § 130           KS2014-0245 

Delårsbokslut - delårsrapport tertial 2 2014 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsrapport tertial 2 2014 

Ärendebeskrivning 

Delårsrapport för tertial 2 år 2014 har sammanställts. Rapporten omfattar 

ekonomisk redovisning till och med augusti, helårsprognos, kommentarer för 

styrelse, nämnder och bolag samt måluppföljning Kommunfullmäktiges 

prioriterade mål 2014. Även sammanställd redovisning för kommunkoncernen 

rapporteras. 

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 51 Mkr, att jämföra med budget 

på 23,9 Mkr. Kommunens prognos för Årets resultat innan avsättning och 

justeringar bedöms till 22,9 Mkr, att jämföra med budget på 13,5 Mkr. Det 

sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 58,2 Mkr och årsprognosen 

till 26,1 Mkr.  

Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 112,9 Mkr har hittills använts 

50,4 Mkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 63,1 Mkr, varav 

36 Mkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. 

Redovisningsansvarig Carin Carlsson har inkommit med en tjänsteskrivelse där hon 

anger förslag till beslut att godkänna delårsrapport tertial 2 2014. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-09-24 att ställa sig bakom 

redovisningsansvarig Carin Carlsson förslag till beslut 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Carin Carlsson, redovisningsansvarig 2014-09-24 

Delårsbokslut Tertial 2 2014, 2014-09-24 

 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut och finner det bifallet 
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Ks § 86 

Au § 131           Ks/2014- 0246 

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna finansiell rapport per augusti 2014 

Ärendebeskrivning 

Carlsson Investment Management handhar kommunens pensionsmedelsförvaltning. 

Rapport från förvaltaren daterad 2014-08-26 har översänts.  

Ekonomichef Agneta Johansson har i tjänsteskrivelse daterad 2014-09-23 

kommenterat rapporten. Av denna framgår bland annat att pensionsportföljens 

marknadsvärde har ökat med 6 Mkr, motsvarande 6,3 procent, till och med augusti. 

Anskaffningsvärdet har ökat med 0,4 Mkr, 0,5 procent under samma period 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-09-24 att ställa sig bakom 

ekonomichef Agneta Johansson förslag till beslut 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Agneta Johansson, ekonomichef 2014-09-23 

Rapport 2014-08-26 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  

till beslut och finner det bifallet 
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Ks § 87 

Au § 143           Ks/2013- 0126 

Aktivitetshall - finansiering  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att AB Strömstadslokaler är ägare, aktieägartillskott 15 Mkr, extern finansiering  

40 Mkr,  

att den resterande finansiering på 40 miljoner av Strömstadslokaler ska göras enligt 

alternativ 2 i ekonomichef Agneta Johanssons tjänsteskrivelse, samt att val av fast 

eller rörlig ränta ska avgöras när den externa upplåningen genomförs 

att kommunen beviljar en utökad borgensram på 40 miljoner för att ge 

förutsättningar till motsvarande räntesats. 

att arbetsgruppen för Aktivitetshallen har mandat att sälja namnet på hallen  

att byggstart ska ske så snart detaljplanen vunnit laga kraft.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 9 april i uppdrag till AB Strömstadslokaler att 

projektera Aktivitetshall Strömsvallen och ta in anbud. Bolagets företrädare i 

projektet informerade den 17 september arbetsutskottet om den ekonomiska 

kalkylen för anläggningen. Den totala produktionskostnaden beräknas uppgå till 55 

Mkr exklusive moms.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-10-01 att ekonomichef Agneta 

Johansson får i uppdrag att ta fram förslag till finansieringsform 

Ekonomichef Agneta Johansson har 2014-10-06 inkommit med exempel på olika 

tänkbara finansieringsalternativ att utgå ifrån i den fortsatta diskussionen, beroende 

på vem som ska äga aktivitetshallen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-10-08 att besluta enligt alternativ  

2 i ekonomichef Agneta Johanssons tjänsteskrivelse att kommunen är ägare, 

egenfinansiering 15 Mkr, extern finansiering 40 Mkr 

 

Beslutsunderlag 

Finansieringsförslag 2014-10-06 Agneta Johansson ekonomichef 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) yrkar på att arbetsgruppen för Aktivitetshallen  

får mandat att sälja namnet på hallen  

att byggstart ska ske så snart detaljplanen vunnit laga kraft.  
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Peter Birgersson Dafteryd (c) yrkar på att besluta enligt alternativ 1 i ekonomichef 

Agneta Johanssons tjänsteskrivelse  

att AB Strömstadslokaler är ägare, aktieägartillskott 15 Mkr, extern finansiering  

40 Mkr 

att den resterande finansiering på 40 miljoner av Strömstadslokaler ska göras enligt 

alternativ 2 i ekonomichef Agneta Johanssons tjänsteskrivelse, samt att val av fast 

eller rörlig ränta ska avgöras när den externa upplåningen genomförs. 

att kommunen beviljar en utökad borgensram på 40 miljoner för att ge 

förutsättningar till motsvarande räntesats. 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson ställer proposition på eget förslag till beslut 

och finner det bifallet.  

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Peter 

Birgersson Dafteryd yrkande och finner det bifall för Peter Birgersson Dafteryd  

yrkande 
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Ks § 88 

Au § 132           Ks/2014-0366 

Övergripande risk- och sårbarhetsanalys 2014 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa den övergripande risk och sårbarhetsanalysen för Strömstads  

kommun 2014. 

Ärendebeskrivning 

Risk- och sårbarhetsanalysen för Strömstads kommun är en grund för arbetet med 

att förebygga risker, minska sårbarheten och öka kommunens riskhanterings-

förmåga i syfte att skapa ett robustare samhälle. Analysen har gjorts med 

utgångspunkt från, dels Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) och dels 

utifrån Lagen om skydd mot olyckor (2003:778).  

Säkerhetssamordnare/säkerhetsskyddschef Peter Birgersson Dafteryd och 

räddningschef Rolf Olausson har tagit fram förslag till övergripande risk- och 

sårbarhetsanalys 2014. I tjänsteskrivelse daterad 2014-07-03, föreslås att 

Kommunfullmäktige fastställer den övergripande risk- och sårbarhetsanalysen för 

Strömstads kommun 2014. 

Miljö- och byggnämnden beslutar 2014-08-28 att föreslå Kommunfullmäktige att 

fastställa den övergripande risk och sårbarhetsanalysen för Strömstads kommun 

2014. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-09-24 att ställa sig bakom Miljö- 

och byggnämndens förslag till beslut 

Peter Birgersson Dafteryd (c) säkerhetssamordnare deltar inte i beslutet på grund  

av jäv. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Peter Birgersson Dafteryd, säkerhetssamordnare/ 

säkerhetsskyddschef och Rolf Olausson, räddningschef. 2014-07-03 

Risk- och sårbarhetsanalys för Strömstads kommun  

Protokoll Miljö- och byggnämnden 2014-08-28 
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Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Beslutsordning 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut att fastställa den övergripande risk och sårbarhetsanalysen för Strömstads 

kommun 2014 och finner det bifallet. 

Peter Birgersson Dafteryd (c) säkerhetssamordnare deltar inte i beslutet på grund  

av jäv. 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 89 

Au § 137           Ks/2014-0310 

Gatukostnadsutredning berörande detaljplan Myrens industriområde  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att en gatukostnadsutredning ska tas fram av tekniska förvaltningen för  

detaljplanen Myrens industriområde  

att ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta en gatukostnadsutredning för 

detaljplanen Myrens industriområde.  

Ärendebeskrivning 

Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser 

ska kommunen svara för utförande, drift och underhåll av gator och andra 

allmänna platser. 

Kommunen har dock enligt plan och bygglagen (PBL) möjlighet att besluta om att 

anläggningskostnaderna ska finansieras genom ersättning från berörda fastighets- 

ägare. Ersättningen benämns enligt PBL för gatukostnader. De framtida drifts-  

och underhållskostnaderna svarar dock kommunen för. 

Detaljplaneläggning pågår för Myrens industriområde. Detaljplanen omfattar ett 

flertal olika fastighetsägare. Vid exploatering av nytt område brukar kommunen 

avtala om gatukostnaderna i exploateringsavtal med berörd exploatör för den 

infrastruktur som detaljplaner kräver. 

Då detaljplanen för Myrens industriområde utgör en omvandling av ett befintligt 

område berörs dock ett flertal fastighetsägare, vilka har olika intressen av att 

pågående detaljplan antas.  

Tekniska nämnden beslutar 2014-06-24 att ställa sig bakom mark- & 

exploateringschef Kristin Ulfstad, förslag till beslut att en gatukostnadsutredning  

ska tas fram av tekniska förvaltningen för detaljplanen Myrens industriområde  

samt att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att upprätta 

en gatukostnadsutredning för detaljplanen Myrens industriområde.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-09-24 enligt tekniska nämndens 

förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll Tekniska nämnden 2014-06-24 

Tjänsteskrivelse Kristin Ulfstad, mark- & exploateringschef 

Information om gatukostnader 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut och finner det bifallet 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 90 

Au § 119           Ks/2014- 0352 

Ansökan från Tekniska nämnden angående Strömstad 4:16,  

geoteknisk undersökning rörande Sjöräddningen 

Kommunstyrelsen beslutar  

att bifalla tekniska nämndens begäran. 

att medel ska belasta budgeten för samhällsutveckling inom finansförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Planläggning pågår berörande del av Strömstad 4:16 för ny färjeterminal 

samt för Sjöräddningen. 

Norconsult AB utför en detaljerad stabilitetsutredning för rubricerad 

detaljplan. Enligt Norconsults beräkningar erhålls mycket låg säkerhet mot skred 

vid Sjöräddningen, långt under kraven för ny detaljplan. Med nu framräknad 

stabilitet kommer inte SGI att godkänna att området detaljplaneläggs.  

För att området ska kunna detaljplaneläggas rekommenderar Norconsult att 

släntstabilitetsförbättrande åtgärder vidtas, förslagsvis stödfyllnad/avschaktning. 

För att bedöma omfattningen av åtgärderna krävs att uppgifter om släntutfall 

och bottennivåer tas fram.  

Norconsult bedömer att kostnaderna för tillkommande utredning kommer att utgöra 

cirka 146 000 NOK exklusive moms. För utlägg tillkommer ett påslag om 10 % för 

administration. 

Tekniska nämnden beslutar 2014-08-26 att begära medel hos Kommunstyrelsen för 

tillkommande utredning med 200 000 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-09-17 att bifalla tekniska nämndens 

begäran samt att medel ska belasta budgeten för samhällsutveckling inom finans-

förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

 Protokoll Tekniska nämnden 2014-08-26 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut och finner det bifallet 

______________________ 
Expedieras: Diariet 

Tekniska nämnden 
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Ks § 91 

Au § 120           Ks/2014- 0230 

                   Förslag på införande av kommunala föreskrifter för eldningsförbud  

i Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

                   att anta föreskrift om förbud mot eldning utomhus. 

Ärendebeskrivning 

                    Räddningstjänsten föreslår att reglering av eldningsförbud i Strömstads kommun   

                   ska finnas i en föreskrift. Föreskriften är i linje med de rekommendationer som  

                   finns i räddningstjänstens PM angående eldning utomhus och PM angående Påsk-  

                   och Valborgsmässoeldar. 

                   Under årets torra perioder kan det finnas behov av att reglera eldning utomhus för   

                   att i möjligaste mån förebygga skogs- och markbränder i kommunen. Införande av   

                   eldningsförbud är ett av de instrument som kommunen har att tillgå för att reglera       

                   eldning utomhus. 

Miljö- och byggnämnden beslutar 2014-04-24 ställa sig bakom räddningschef,  

Rolf Olaussons förslag till beslut att föreslå Kommunfullmäktige att anta föreskrift 

om förbud mot eldning utomhus. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-09-17 att ställa sig bakom Miljö- 

och byggnämndens förslag till beslut 

 

Beslutsunderlag 

                   Protokoll Miljö- och byggnämnden 2014-04-24  

Tjänsteskrivelse Rolf Olausson Räddningschef 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut och finner det bifallet 
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Ks § 92 

Au § 117           Ks/2014- 0331 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2015   

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2015:  

26 februari, 26 mars, 23 april, 11 juni, 10 september, 15 oktober, 12 november,  

17 december. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att fastställa tider för kommunfullmäktiges ordinarie 

sammanträden under kommande år.  

Kommunledningsförvaltningen har lämnat följande förslag på ordinarie 

sammanträden för år 2015: 26 februari, 26 mars, 23 april, 11 juni, 10 september,  

15 oktober, 12 november, 17 december.  

Kommunfullmäktige sammanträder normalt på torsdagar klockan 18.00.  

Avvikelser kan förekomma.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-09-17 enligt kommunlednings-

förvaltningens förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktiges ordinarie 

sammanträden under 2015  

 

Beslutsunderlag 

Årsplan 2015 för sammanträden 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut och finner det bifallet 
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Ks § 93 

Au § 118           Ks/2014- 0331 

Årsplan - sammanträdestider och ekonomiprocesser för 2015   

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2015:  

11 februari, 11 mars, 8 april, 27 maj, 26 augusti, 30 september, 28 oktober,  

2 december. 

att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunfullmäktiges presidium samt för nämndsamråd 2015 enligt 

sammanställning 2014-08-14 

att fastställa sammanträdestider och inlämnings tider för ekonomiprocessens  

delar, årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 

nämnderna enligt sammanställning 2014-08-14 

Ärendebeskrivning 

Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden bör 

fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina samman-

trädestider därefter. Ärenden som hör till de kommunövergripande ekonomi-

processerna 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 resultat-

prognoser och budgetberedning, är nämnds behandlat 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-09-17 enligt kommunlednings-

förvaltningens förslag på sammanträdestider i enlighet med årsplan 2015 

Beslutsunderlag 

Årsplan 2015 för sammanträden 

Beslutsgång 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 

beslut och finner det bifallet 

______________________ 
Expedieras: Diariet 

Samtliga nämnder 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

fl 
Plats och 

sammanträdestid 

Beslutare 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

Sida 1 (4) 

2014-10-23 

Kommunstyrelsens sessionssal i stadshuset 

2014-10-23 klockan 17.30 - 18.00 

Ronnie Brorsson (s) 

Peter Birgersson Dafteryd (c) 

Anders Olsson (-) 

Ulf Gust afsson (s) 

Pet er Sövig (st p) 

Siwert Hjalmarsson (m) 

Hans-Inge Sältenberg (c) 

Margareta Fredriksson (fp) 

Karla Valdevieso (mp) 

Rose-M a rie Fagerberg (st p) * 

Anette Andersson (fp) * 

Leif Andersson (s) ** 

Lena Martinsson (s) ** 

Jan Vidar Seljegren (s) ** 

Jörgen Molin (m) ** 

* Tjänst görande ersättare 

** Ej tjänstgörande ersät tare 

övriga deltagare Gull -Britt Eide tf Kommunchef, Ulf Björkman tf Kommunchef 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2014-10-23 

sekreterare ~;Ii ~~--~····· ·· ···· ·· · ··· · Paragrafer §§ 94 - 95 

( .~r-===-:,_ ~---:::::..---
Ordförande 

Justerare 

Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

Sammanträdesdatum 

Datum för 

anslags uppsättning 

Protokollets 

förvaringsplats 

Underskrift 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 

2014-10-23 

.J o/4-/o· 3o 
Datum för 
Anslags nedtagning 2 O l lf- l l - c2 O 

Kommunledningsförvalt ningen 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 94 

Au § 142      KS2014-0218 

Primärkommunal skattesats 2015 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta   

att fastställa primärkommunal skattesats 2015 till oförändrad 21,91 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats beslutas av KS i oktober. 

Utifrån de preliminära bedömningarna av kommunens skatteintäkter och 

nettokostnader 2015 föreslås att den primärkommunala skattesatsen ska kvarstå 

oförändrad 21,91 

 

Arbetsutskottet beslutade 2014-09-24 att fastställa primärkommunal skattesats 

2015 till oförändrad 21,91 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Agneta Johansson ekonomichef 

Beslutsordning 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på ekonomichef Agneta 

Johanssons förslag till beslut och finner det bifallet. 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 85 § 95 

Au § 130      KS2014-0245 

Delårsbokslut - delårsrapport tertial 2 2014 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta   

att notera revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2014 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna har inkommit med en revisionsrapport 2014-10-09 där de anger att 

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet med 

lagen om kommunal redovisning och i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

kommunens resultat och ställning. Revisorerna bedömer även att resultatet i 

delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat 

om, såväl de finansiella som de för verksamheten. (kommer att behandlas i 

kommunstyrelsen 2014-10-23) 

Beslutsunderlag 

Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2014 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2014-11-12 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

 
Plats och  
sammanträdestid 

Strömstads Byggens sammanträdes rum 
2014-11-12 klockan 13.00 – 16:30 

Beslutare Ronnie Brorsson (s) 
Peter Dafteryd (c)  
Sven Moosberg (stp) 
Siwert Hjalmarsson (m) 
Ulf Gustavsson (s) 
Peter Sövig (stp) 
Hans-Inge Sältenberg (c) 
Margareta Fredriksson (fp) 
Karla Valdevieso (mp) 
Håkan Eriksson (fp) 
 
 

Rose-Marie Fagerberg (stp) ** 
Jörgen Molin (m) ** 
Jan Vidar Seljegren (s) **  
Leif Andersson (s)** 
Lena Martinsson (s) ** 

** ej tjänstgörande  

Övriga deltagare 
 

Gull-Britt Eide tf kommunchef, Ulf Björkman tf kommunchef, Agneta 
Johansson ekonomichef samt Carin Carlsson Redovisningsansvarig. 
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2014-11-20 

 

Sekreterare 

 

 .....................................................................   Paragrafer §§ 96-106 
 Ralf Karlsson                            

  

 .....................................................................  
Ordförande Ronnie Brorsson (s) 

  

 ..................................................................................................................  
Justerare Ulf Gustavsson (s)                                      Hans-Inge Sältenberg (c) 

 

 
 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2014-11-12 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
 Anslags nedtagning  

  

Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  

Underskrift  .....................................................................  

 Inger Sand Börjesson, registrator 
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KOMMUN 

Ks § 96 
Au § 153           Ks/2014- 0364 

Erbjudande om delägarskap i Netwest AB 

Kommunstyrelsen beslutar   

att AB StrömstadsNet går in som delägare i AB NetWest  

att förorda alternativ 240 tkr fördelat på 4 år.  

att ge AB StrömstadsNet i uppdrag till att hantera och besluta i frågan. 

Ärendebeskrivning 
Stadsnäten i regionen har samverkat i den ideella föreningen Västlänk, samt genom 
Västgötaringen som är en fiberring som drivs av ett antal stadsnät. Detta i syfte att 
tillgodose behovet av att kunna kommunicera utanför den egna kommungränsen. 

Gull-Britt Eide kommunchef med Anette Knutsson IT-chef har inkommit med en 
tjänsteskrivelse daterad 2014-10-23 där de föreslår att Strömstads kommun går in 
som delägare i AB NetWest med en så hög nivå som möjligt för delägarskapet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-11-05 att AB StrömstadsNet  
går in som delägare i AB NetWest med 240 tkr fördelat på 4 år. samt att ge AB 
StrömstadsNet i uppdrag till att hantera frågan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gull-Britt Eide kommunchef och Anette Knutsson IT-chef  

daterad 2014-10-23     

   
Förslag till beslut under sammanträdet 
Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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Översyn av kommunens regler för lokalt partistöd 

Kommunstyrelsen beslutar   

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta regler för lokalt partistöd för mandatperioden 2014-2018 

Ärendebeskrivning 
Den 1 februari 2014 infördes nya bestämmelser i kommunallagen avseende 
kommunalt lokalt partistöd. Förändringarna skall tillämpas fr.o.m. mandatperioden 
2014-2018. Fram till dess gäller de nuvarande reglerna. För att de nya reglerna ska 
kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet. 

Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
De nya reglerna syftar också till att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och 
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Rätten till partistöd är enligt 
lag kopplat till om ett parti är representerat i fullmäktige.  

Den nya lagstiftningen innebär att fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning 
av partistödet. Genom den nya lagstiftningen blir fr.o.m. 2014 års val möjligt att 
proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat besätta en eller flera 
av sina platser i fullmäktige. De nya reglerna innebär också att fullmäktige måste fatta 
beslut om att de partier som får stöd skall redovisa att stödet använts för sitt ändamål. 

Tillförordnad kommunchef Ulf Björkman har inkommit med en tjänsteskrivelse 
daterad 2014-06-02 där han anger förslag till beslut att anta regler för lokalt partistöd 
för mandatperioden 2014-2018  

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-24 enligt tillförordnad kommunchef Ulf Björkmans 
förslag till beslut att anta regler för lokalt partistöd för mandatperioden 2014-2018  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef 2014-06-02 

Lokala regler för partistöd i Strömstads kommun 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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Au § 149      Ks/2014- 0299 

Kosterstiftelsen, ändringar av stadgar 

 Kommunstyrelsen beslutar   

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bilagt förslag till stadgar för Kosterstiftelsen  

 
Ärendebeskrivning 
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. 

Tillförordnad kommunchef Ulf Björkman har inkommit med en tjänsteskrivelse 
daterad 2014-09-29 där han föreslår att godkänna bilagt förslag till stadgar för 
Kosterstiftelsen  

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-29 enligt tillförordnad kommunchef Ulf Björkmans 
förslag till beslut att godkänna bilagt förslag till stadgar för Kosterstiftelsen 
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Beslutsunderlag 
Beslut den 29 mars 2012 om permutation av Kammarkollegiet med bilagor med 
stiftelseurkund och ursprungliga stadgar. Styrelseprotokoll från Kosterstiftelsens 
sammanträde den 31 mars 2014 med nya stadgar och registreringsbevis för 
Kosterstiftelsen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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Remissyttrande över departementspromemorian om 
framtidsfullmakter 

Kommunstyrelsen beslutar   

att avge bilagda yttrande som svar på remissen. 

 
Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Departements-
promemorian ”Framtidsfullmakter” (Ds 2014:16). 

Förslag till yttrande har utarbetats i samarbete med ”Samverkande överförmyndare”. 
(Samverkande överförmyndare består av sju kommuner som samarbetar i 
handläggning av överförmyndarärenden från ett gemensamt kontor i Uddevalla. 
Strömstad är en de sju kommunerna.) 

Prememorian lämnar förslag till vissa kompletterande bestämmelser till ett 
tidigare lagförslag om framtidsfullmakter (SOU 2004:112). En sådan 
fullmakt innebär att en enskild kan välja en person att företräda honom eller 
henne, om den enskilde senare i livet blir beslutsoförmögen.                    

Tillförordnad kommunchef Ulf Björkman har inkommit med en tjänsteskrivelse 
daterad 2014-09-04 där han föreslår att avge bilagda yttrande som svar på 
remissen. 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-17 enligt tillförordnad kommunchef Ulf Björkman 
förslag till beslut att avge bilagda yttrande som svar på remissen 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman Tf kommunchef 2014‐09‐04  
Remissyttrande 2013-06-12 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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Uppföljning av Omsorgsförvaltningens interna kontroll  
enligt plan 2013 

Kommunstyrelsen beslutar   

att godkänna redovisning av intern kontrollplan 2013 

Ärendebeskrivning 
Omsorgsnämnden skall varje år, utifrån reglemente och tillämpningsanvisningar för 
intern kontroll, anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Olika 
granskningsområden väljs ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och risk 
bedömning. Intern kontroll är en process där såväl den politiska som professionella 
ledningen samt övrig personal samverkar för att uppnå 

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till 
Omsorgsnämnden. Redovisning skall härefter ske till kommunstyrelsen samt till 
kommunens revisorer. 

I omsorgsförvaltningens interna kontrollplan för år 2013 ingår tre olika delområden. 

- kontroll avseende handläggning av sociala bostadskontrakt 
- kontroll av social dokumentation 
- kontroll av avtalstrohet vid inköp (kommunövergripande) 

Resultat och uppföljning av delområdena redovisas i tre olika sammanställningar 

Omsorgsnämnden beslutar 2014-06-26 att notera informationen avseende 
redovisning av intern kontrollplan 2013. 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-17 att godkänna redovisning av intern kontrollplan 
2013 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Suzanne Kinghed, kvalitetscontroller 
Protokoll Omsorgsnämnden 2014-06-26 
Inter kontrollplan 
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Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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Avsiktsförklaring Jämställt Västra Götaland 

Kommunstyrelsen beslutar   

att underteckna den länsövergripande avsiktsförklaring för jämställdhets-  
integrering som utarbetats av Länsstyrelsen 

att utse personalchef Tomas Nyman till kontaktperson 

Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun har varit en del i remissarbetet som lett fram till den strategi 
som finns idag. För att få igång arbetet med strategin skickar Länsstyrelsen och 
Västra Götalands län ut en avsiktsförklaring till myndigheter, kommuner och 
andra aktörer i länet. Samtliga aktörer förväntas skriva på avsiktsförklaringen. 

Den utskickade avsiktsförklaringen innebär i korthet följande: 

Myndigheten avser att koppla sitt arbete med jämställdhetsintegrering till det 
övergripande strategiarbetet. Ledningen ställer sig bakom arbetet och ansvarar  
för förankring i den egna organisationen. Ledningen utser en kontaktperson  

gentemot Länsstyrelsen. 

Myndigheten avser att ta fram en lokal handlingsplan. Handlingsplanen ska  
innehålla ett urval av insatser från strategin och beskriva hur insatserna skall 
genomföras. Aktörer som redan har handlingsplaner kan komplettera dem,  
alternativt ta fram en ny handlingsplan. 

Tomas Nyman, personalchefen 2014-07-29 har inkommit med en tjänsteskrivelse 
Där han föreslår att Strömstads kommun undertecknar den länsövergripande 
avsiktsförklaring för jämställdhetsintegrering som utarbetats av Länsstyrelsen.  
Till kontaktperson utses personalchef Tomas Nyman. 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-17 enligt personalchefen Tomas Nymans förslag  
till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tomas Nyman, personalchefen 2014-07-29 
Protokoll kommunstyrelsen 2013-09-11 
Inbjudan Länsstyrelsen Västra Götaland 2014-03-12 
Jämställt Västra Götaland 2014-2017 
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Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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Svar på medborgarförslag om en säker ridväg 

Kommunstyrelsen besluta   

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget  

Beslutsmotivering 
med hänvisning till Trafikverkets yttrande: ”En ridväg kan ej anläggas inom 
vägområdet. Trafikverket avser heller inte att vara väghållare för den typen av 
anläggning.” 

Ärendebeskrivning 
                     Isabelle Collin och Johanna Hansson har inkommit med ett medborgarförslag  

2014-02-24 där de anger att nya vägen mellan Strömstad och Skee har inneburit att 
det blivit osäkert för ryttare att komma till och från Kollekindvägen med sina hästar. 
Isabelle Collin och Johanna Hansson föreslår är att man återigen försöker koppla ihop 
den gamla grusvägen på höger sida om vägbanan från Strömstads håll sett med vägen 
in till Kollekind, en sträcka på ca 280 meter. 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-02-27 att remittera medborgarförslaget till  
Tekniska nämnden för yttrande. 

Tekniska nämnden beslutar 2014-06-24 föreslå kommunfullmäktige att avslå                      
medborgarförslaget med hänvisning till Trafikverkets yttrande: ”En ridväg kan ej 
anläggas inom vägområdet. Trafikverket avser heller inte att vara väghållare för          
den typen av anläggning.” 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-17 enligt Tekniska nämnden beslut att avslå 
medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2014-06-24 
Medborgarförslag 2014-02-24 
 
Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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              Svar på Medborgarförslag om cykelvägar  

Kommunstyrelsen beslutar   

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarad 

Beslutsmotivering 
En cykelkarta har upprättats och cykelvägnätet har dokumenteras, samt en regional 
cykelplan är under framtagande. 

Ärendebeskrivning 
Mikael Johansson har inkommit med ett medborgarförslag 2013-04-17 där han 
föreslår att kommunen upprättar en tidplan och budget för utbyggnad av cykelvägar 
som knyter ihop de olika kommundelarna. 
 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen.  
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar 2013-06-12 att remittera                      
medborgarförslaget till tekniska nämnden för yttrande. 

Tekniska nämnden beslutar 2014-06-24 att ställa sig bakom gatuingenjör     
Jeanette Johander tjänsteskrivelse där hon anger att en cykelkarta finns sedan 2014 
på Strömstads kommuns hemsida. Kartan innehåller ett antal cykelturer, längs 
cykelvägar och övriga vägar, om utgår från Strömstads centrum. Det befintliga 
cykelvägnätet i Strömstads kommun har dokumenterats.  

Cykelparkeringarna i Strömstads centrum ses över kontinuerligt och kompletteras. 
Cykelpumpar kommer att placeras ut. Projektering av cykelmöjligheter i Strömstads 
centrum har påbörjats våren 2014 samt så har Västra Götalands- regionen påbörjat 
ett arbete med att ta fram en regional cykelplan i samarbete med kommunerna i 
regionen. 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-17 enligt Tekniska nämnden beslut att 
medborgarförslaget anses besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2014-06-24 
Tjänsteskrivelse Jeanette Johander, gatuingenjör 
Medborgarförslag 2013-04-17 
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Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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Svar på motion från Folkpartiet om utbyggnad av hamnar  
för anlöp av kryssningsfartyg   

Kommunstyrelsen beslutar   

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad 

Beslutsmotivering 
Förutsättningarna för att skapa tilläggsmöjligheter för kryssningsfartyg i  

Strömstads hamn ska beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet av hamnområdet. 

Ärendebeskrivning 
Margareta Fredriksson, Lars Tysklind, Anne Lise Lindmark och Håkan Eriksson 
(Folkpartiet Liberalerna) har inkommit med en motion 2012-11-27 där det anger att 
Strömstad har en stor tillgång i sin utbyggbara hamn, med bra djupförhållanden och 
numera mycket goda kommunikationer. Kryssningsanlöp är en växande näring för 
kustorter med attraktiva besöksmål i sin närhet. 

Folkpartiet föreslår att förutsättningarna för att skapa tilläggsmöjligheter för 
kryssningsfartyg i Strömstads hamn undersöks. 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.  
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar 2013-01-23 att remittera motionen till 
tekniska nämnden för yttrande. 

Tekniska nämnden beslutar 2014-08-26 ställa sig bakom Niclas Samuelsson, 
hamnavdelningen tjänsteskrivelsen där han anger att kommunens färjeläge på 
Torskholmen, med för närvarande sex dagliga fartygsanlöp, inte klarar ytterligare 
anlöp av kryssningsfartyg. Hamnavdelningen kan inte heller finna en för ändamålet 
alternativ plats som uppfyller kraven på sjösäkerhet, tillgänglighet och närhet till 
nödvändiga hamnfaciliteter. Därutöver är anläggningskostnaden av betydande 
storlek. Med följande tillägg att En ankringsplats finns på redden utanför Oljeberget. 

Arbetsutskottet beslutar 2014-09-17 att motionen anses besvarad med motivering 
att förutsättningarna för att skapa tilläggsmöjligheter för kryssningsfartyg i  
Strömstads hamn ska beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet av hamnområdet. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-11-27 
Protokoll Tekniska nämnden  
Tjänsteskrivelse Niclas Samuelsson, hamnavdelningen 2014-08-18 
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Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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Ks § 105 
Au § 150           Ks/2014- 0442 

Av- respektive nedskrivning Kundfordringar  

Kommunstyrelsen beslutar   

att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 240.643,02 
kronor inkl moms enligt bilaga 1 och 2 och avskrivningar av kundfordringar till 
ett belopp av 125.957,43 kronor enligt bilaga 3, 4 och 5. 

att förvaltningen får i uppdrag att se över och lägga upp säkrare rutiner för  
bevakning och hantering av kommunens kundfordringar.  

Ärendebeskrivning 
Kundfordringar som ska nedskrivas har överlämnats till inkassobolaget Arvato  
Finance (f d Gothia Inkasso) där åtgärder vidtagits, men där det visat sig att det i 
dagsläget inte finns någon betalningsförmåga hos gäldenären. Arvato Finance  
kommer regelbundet att kontrollera gäldenärernas betalningsförmåga och vidta 
åtgärder när det förefaller meningsfullt. 

Kundfordringar som ska avskrivas har kunder som försatts i konkurs, avlidit eller  
där förlikning har nåtts och vi ej kan räkna med utdelning. 

Bengt Andersson redovisningsekonom har inkommit med en tjänsteskrivelse  
daterad 2015-01-13 där han föreslår nedskrivningar av osäkra kundfordringar  
till ett belopp av 240.643,02 kronor inkl moms enligt bilaga 1 och 2 och  
avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 125.957,43 kronor enligt  
bilaga 3, 4 och 5. 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-29 att göra nedskrivningar av osäkra 
kundfordringar till ett belopp av 240.643,02 kronor inkl moms enligt bilaga 1 
och 2 och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 125.957,43 kronor 
enligt bilaga 3, 4 och 5. samt att förvaltningen får i uppdrag att se över och 
lägga upp säkrare rutiner för bevakning och hantering av kommunens 
kundfordringar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Bengt Andersson redovisningsekonom 2014-10-24 
Bilaga 1-5 avseende bokföringsmässiga av- och nedskrivningar. (delas ut på 
sammanträdet) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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 Ks § 107 
Au § 145            Ks/2014- 0427 

Borgensavgift 2015 AB Strömstadsbyggen   

Kommunstyrelsen beslutar   

att fastställa borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen under  
perioden 2015-01-01 -- 2015-12-31 till 0,35 procent av nyttjad borgensram 

Ärendebeskrivning 
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 offert från bank oktober 
2014 uppgick skillnaden till 35 punkter.  

Agneta Johansson, ekonomichef har inkommit med en tjänsteskrivelse daterad 2014-
10-27 där hon föreslår att fastställa borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen under 
perioden 2015-01-01 -- 2015-12-31 till 0,35 procent av nyttjad borgensram 

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-29 enligt ekonomichef Agneta Johanssons förslag 
till beslut att fastställa borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen under perioden 
2015-01-01 -- 2015-12-31 till 0,35 procent av nyttjad borgensram 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Agneta Johansson, ekonomichef 2014-10-27 

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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Ks § 108 
Au § 148           Ks/2014- 0413 

Finansiering av jämförelsestörande juristkostnader inom 
hamnverksamheten, tekniska nämnden  

 Kommunstyrelsen beslutar   

att 2014 års kostnader för juristkonsultation inom hamnverksamheten krediteras 
tekniska nämnden och  

att kostnaderna istället bokförs på finansförvaltningens budget för köpta tjänster  

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Fjord Line AS ansökan om och tilldelning av slottider i Strömstad 
hamn har ett flertal juridiska frågor uppkommit vad gäller det befintliga arrende-
avtalet med Color Line, EES-avtalets konkurrensregler, konkurrensverkets pågående 
utredning i saken samt upprättande av erforderliga hamnavtal för den fortsatta 
trafiken.  

Tekniska förvaltningen har för att kunna bemöta såväl rederiernas juridiska ombud 
som svenska och europeiska myndigheters frågor anlitat advokat Karl Johan Dhunér 
som juridiskt ombud. Kostnaderna härför är av betydande storlek varför Tekniska 
förvaltningen i skrivelse hemställer om att kommunstyrelsen beviljar Tekniska 
nämnden medel som täcker de under 2014 uppkomna kostnaderna samt att så sker 
även i framtiden om det skulle visa sig nödvändigt.  

Prognosen för de totala kostnaderna år 2014 uppgår till närmare 1,8 Mkr.  

Ekonomichef Agneta Johansson har inkommit med en tjänsteskrivelse daterat 2014-
10-29 där hon föreslår att 2014 års kostnader för juristkonsultation inom 
hamnverksamheten krediteras tekniska nämnden och att kostnaderna istället 
bokförs på finansförvaltningens budget för köpta tjänster  

Arbetsutskottet beslutar 2014-10-29 enligt ekonomichef Agneta Johanssons förslag 
till beslut att 2014 års kostnader för juristkonsultation inom hamnverksamheten 
krediteras tekniska nämnden och att kostnaderna istället bokförs på finansförvalt-
ningens budget för köpta tjänster  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Agneta Johansson 2014-10-29  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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Ks § 109 
Au § 152           Ks/2014- 0443 

Budgetöverföring till Barn- och utbildningsnämnden avseende  
Mällby förskola 

Kommunstyrelsen beslutar   

att till Barn- och utbildningsnämnden överföra 3 400 tkr från reserverad budget 
inom finansförvaltningen 2014, i syfte att täcka del av 2014 års kostnader för 
uppstarten av Mällby förskola 

att ärendet ska hanteras i budgetarbetet 2015 

Ärendebeskrivning 
l samband med budgetberedningen inför 2014 framlade barn- och utbildnings-
nämnden i sin budgetskrivelse ett bedömt budgetbehov för uppstarten av Mällby 
förskola 1 juli 2014, med 820 tkr för lokalhyra samt 2 780 tkr 1 för övriga kostnader, 
totalt 3 600 tkr för fyra avdelningar. 

Efter överenskommelse med AB Strömstadslokaler om sänkt kalkylränta minskade 
totalkostnaden till 575 tkr plus 2 780 tkr, 3 355 tkr, vilket reserverades inom 
finansförvaltningen i 2014 års budget. 

Under år 2014 har totalkostnaden justerats till 550 tkr plus 2 850 tkr, 3 400 tkr, till 
följd av 

• överenskommelse med AB Strömstadslokaler att hyran ska grundas på faktisk, 
rörlig ränta i stället för kalkylränta, med årlig revidering utifrån faktiska kostnader, 
• att kostnaden för lokalerna debiteras per 1 augusti i stället för 1 juli, 
• beslutet att förskolan ska inrymma sex avdelningar i stället för fyra, samt 
• att lönekostnaderna för fyra avdelningar har ökat med 70 tkr efter lönerevision 
2014.  

De 3 400 tkr utgör den del av kostnaden för förskolan år 2014, som ska finansieras 
från finansförvaltningen. Skillnaden mot budgeterade 3 355 tkr avser hyres-
kostnader, vilka alltid kompenseras till faktiska kostnader. 

l 2015 års budget ska motsvarande helårseffekt beräknas på 7 månader för hyran 
samt 6 månader för övriga kostnader, vilket innebär 3 621 tkr. 

______________________ 
1 Summan grundar sig på barn- och utbildningsförvaltningens beräkningar inför budget 2014. 
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Agneta Johansson ekonomichef har inkommit med en tjänsteskrivelse daterat  
2014-10-28 där hon föreslår att till barn- och utbildningsnämnden överföra 3 400 tkr 
från reserverad budget inom finansförvaltningen 2014, i syfte att täcka del av 2014 
års kostnader för uppstarten av Mällby förskola samt att tillgodoräkna barn- och 
utbildningsnämnden 3 621 tkr i 2015 års budgetberedning, i syfte att täcka den del 
 av 2015 års kostnader, som utgör helårseffekt för den reserverade budgeten 2014. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-11-05 att till Barn- och 
utbildningsnämnden överföra 3 400 tkr från reserverad budget inom 
finansförvaltningen 2014, i syfte att täcka del av 2014 års kostnader för 
uppstarten av Mällby förskola samt att ärendet ska hanteras i budgetarbetet 2015 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Agneta Johansson ekonomichef 2014-10-28 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sven Moosberg (stp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag  
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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Ks § 106 
Au § 146           Ks/2014- 0218 

Mål & Budget för år 2015 och plan för åren 2016-2018 

Kommunstyrelsen beslutar   

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa förslag till Mål & Budget 2015 samt plan 2016-2018 enligt underlag med 

1. förslag till finansiella mål och riktlinjer i enlighet med 2014 

2. förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2015 samt plan för åren 
2016-2018,  

3. Tillskott till nämndernas driftbudgetramar 2015 enligt nedan,  

Kommunstyrelsen 1.525 tkr, Omsorgsnämnden 8.000 tkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 7.000 tkr, Miljö- och byggnämnden 1.000 tkr, Tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 100 tkr samt Finansförvaltning/ej 
fördelbar verksamhet 1.700 tkr.  

med reservation för att det senare kan bli aktuellt med justering av barn- och 
utbildningsnämndens respektive omsorgsnämndens ramar efter det att 
utformningen av nya riktade statsbidrag är klar. 

4. nämndernas investeringsramar 2015 enligt sammandrag investeringsbudget, 

Kommunstyrelsen 6.800 tkr, Omsorgsnämnden 1.188 tkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 4.105 tkr, Miljö- och byggnämnden 6.950 tkr, Tekniska 
nämnden, skattefinansierad verksamhet 26.650 tkr, VA-verksamheten 61.700 tkr 
samt Avfallsverksamheten 3.360 tkr. 

5. exploateringsbudget enligt exploateringsplan, 

6. internränta för år 2015 till 2,5 procent, enligt rekommendation från Sveriges 
Kommuner och Landsting, 

7. politiska arvoden att gälla fr o m 2015-01-01 i enlighet med arvodesbilaga, 

8. taxor att gälla fr o m 2015-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilaga, 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2015 upp till totalt högst 110 
Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar samt exploaterings-
verksamhet. Plan för återbetalning av upplånat belopp ska upprättas. 
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att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 
2015 till 2,5 procent, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år, 

att fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadsbyggen avseende år 
2015 till motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan med ett tillägg av en 
procentenhet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år1, 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om eventuell omdisponering av 
beslutad budget för investeringsprojekt, inom nämnd. 

att en arvodesberedning ska tillsättas för att göra en översyn av arvodesbilagan inför 
2016.  

Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag 
till Mål och Budget för 2015 samt plan för 2016-2018 och under sammanträdet 
framlagda förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för 
nästa kalenderår (budgetår). I planen ska skattesatsen och anslagen anges. 
Av planen ska det bland annat framgå hur verksamheten skall finansieras 
och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. 

Budgetberedningen har upprättat förslag till budget för år 2015 och plan med 
prognoser för åren 2016-2018. Kommunens budgeterade resultat för 2015 uppgår 
till 18,5 Mkr före avsättning till investeringsfond med 2,5 Mkr och till 16 Mkr efter 
avsättning.  

Avstämning av det finansiella resultatmålet ska göras mot årets resultat efter avdrag 
för investeringsavsättning och övriga justeringsposter2. Resultatmålet beräknas som 
ett genomsnitt fyra år bakåt och för åren 2012-2015 är målet satt till 2 procent av 
skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning.  

Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet, 
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet beräknas preliminärt till 0 kr. 

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 624.795 tkr, jämfört med 2014 
inklusive lönepott och övriga justeringar på finansförvaltningen uppgår till 27.298 tkr 

 

 

                                                 
1 Regleras i förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag 
2 Med övriga justeringsposter avses; balanskravsjustering, exploateringsnetto samt eventuella större 

jämförelsestörande poster av engångskaraktär 
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Tilldelade ramar utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna 
inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden 
omgående vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom under året anvisade 
medel. 

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 105.753 tkr, varav 65.060 tkr inom Tekniska 
nämnden, taxekollektiven.  
 
Beslutsunderlag 

  Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Mål och Budget för 2015 
 C, FP, MP och KD´s  förslag till Mål & Budget för år 2015 med plan för åren 2016- 
2018 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Gustavsson (s) yrkar på att finansiella mål och riktlinjer från 2014 
ska antas för 2015-2018 då samtliga ledamöter Kommunstyrelsen inte har haft 
möjlighet att ta del av komplett underlag 

Peter Dafteryd (c) yrkar på eget förslag till Inriktning och mål för 2015-2018. 

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutat att bifalla Ulf Gustavsson (s) förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Margareta Fredriksson (fp) föreslår att arvodet för ordförande i Kommunstyrelsen 
utgör 90 % av riksdagsledamöters arvode som för år 2015  

Peter Dafteryd (c) föreslår följande tillägg beträffande arvodesbilagan.  
att arvodet för Kommunstyrelsen 2 vice ordförande ska fördelas lika med dennes 
ersättare. 

Siwert Hjalmarsson (m) föreslår att en arvodesberedning ska tillsättas för att göra en 
översyn av arvodesbilagan inför 2016.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på Margareta Fredrikssons (fp)  
förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på Peter Dafteryds (c) förslag till 
beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 

Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på Siwert Hjalmarsson (m) förslag 
till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans-Inge Sältenberg (c) yrkar på följande förändring av budgetramarna exklusive 
lönepott och övriga justeringar på finansförvaltningen, uppgår till följande: 
Kommunstyrelsen 3.695 tkr 

Ulf Gustavsson (s) yrkar på att tilldela Kommunstyrelsen 1.525 tkr 

Sven Moosberg (stp) bifaller Ulf Gustavssons (s) yrkande 

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutat att bifalla Ulf Gustavsson (s) förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår följande förändring av budgetramarna 
exklusive lönepott och övriga justeringar på finansförvaltningen, uppgår till följande:  
Omsorgsnämnden 8.000 tkr 

 
Peter Dafteryd (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
 
Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskotts förslag till 
beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Peter Dafteryd (c) föreslår följande förändring av budgetramarna exklusive lönepott 
och övriga justeringar på finansförvaltningen, uppgår till följande:  
Barn- och utbildningsnämnden 7.000 tkr 
 

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på Peter Dafteryd (c) förslag till 
beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla densamma. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår följande förändring av budgetramarna 
exklusive lönepott och övriga justeringar på finansförvaltningen, uppgår till följande:  
att tilldela Miljö- och byggnämnden 700 tkr 

Peter Dafteryd (c) föreslår att tilldela Miljö- och byggnämnden 1.000 tkr  
 
Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutat att bifalla Peter Dafteryd (c) förslag till beslut. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår följande förändring av budgetramarna 
exklusive lönepott och övriga justeringar på finansförvaltningen, uppgår till följande:  
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 70 tkr  

Peter Dafteryd (c) föreslår att tilldela Tekniska nämnden, skattefinansierad 
verksamhet 100 tkr 

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutat att bifalla Peter Dafteryd (c) förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår följande förändring av budgetramarna 
exklusive lönepott och övriga justeringar på finansförvaltningen, uppgår till följande:  
Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 700 tkr. 

Peter Dafteryd (c) föreslår att tilldela Finansförvaltning/ej fördelbar verksamhet 
1.700 tkr. 

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutat att bifalla Peter Dafteryd (c) förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Investeringsbudgeten uppgår till totalt 
97.753 tkr, varav 65.060 tkr inom Tekniska nämnden, taxekollektiven. Budgeten 
fördelas enligt följande: 

Kommunstyrelsen 6.800 tkr, Omsorgsnämnden 1.188 tkr, Barn- och utbildnings-
nämnden  4.105 tkr, Miljö- och byggnämnden 6.950 tkr, VA-verksamheten 61.700 tkr 
samt Avfallsverksamheten 3.360 tkr. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på Kommunstyrelsens 
arbetsutskott förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
densamma. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att tilldela Tekniska nämnden, 
skattefinansierad verksamhet 26.650 tkr 

Peter Dafteryd (c) föreslår att tilldela Tekniska nämnden, skattefinansierad 
investeringsverksamhet 13.650 tkr 

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunstyrelsen beslutat att bifalla Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till 
beslut. 
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Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsenssessionssal 
2014-12-03 klockan 13.00 – 15:30 

Beslutare Ronnie Brorsson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Ulf Gustavsson (S) 
Peter Sövig (STP) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (FP) 
Karla Valdevieso (MP) 
 
 
 

Håkan Eriksson (FP) 
Morgan Gutke (C) 
Rose-Marie Fagerberg (STP)  
Jörgen Molin (M)  
Jan Vidar Seljegren (S) *  
Lena Martinsson (S) * 

* ej tjänstgörande  

Övriga deltagare 
 

 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2014-12-10 

 

Sekreterare 

 

 ..................................................................... Paragrafer §§ 107-117 
 Ralf Karlsson                            

  

 .....................................................................  
Ordförande Ronnie Brorsson (S) 

  

 ..................................................................................................................  
Justerare Karla Valdevieso (MP)              Rose-Marie Fagerberg (STP)  
 
 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2014-12-03 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
 Anslags nedtagning  

  

Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  

Underskrift  .....................................................................  

 Inger Sand Börjesson, registrator 
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Ks § 107 
Au § 162           Ks/2014- 0475 

Remiss – Detaljplan för Tången 7 m fl 

Kommunstyrelsen beslutar 

att planen ska bearbetas så att funktion och drift av gångväg fram till parkytan 
säkerställs. I övrigt tillstyrks fortsatt planarbete med nuvarande utformning. 

Ärendebeskrivning 
Samrådshandlingar har översänts för synpunkter. Svar ska lämnas senast 15 
december. Befintlig detaljplan för fastigheten Tången 7 anger kontorsändamål. 
Tången 7 har samma ägare som Tången 2 (XL bygg). Ägaren önskar utvidga sin 
bygghandel söderut, vilket förutsätter en planändring. En kommunal gångväg 
berörs också. 

Föreslagen utformning visar en ny byggnader på Tången 7 placerade i söder 
närmast förskolan. Byggnader i denna placering ger skydd mot buller och andra 
störningar. Vad händer om byggrätten närmast förskolan inte nyttjas för byggnad 
utan för trafikytor? Det bullerplank som i planen föreslår som alternativ är en 
sämre lösning. Måtten är trånga mot förskolan. Det bör utredas i det fortsatta 
planarbetet om det kan säkerställas att ny byggnad placeras i södra delen såsom 
på illustrationskartan. 

Vidare kan konstateras att detaljplanens gångväg på kommunal mark till stor del 
ligger i den slänt som skapades i samband med avsprängning av ytorna på Tången 
7. Gångvägen leder både till förskolans baksida och en parkyta. Befintlig gångväg 
ligger inte på samma plats som vad detaljplanen anger. Det måste säkerställas att 
en gångväg tillräckligt bred för vinterhållning finns och vem som ska bekosta 
eventuella anläggningsarbeten för gångvägen.  

Björn Richardsson, översiktsplanerare har inkommit med en skrivelse där han 
föreslår att planen ska bearbetas så att funktion och drift av gångväg fram till 
parkytan säkerställs. I övrigt tillstyrks fortsatt planarbete med nuvarande utformning  

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-28 enligt Björn Richardsson förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar, daterade 2014-11-13 
Tjänsteskrivelse, Björn Richardsson 2014-11-28 
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Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att Kommunstyrelsen bifaller den samma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Diariet 
Miljö- och byggnämnden 
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Ks § 108            Ks/2014- 0512 

Val till Kosterhavsdeligationen – ordinarie och ersättare 

Kommunstyrelsen beslutar 

att välja Peter Dafteryd (c) som ordinarie ledamot och Ronnie Brorsson (s)  
som ersättare i Kosterhavsdelegationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ordinarie ledamot och ersättare i Kosterhavs-
delegationen. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på att välja Peter Dafteryd (c) 
som ordinarie ledamot och Ronnie Brorsson (s) som ersättare och finner att 
Kommunstyrelsen bifaller den samma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 

 Diariet 
 Kosterhavsdeligationen 
 
 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  5 (18) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2014-12-03 

 

 

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 § 109 
Au § 151            Ks/2014- 0177 

Månadsrapport med helårsprognos utifrån utfall 31 oktober 2014  
 

 Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna månadsrapport med helårsprognos utifrån utfall oktober 2014 
 

Ärendebeskrivning 

Månadsrapport med helårsprognos utifrån utfall 31 oktober 2014 har 
sammanställts. Rapporten består av en kommunövergripande prognos samt 
bilagor från respektive nämnd. 

Helårsprognosen för skattefinansierad verksamhet är 10,2 Mkr i jämförelse med 
augustibokslutets prognos på 11,7 Mkr. Jämfört med budgeten på 11 Mkr, efter 
avsättning och justeringar, uppgår rapporterad budgetavvikelse till -0,8 Mkr.  

Förändringen sedan delårsbokslut augusti ligger främst inom finansförvaltningen 
och består av 1 Mkr i försämrad slutavräkning och 0,3 Mkr i ytterligare juriststöd 
till hamnen. Nämndernas samlade prognos är sedan augusti i stort sett 
oförändrad, -7,4 Mkr, men är omfördelad mellan nämnderna. Kommunstyrelsen 
och Barn- och utbildningsnämnden har förbättrat sina prognoser, detta består 
inom Kommunstyrelsen av lägre kostnader inom köpta tjänster med 0,5 Mkr och 
inom Barn- och utbildningsnämnden främst inom gymnasiets personalkostnader 
med 0,6 Mkr. Tekniska nämndens överskott i augustiprognosen på 1,2 Mkr 
kommer användas till akuta renoveringskostnader i hamnen och redovisar  
nu +/-0. Omsorgsnämnden och Miljö- och Byggnämnden redovisar oförändrade 
prognoser.  

Carin Carlsson Redovisningsansvarig har inkommit med en tjänsteskrivelse 
daterad 2014-11-19 där hon föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna 
månadsrapport med helårsprognos utifrån utfall oktober 2014 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-19 att godkänna månadsrapport med 
helårsprognos utifrån utfall oktober 2014 

  Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Carin Carlsson Redovisningsansvarig 2014-11-19 
Månadsrapport med helårsprognos 2014-11-19 
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  Beslutsgång 
  Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till     
  beslut och finner att Kommunstyrelsen bifaller den samma.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
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 Ks § 110 
Au § 152                                      Ks/2014- 0210 

Förslag till samverkansavtal och åtagandeplan i  
Brottsförebyggande rådet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna samverkansavtal och åtagandeplan – med reservation för 
förändringar från polismyndighetens sida då de står inför omorganisation. 

Ärendebeskrivning 
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 gemen-
samt överenskomna prioriteringar. 

En arbetsgrupp bestående av Anna Almen, Karin Svensson, Henrik Rörberg och 
Johanna Jonsson har tagit fram ett förslag på samverkansavtal och åtagandeplan. 
Avtalet och planen har barn och unga vuxna som prioriterad målgrupp samt 
våldsförebyggande och drogförebyggande som prioriterade områden. 

Arbetsutskotter beslutar 2014-11-19 att att ge folkhälsosamordnare, Johanna 
Jonsson i uppdrag att till Kommunstyrelsen 2014-12-03 justera samverkans-
avtalet så att det stämmer med brottsförebyggande rådets protokoll, samt att 
godkänna samverkansavtal och åtagandeplan – med reservation för förändringar 
från polismyndighetens sida då de står inför omorganisation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare 
Samverkansavtal 2015 
Utkast åtagandeplan 

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 
beslut att godkänna samverkansavtal och åtagandeplan – med reservation för 
förändringar från polismyndighetens sida då de står inför omorganisation och 
finner att Kommunstyrelsen bifaller den samma.  

 Protokollet skickas till 
 Diariet 
 Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare 
 Henric Rörberg,  Henric.rorberg@polisen.se 
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Ks § 111 
Au § 153           Ks/2013-0470  

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad 

Beslutsmotivering 
Den reglering kring bygglovsbefrielse som Miljöpartiet efterfrågar tillämpas redan 
i kommunen 

Ärendebeskrivning 
Bengt Bivrin Miljöpartiet de gröna i Strömstad inkom 2013-11-20 med  
motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare.  

Bengt Bivrin (mp) anger i motionen att bygglov för solcellsanläggningar normalt 
sett inte ska krävas, detta för att stimulera till fler solenergianläggningar och 
underlätta för fastighetsägare och yrkar på att bygglovsbefrielse införs för 
solenergianläggningar i normala fall. 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-11-28 att remittera motionen till Miljö- och 
byggnämnden för yttrande  

Miljö- och byggnämnden beslutar 2014-02-20 att ställa sig bakom Helena Östling  
tjänsteskrivelse 2014-01-27 där hon anger att den reglering kring 
bygglovsbefrielse som Miljöpartiet efterfrågar tillämpas redan i kommunen. 
Områden där detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse gäller så 
är installation av solfångare/solceller bygglovbefriade under förutsättning att de 
till exempel följer takets lutning och inte täcker en ”betydande del” av takets yta. 
Installationerna kan vara bygglovpliktiga i kulturhistoriskt känsliga miljöer. Även 
andra typer av känsliga miljöer kan kräva bygglov för installation av solceller/ 
solfångare.  

I de fall där bygglov krävs tas avgift ut enligt gällande taxa. Om en förändring av 
taxa ska göras behöver plan- och byggavdelningen få utökad ekonomisk ram för 
att täcka det intäktsbortfall som genereras. 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-19 att motionen anses besvarad med 
motivering att den reglering kring bygglovsbefrielse som Miljöpartiet efterfrågar 
tillämpas redan i kommunen 
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Beslutsunderlag 
Protokoll Miljö- och byggnämnden 2014-02-20 
Tjänsteskrivelse Helena Östling 2014-01-27 
Motion 2013-11-04 

 
  Beslutsgång 
  Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till     
  beslut och finner att Kommunstyrelsen bifaller den samma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 

 Diariet 
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  Ks § 112 
Ksau § 166           Ks/2014- 0191 

Ansvarsfrihet Samordningsförbundet Norra Bohuslän 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att medge styrelseledamöterna i Samordningsförbundet Norra Bohuslän 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Norra Bohuslän (Finsam) ska till kommunfullmäktige i 
varje kommun och regionfullmäktige översända årsredovisning mm för beslut om 
styrelseledamöternas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-28 att medge styrelseledamöterna i 
Samordningsförbundet Norra Bohuslän ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Beslutsunderlag 
1. 2013 års beslutad årsredovisning  Samordningsförbundet Norra Bohuslän med 
tillhörande verksamhetsberättelse samt bilaga med statistik.  
2. Styrelseprotokoll från den 14 februari 2014, se § 5 styrelsens beslut om 
årsredovisningen.  
3. Samordningsförbundet revisionsberättelse för 2013 och bilagan som är 
sakkunnig revisors PM.  

  Beslutsgång 
  Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till     
  beslut och finner att Kommunstyrelsen bifaller den samma.  
 
 

 

 

 

Protokollet skickas till 
 Diariet 
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Ks § 113 
Ksau § 164           Ks/2014- 0498 

Tilläggsbudget för investering avseende erosionsskydd vid 
färjekajen  

Kommunstyrelsen besluta 

att tilläggsbudget för investering anslås till Tekniska nämnden för att utföra de 
åtgärder som krävs för att erosionsskyddet ska uppfylla gällande krav  

att 2014 års investeringsavsättning tas i anspråk för ändamålet, upp till  
högst 2,5 Mkr  

att delegera till Ksau att besluta om överföringsbelopp när kostnaden blivit känd 

Ärendebeskrivning 
Hamnavdelningen inom Tekniska förvaltningen fann i slutet av oktober skador på 
erosionsskyddet vid färjekajen, som måste åtgärdas omgående. Arbetet har 
pågått sedan dess, och under de inledande reparationsarbetena upptäcktes nya 
skador.  

Prognosen för totalkostnaden bedömdes initialt till 600 tkr, men en ny 
bedömning måste nu göras. Risken är att totalkostnaden kommer att vara 
betydligt högre.  

I 2014 års investeringsbudget finns inga särskilda medel avsatta för 
erosionsskyddet, då behoven inte var kända tidigare. Det finns dock sammanlagt 
10,5 Mkr i investeringsfonden, medel som avsatts för investeringar av årets 
resultat sedan år 2011. Fonden är ämnad för investeringar, företrädesvis i 
hamnen, då avsättningen kommer från överskottet från färjeverksamheten. 
Därför föreslås att årets investeringsavsättning på 2,5 Mkr tas i anspråk för att 
finansiera de aktuella åtgärder som krävs för ett fullgott erosionsskydd. 

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-28 att tilläggsbudget för investering anslås till 
Tekniska nämnden för att utföra de åtgärder som krävs för att erosionsskyddet 
ska uppfylla gällande krav samt att 2014 års investeringsavsättning tas i anspråk 
för investeringen, upp till högst 2,5 Mkr  

 
 Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Agneta Johansson, ekonomichef 2014-11-27 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ronnie Brorsson (s) föreslår följande tillägg  
att 2014 års investeringsavsättning tas i anspråk för ändamålet, upp till högst 2,5 
Mkr samt att delegera till Ksau att besluta om överföringsbelopp när kostnaden 
blivit känd 
 

  Beslutsgång 
  Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på eget förslag till     
  beslut och finner att Kommunstyrelsen bifaller den samma.  
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Ks § 114 
Ksau § 163           Ks/2014- 0492 

Finansiering av sommarens extra busslinje mellan torget  
och Quality SPA  

Kommunstyrelsen beslutar 

att kostnaderna för sommarens busslinje mellan torget och Quality SPA  
ska krediteras tekniska nämnden och  

att kostnaderna istället bokförs inom kommunstyrelsen, vsh 031  

Ärendebeskrivning 
Inför sommaren 2014 beställdes en extra busslinje mellan torget i centrum och 
Quality SPA. Beställningen gjordes på uppdrag av Kommunstyrelsen och 
överenskommelsen var att kostnaderna skulle belasta turism/näringsliv.  
Kostnaderna har dock bokförts på Tekniska nämnden. Nu framlägger nämnden 
genom skrivelse från förvaltningsekonom Lisbeth Hansson att kostnaderna, som 
uppgår till 165 500 kr, ska omföras mellan Tekniska nämnden och 
Kommunstyrelsen.  

Agneta Johansson, ekonomichef har i tjänsteskrivelse 2014-11-27 föreslagit att 
kostnaderna för sommarens busslinje mellan torget och Quality SPA ska 
krediteras tekniska nämnden samt att kostnaderna istället bokförs inom 
kommunstyrelsen, vsh 031  

Arbetsutskottet beslutar 2014-11-28 enligt Agneta Johansson, ekonomichef 
förslag till beslut 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Agneta Johansson, ekonomichef  

Beslutsgång 
Ordförande Ronnie Brorsson (s) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att Kommunstyrelsen bifaller den samma.  
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Ks 115 
Au § 167     Ks/2014- 0483 

Remissvar angående förslag till geografisk underindelning av 
polisregion Väst, Ju 2012:16 

kommunstyrelsen beslutar 

att anta administrativ chef Ola Lindströms tjänsteskrivelse som sin egen. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagen 
uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 självständiga polismyndigheter. 

Grundtanken med reformen är att Polisen ska arbeta mer enhetligt, men framför 
att komma närmare medborgarna. Polisen ska ledas på samma sätt i hela landet. I 
remissen anges att genom att prioritera och lyfta fram lokalpolisområdenas 
verksamhet ska säkerställas att finnas nära invånarna och att arbeta med de frågor 
som är viktiga lokalt. Remissen har sänts till samtliga berörda kommuner och ska 
vara insänd till Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten senast 2014-
12-15. 

Ola Lindström administrativ chef har inkommit med en tjänsteskrivelse där han 
anger  
att i första hand förordar vi ett Lokalpolisområde som utgörs av kommunerna 
Strömstad, Tanum och Sotenäs. 

att i andra hand, föreslaget Lokalpolisområde Västra Fyrbodal. Vid val av det 
alternativet vill vi betona vikten av följande: 

- Biträdande lokalpolisområdeschefen ska vara placerad i Strömstad. 
- I Strömstad ska det finnas en utredningsgrupp, samt utplacerad utredare från 

Lokalpolisområdet med specialfunktion relationsbrott. 
- I Strömstad ska det finnas tre ingripande grupper, vilket garanterar dygnet runt 

bemanning. 
- I Strömstad ska det finnas servicefunktion för pass och tillståndsärenden.  

Strömstads kommun vill särskilt lyfta fram vikten av att fortsätta det goda 
samarbetet med Polisen genom BRÅ och samverkansavtalet och åtagandeplanen. 
En förutsättning för detta är att det finns lokal närvaro av såväl biträdande 
lokalpolisområdeschef som utredare. 
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Kommunerna i norra Bohuslän är några av Sveriges mest expansiva. Det känns då 
underligt om polisnärvaron minskar. 

Det faktum att Tanum och Strömstad finns vid EU:s yttre gräns borde också vägas 
in i beslutet om att göra de tre kommunerna i norra Bohuslän till ett eget 
lokalpolisområde. 

I arbetet med att ta fram remissvar har kommunens socialtjänst deltagit. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström, administrativ chef 2014-12-02  
Remiss Statens Offentliga utredningar 
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Ks §  116 
Au § 169     Ks/2010-0335 

Överklagande av länsstyrelsens beslut 141201 – Förordnande  
om utvidgat strandskydd 

Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna fullmakt för advokatbyrån Gärde Wesslau enligt bilagt förslag 

att som ett första steg i överklagandeprocessen anta översiktsplanerare Björn 
Richardssons tjänsteskrivelse med bilagor som sitt eget. 

att genom advokatbyrån Gärde Wesslau begära utökad tid för att komplettera 
ärendet. 
att ge kommunstyrelsens arbetsutskott delegation på beslut i ärendet fram till 11 
feb 2015 (nästa KS-möte) 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen fattade 2014-12-01 beslut om utökat strandskydd. 
Kommunen har under processens gång lämnat synpunkter vid två formella 
tillfällen och däremellan genom underhandskontakter. Kommunens synpunkter 
har endast delvis tillgodosetts. Konsekvenserna av ett strandskydd enligt 
länsstyrelsens beslut är att viktiga natur- och friluftsvärden lämnas oskyddade, 
samtidigt som kommunens utveckling allvarligt hämmas. Det bör noteras att i 
kommunens förslag handlade 40% om mer strandskydd och 60%  om mindre 
strandskydd.  

Kommunen har lagt ner ett stort arbete på att ge länsstyrelsen adekvat underlag. 
Kommunens bedömningar är baserade på: 
- översiktsplanen och dess faktaunderlag  
- lantmäteriets ekonomiska karta 
- högupplösta ortofoton 
- en-meters höjdkurvor från lantmäteriets laserdatabas 
- kommunens naturvårdsplan 
- lokalkännedom  
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Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut om förordnande av utvidgat strandskydd 
Förslag till fullmakt för advokatbyrån Gärde Wesslau 
Tjänsteskrivelse med bilagor Björn Richardsson, översiktsplanerare 2014-12-03 
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 Ks § 117           Ks/2014- 0186 

Anmälningsärende 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning 

Inriktningsbeslut från Fyrbodals direktion 

Protokoll Kultur- och fritidsutskottet 2014-08-11 
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