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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

 
Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 
2015-02-11 klockan 08.30 – 16:00 

Beslutare Ordinarie 
Peter Dafteryd (C)  EJ §31 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Terese Lomgård (C) 
Margareta Fredriksson (FP)  
Anette Andersson (FP) 
Karla Valdevieso (MP) 
Ronnie Brorsson (S)  
Lena Martinsson (S)  
Ulf Gustafsson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

 

 Ersättare (ej beslutande) 
 Anna-Lena Carlsson (C) 
 Ingemar Nordström (FP) 
 Åke Sundemar (FP) 
 Anna Gravander (MP) 
 Stefan Jensen (KD) 
 Leif Andersson (S) 
 Marie Edvinsson-Kristiansen (M) 
 Fredrik Eriksson (SD) 

 
  

Övriga deltagare 
 

Tf Kommunchef Ulf Björkman, Översiktsplanerare Björn Richardsson §1-2 
Turistchef Åsa Massleberg §3, Räddningschef Bo Christensson §4, Omsorgschef 
Maria Reinholdsson §5. 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2015-02-17 

 

Sekreterare 

 

 ..................................................................... Paragrafer §§ 1-32 
 Ralf Karlsson                            

  

 ..................................................................... ………………………………………. 
Ordförande Peter Dafteryd (C)                Margareta Fredriksson (FP) §31 

 

  ..................................................................................................................  
Justerare  Terese Lomgård (C)                    Siwert Hjalmarsson (M) 

 
 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2015-02-11 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
 Anslags nedtagning  

  

Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  

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

 Inger Sand Börjesson, registrator 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 1 
Au § 16     Ks/2015-0012 

Trafikutredning för tätorten Strömstad  

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta in offerter på trafikutredning 

Ärendebeskrivning 
Trafikanalyser inom Strömstad tätort, samt tillfartsvägarna från E6  

I samband med att nya detaljplaner upprättas krävs trafikutredning om planen kan 
förväntas påverka det statliga vägnätet. En utredning som har gjorts i samband 
med ny detaljplan vid EuroCash /Systembolaget visar på att kapaciteten i det 
statliga vägnätet riskerar att överskridas. Trafikverket kan då förväntas avstyrka 
planen, om inte exploatör eller kommunen bekostar de åtgärder som krävs.  

Att utreda trafikfrågan inom varje detaljplan för sig är kostsamt och ger ändå 
osäkra prognoser. En bättre lösning är att göra en trafikmodell för hela tätorten. 
Ur denna modell kan sedan uppgifter tas fram frö respektive detaljplan. Om 
kommunen ges möjlighet att själva arbeta i den färdiga modellen programmet kan 
konsekvenserna av olika utbyggnadsalternativ prövas på ett enkelt sätt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2015-01-15 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta in offerter på trafikutredning 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Tekniska nämnden 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 2 
Au § 17     Ks/2013-0031 

Blå Översiktsplan för Norra Bohuslän (Blå ÖP) godkännande av 
programsamrådsredogörelse 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna programsamrådsredogörelse daterad 2014‐11‐17  

att programsamrådsredogörelse tillsammans med planprogrammet utgör grund 
för det fortsatta arbetet med den "Blå översiktsplanen". 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar gemensamt med en 
översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet. Planprogram har 
under sommaren 2014 varit utsänt på remiss. Syftet med planprogrammet är att 
lyfta de frågor som bedöms viktigast i den Blå ÖP. Parallellt pågår ett arbete med 
en maritim näringslivsstrategi. Det kommer att bli två separata dokument som är 
kopplade till varandra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, Översiktsplanerare 2015‐01‐08 
Program för Blå Översiktsplan daterat 2014‐05‐08 
Programsamrådsredogörelse daterad 2014‐11‐17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna programsamrådsredogörelse daterad 2014‐11‐17 och att denna 
redogörelse tillsammans med planprogrammet utgör grund för det fortsatta 
arbetet med den "Blå översiktsplanen". 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Miljö- och byggnämnden 
Lysekils, Tanums och Sotenäs kommuner  
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 3 
Au § 7     Ks/2014-0486 

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän 

Kommunstyrelsen beslutar 

att arbeta med besöksnäringen utifrån den gemensamma handlingsplanen 

Ärendebeskrivning 
Samtliga kommuner i Bohuslän undertecknade den 8 april år 2014 en 
avsiktsförklaring för utvecklingen av besöksnäringen. Avsiktsförklaringen innebär  
ett helhetsgrepp för att utveckla Bohusläns besöksnäring vilket innefattar ett 
ställningstagande kring viktiga områden gällande planering och infrastruktur,  
affärs- och företagsutveckling samt kommunikation och marknadsföring. 

Sedan avsiktsförklaringen signerades har en handlingsplan formulerats.  
Planen är upplagd efter principen att ansvar och åtaganden specificeras för 
respektive aktörsgrupp: Västsvenska Turistrådet, Kommunerna, Lokala 
turistorganisationerna och Företagen. Grundtanken är att en rollfördelning och  
ett gemensamt ansvarstagande gynnar hela Bohuslän. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Åsa Massleberg, turistchef 2015-01-14 
Missiv 
Handlingsplan  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att arbeta med besöksnäringen utifrån den gemensamma handlingsplanen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Turistchef Åsa Massleberg asa.massleberg@stromstad.se 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 4 
Au § 9     Ks/2014-0525 

Förslag till policy för det systematiska brandskyddsarbetet i 
Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att anta förslag till policy för det systematiska brandskyddsarbetet 

Ärendebeskrivning 
Räddningschef Rolf Olausson och ställföreträdande räddningschef Bo Christensson 
har inkommit med förslag till policy för det systematiska brandskyddsarbetet i 
Strömstads kommun. 

Miljö- och byggnämndens beslutar 2014-12-11 att godkänna förslag till policy för 
det systematiska brandskyddsarbetet samt att föreslå Kommunfullmäktige besluta 
att anta policyn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Räddningschef Rolf Olausson och ställföreträdande räddningschef 
Bo Christensson daterad 2014-11-05. 
Protokoll Miljö- och byggnämndens 2014-12-11 

Förslag till Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta  
att anta förslag till policy för det systematiska brandskyddsarbetet 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 5 
Au § 2     Ks/2011-0288 

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn 
utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn  

Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna ny överenskommelse med Migrationsverket avseende anordnande av 
boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. 
ensamkommande barn i enlighet med bifogat avtalsförslag. 

Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun har sedan juni 2011 haft avtal med Migrationsverket 
avseende mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Under de första 
åren avsåg avtalet tre platser. I augusti 2014 ändrades avtalet från 3 platser till 6 
platser.  
I januari 2014 ändrades lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 
i den mening att Migrationsverket nu kan anvisa asylsökande barn till alla 
kommuner, även de som inte har avtal.  

I december meddelade Strömstads kommun att det uträknade tilldelningstalet 
ändrats till 11 platser.  

I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Strömstads kommun 
förbinder sig kommunen att med stöd av 2 § lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. (LMA) anordna motsvarande 11 platser.  

Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med följande 
uppsägningstider: För villkorsändring 1 månad. För upphörande 9 månader.  

Omsorgsförvaltningen har inkommit med förslag till beslut, att teckna ny 
överenskommelse med Migrationsverket avseende anordnande av boende för 
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn i 
enlighet med bifogat avtalsförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, omsorgschef 2015-01-15 
Avtalsförslag från Migrationsverket 

 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att teckna ny överenskommelse med Migrationsverket avseende anordnande av 
boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. 
ensamkommande barn i enlighet med bifogat avtalsförslag. 

Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att ärendet ska beslutas av Kommunfullmäktige 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Mattias Gustafssons yrkande antas och finner att 
Kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafssons yrkande. 

Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet 

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Omsorgschef maria.reinholdsson@stromstad.se 
Kommunchef Gull-Britt Eide gull-britt@stromstad.se 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 6 
Au § 13     Ks/2014-0510 

Deltagande och representation i Fiskekommunerna för perioden 
2015-2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Strömstads kommun ska delta i Fiskekommunerna perioden 2015-2018  

att utse Anders Olsson (FP) till kommunens representant 

Ärendebeskrivning 
Fiskekommunerna har inkommit med en skrivelse där respektive kommun samt 
Västra Götalandsregionen ombeds att fatta beslut om fortsatt medverkan i 
Fiskekommunerna samt att dels utse en representant från 
kommunledningen/regionutvecklingsnämnden och dels en kommunal/regional 
näringslivsrepresentant, för kommande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse Fiskekommunerna 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att Strömstads kommun ska delta i Fiskekommunerna perioden 2015-2018 samt 
att utse Anders Olsson (FP) till kommunens representant 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Fiskekommunerna: ulla.olsson@lysekil.se 
 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 7 
Vb § 6                                          Ks/2014-0406 

Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsutskottet  

Kommunstyrelsen beslutar 

att för perioden 2015-2018 utse följande ledamöter  

Ledamöter Ersättare 

Hans - Inge Sältenberg (C), ordförande Annette Andersson (FP) 

Anna Gravander (MP) Siwert Hjalmarsson (M) 

Lena Martinsson (S) vice ordförande  

Ulf Gustafsson (S)  

att för samma period utse Hans-Inge Sältenberg till ordförande  

att för samma period utse Lena Martinsson till vice ordförande 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare i Kultur- och 
fritidsutskottet (4+2) samt val av ordförande och vice ordförande för perioden 
2015-2018. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att besluta enligt Valberedningens förslag till beslut 

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

Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Kultur- och fritidsutskottet 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 8 
Vb § 7                                          Ks/2014-0406 

Val av ledamot och ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbund  

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Ann-Sofi Sefton Johansson (MP) till ledamot i Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund för perioden 2015-2018 

att utse Lena Martinsson (S) till ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbund för 
perioden 2015-2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare i Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund (1+1) för perioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse Ann-Sofi Sefton Johansson (MP) till ledamot samt att utse Lena 
Martinsson (S) till ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbund för perioden  
2015-2018 

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

 
 

 

Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
annsofi.seftonjohansson@stromstad.se 
lena.martinsson@stromstad.se 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
mailto:annsofi.seftonjohansson@stromstad.se
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 9 
Vb § 8                                         Ks/2014-0406 

Val av ombud och ersättare till stämma i Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund  

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Ann-Sofi Sefton Johansson (MP) till ombud till stämma i Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund för perioden 2015-2018. 

att utse Bengt Simonsson (S) som ersättare till stämma i Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund för perioden 2015-2018. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till stämma i Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund (1+1) för perioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse Ann-Sofi Sefton Johansson (MP) till ombud samt att utse Bengt Simonsson 
(S) som ersättare till stämma i Bohuskustens Vattenvårdsförbund för perioden 
2015-2018. 

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

 

 

Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
annsofi.seftonjohansson@stromstad.se 
Bengt Simonsson Fröjd  

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
mailto:annsofi.seftonjohansson@stromstad.se
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 10 
Vb § 9                                         Ks/2014-0406 

Val av ledamöter och ersättare i Kommunala handikapp- och 
pensionärsrådet  

Kommunstyrelsen beslutar 

att för perioden 2015-2018 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare 

Anna-Lena Carlsson (C) ordf. ON Birgitta Laugmo (FP) ON 

Margareta Fredriksson (FP)  KS Morgan Gutke (C) MBN 

Bent Bivrin (MP) MBN Anders Karlsson (MP) BUN 

Rolf Rask (S) TN Leif Andersson (S) KS 

Marie Edvinsson (M) BUN Kurt Andersson (M)  TN 

att för samma period utse Anna-Lena Carlsson till ordförande  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare i Kommunala handikapp- 
och pensionärsrådet (1+1 varje nämnd) samt val av ordförande för perioden 2015-
2018. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att besluta enligt Valberedningens förslag till beslut 

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

Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet  
 

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

Ks § 11 
Vb § 10                                         Ks/2014-0406 

Val av ledamot i Kosterstiftelsen   

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Peter Dafteryd (C) till ledamot i Kosterstiftelsen för perioden 2015-2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot i Kosterstiftelsen för perioden 2015-
2018. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse Peter Dafteryd (C) till ledamot i Kosterstiftelsen för perioden 2015-2018 

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

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Kosterstiftelsen larsegarden@telia.com 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
mailto:larsegarden@telia.com


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  14 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 12 
Vb § 11                                         Ks/2014-0406 

Val av ortsombud i Länsstyrelsens landsbygdsavdelning  

Kommunstyrelsen beslutar 

att avstå nominering av ortsombud i Länsstyrelsens landsbygdsavdelning för 
perioden 2015-2018. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att nominera ortsombud i Länsstyrelsens 
landsbygdsavdelning (1) för perioden 2015-2018 

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att avstå nominering av ortsombud i Länsstyrelsens landsbygdsavdelning för 
perioden 2015-2018. 

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

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till 
Diariet 

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  15 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 13 
Vb § 12                                         Ks/2014-0406 

Nominering av ledamot till styrelsen för Försäkringskassan 
socialförsäkringsnämnd  

Kommunstyrelsen beslutar 

att avstå nominering av ledamot till styrelsen för Försäkringskassan 
socialförsäkringsnämnd till för perioden 2015-2018, då nämnden har avvecklats. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att nominera en ledamot till styrelsen för Försäkringskassan 
socialförsäkringsnämnd till för perioden 2015-2018  

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att avstå nominering av ledamot till styrelsen för Försäkringskassan 
socialförsäkringsnämnd till för perioden 2015-2018, då nämnden har avvecklats. 

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

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet 

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  16 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 14 
Vb § 13                                         Ks/2014-0406 

Nominering av ledamot till Trafiksäkerhetsförbundets styrelse   

Kommunstyrelsen beslutar 

att avstå nominering av ledamot till Trafiksäkerhetsförbundets styrelse för 
perioden 2015-2018. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera ledamot till Trafiksäkerhetsförbundets styrelse 
för perioden 2015-2018 

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att avstå nominering av ledamot till Trafiksäkerhetsförbundets styrelse för 
perioden 2015-2018. 

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

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet 

 

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  17 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 15 
Vb § 14                                         Ks/2014-0406 

Nominering av ledamot för Kommuninvest ekonomisk förening   

Kommunstyrelsen beslutar 

att avstå nominering av ledamot för Kommuninvest ekonomisk förening för 
perioden 2015-2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att nominera en ledamot för Kommuninvest ekonomisk 
förening för perioden 2015-2018 

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att avstå nominering av ledamot för Kommuninvest ekonomisk förening för 
perioden 2015-2018 

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

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet 

 

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  18 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 16 
Vb § 15                                         Ks/2014-0406 

Val av ombud och ersättare till stämma med Kommuninvest  
ekonomisk förening   

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Lena Martinsson (S) som ombud till stämma med Kommuninvest 
ekonomisk förening för perioden 2015-2018 

att utse Ekonomichef som ersättare till stämma med Kommuninvest ekonomisk 
förening för perioden 2015-2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till stämma med 
Kommuninvest ekonomisk förening (1+1) för perioden 2015-2018   

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse Lena Martinsson (S) som ombud samt att utse ekonomichefen som 
ersättare till stämma med Kommuninvest ekonomisk förening för perioden 2015-
2018 

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

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Kommuninvest ekonomisk förening office@kommuninvest.se 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  19 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 17 
Vb § 16                                         Ks/2014-0406 

Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet   

Kommunstyrelsen beslutar 

att för perioden 2015-2018 utse följande ledamöter och ersättare 

Ledamöter Ersättare 

Margareta Fredriksson (FP) Ordf  KS Birgitta Laugmo (FP) ON 

Tore Lomgård (C) MBN Terese Lomgård (C) KS 

Andreas Nikkinen (MP)  TN Yvonne Lundgren (MP) ON 

Jan Vidar Seljegren (S) ON Rolf Pettersson (S) BUN 

Marie Edvinsson (M)  BUN Christoffer Andersson (M) MBN 

att för samma period utse Margareta Fredriksson till ordförande  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare i Folkhälsorådet (1+1 varje 
nämnd) samt val av ordförande för perioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att besluta enligt Valberedningens förslag till beslut 

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

 
Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Folkhälsorådet 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  20 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 18 
Vb § 17                                         Ks/2014-0406 

Val av ledamöter och ersättare i Svinesundskommittén   

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Peter Dafteryd (C) till ledamot i Svinesundskommittén för perioden  
2015-2018 

att utse Ronnie Brorsson (S) till ersättare i Svinesundskommittén för perioden  
2015-2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare i Svinesundskommittén 
(1+1) för perioden 2015-2018   

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse Peter Dafteryd (C) till ledamot samt att utse Ronnie Brorsson (S) till 
ersättare i Svinesundskommittén för perioden 2015-2018 

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

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Svinesundskommittén elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
mailto:elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  21 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 19 
Vb § 18                                        Ks/2014-0406 

Val av ombud och ersättare till stämma med Svinesundskommittén   

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Peter Dafteryd (C) till ombud till stämma med Svinesundskommittén för 
perioden 2015-2018 

att utse Ronnie Brorsson (S) till ersättare till stämma med Svinesundskommittén 
för perioden 2015-2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till stämma med 
Svinesundskommittén (1+1) för perioden 2015-2018   

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse Peter Dafteryd (C) till ombud samt att utse Ronnie Brorsson (S) till 
ersättare till stämma med Svinesundskommittén för perioden 2015-2018 

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

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Svinesundskommittén elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
mailto:elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  22 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 20 
Vb § 19                                         Ks/2014-0406 

Val av revisor i Föreningen Folkets Hus & Park UPA   

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Jan Gabrielsson till revisor i Föreningen Folkets Hus & Park UPA för 
perioden 2015-2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse revisor i Föreningen Folkets Hus & Park UPA (1) för 
perioden 2015-2018   

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse Jan Gabrielsson till revisor i Föreningen Folkets Hus & Park UPA för 
perioden 2015-2018 

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

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Föreningen Folkets Hus & Park UPA 

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  23 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 21 
Vb § 20                                         Ks/2014-0406 

Val av ledamot och revisor i ideella föreningen Strömstad Akademi   

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Margareta Fredriksson (FP) till ledamot i ideella föreningen Strömstad 
Akademi för perioden 2015-2018 

att utse Rolf Pettersson (S) till revisor i ideella föreningen Strömstad Akademi för 
perioden 2015-2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamot och revisor i ideella föreningen Strömstad 
Akademi (1+1 revisor) för perioden 2015-2018   

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse Margareta Fredriksson (FP) till ledamot samt att utse Rolf Pettersson (S) 
till revisor i ideella föreningen Strömstad Akademi för perioden 2015-2018 

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

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Föreningen Strömstad Akademi goran.bryntse@stromstadakademi.se 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  24 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 22 
Vb § 21                                         Ks/2014-0406 

Val av ledamot i Fairtrade City   

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Rolf Pettersson (S) till ledamot i Fairtrade City för perioden 2015-2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamot i Fairtrade City (1) för perioden 2015-2018   

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse Rolf Pettersson (S) till ledamot i Fairtrade City för perioden 2015-2018 

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

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Fairtrade City; ekopark@stromstad.se 

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  25 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 23 
Vb § 22                                         Ks/2014-0406 

Val av ledamot i Samförvaltningen    

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Anders Olsson (FP) till ledamot i Samförvaltningen för perioden 2015-2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamot i Samförvaltningen (1) för perioden 2015-
2018   

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse Anders Olsson (FP) till ledamot i Samförvaltningen för perioden 2015-2018 

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

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Samförvaltningen erland.lundqvist@stromstad.se 
 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  26 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 24 
Vb § 23                                         Ks/2014-0406 

Val av ledamot och ersättare i Leader    

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Anders Olsson (FP) till ledamot i Leader för perioden 2015-2018 

att utse Lena Martinsson (S) till ersättare i Leader för perioden 2015-2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare i Leader för perioden 2015-
2018   

Beslutsunderlag 
Protokoll Valberedningen 2015-02-03 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse Anders Olsson (FP) till ledamot samt att utse Lena Martinsson (S) till 
ersättare i Leader för perioden 2015-2018 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet; Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Leader; krister.olsson@vgregion.se 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
mailto:rister.olsson@vgregion.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  27 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 25 
Au § 18     Ks/2015-0013 

Ansökan om bidrag från Strömstads Akademi, projektet ”Hållbart 
självförsörjande Koster” 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Strömstads Akademi stöd med 15 000 SEK för förberedelser av 
projektet ”Hållbart självförsörjande Koster”, 

att medlen tas från Kommunledningsförvaltningen medel ansv. 1100, vsh 031. 

att en återapportering ska ske hur projektet utvecklas 

Ärendebeskrivning 
Strömstads Akademi har ansökt om stöd med 15 000 SEK för förberedelser av 
projektet ”Hållbart självförsörjande Koster”. 

Strömstads Akademi har inom sig bildat en energigrupp, RESA (Renewable Energy 
group of Stromstad Academy).  För att driva projektet ”Hållbart självförsörjande 
Koster” har även en arbetsgrupp bildats med representanter från Strömstads 
Akademi, Kosteröarna och Strömstads kommun. I en första etapp planeras att visa 
på en plan för energiomställning samt förankra planen hos öborna och andra 
berörda parter. Denna etapp beräknas bli klar under 2015. I nästa etapp ska en 
tioårig genomförandeplan utarbetas mm.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström, administrativ chef 2015-01-15 
Ansökan från Strömstads Akademi 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att bevilja Strömstads Akademi stöd med 15 000 SEK för förberedelser av 
projektet ”Hållbart självförsörjande Koster” samt att medlen tas från 
Kommunledningsförvaltningen medel ansv. 1100, vsh 031. 

Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att en återapportering ska ske hur projektet 
utvecklas. 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Siwert Hjalmarssons yrkande kan antas och finner att så 
sker. 

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
Strömstads Akademi; goran.bryntse@stromstadakademi.se 
 

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  29 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-02-11 

 

 

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 § 26 
Au § 15     Ks/2014-0521 

Utökad borgensram AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att det kommunala borgensåtagandet för AB Strömstadslokaler uppgår till totalt 
338,5 Mkr efter beslut om finansiering av aktivitetshall 

Ärendebeskrivning 
I samband med beslut avseende finansiering av nybyggnation av aktivitetshall har 
kommunen beviljat AB Strömstadslokaler en utökad borgensram på 40 Mkr,  
se ärende KS/2013-0126 Kf § 9. Det kommunala borgensåtagandet för AB 
Strömstadslokaler uppgår därmed till 338,5 Mkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Carin Carlsson, redovisningsansvarig 2015-01-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta  
att det kommunala borgensåtagandet för AB Strömstadslokaler uppgår till totalt 
338,5 Mkr efter beslut om finansiering av aktivitetshall 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Au § 3     Ks/2014- 0514 

Erbjudande att delta i projektet Omställningskontoret+ under 2015 

Kommunstyrelsen besluta 

att medverka i projektet Omställningskontoret + under 2015 

Ärendebeskrivning 
I samband med hotet 2009 om nedläggning av SAABs personbilstillverkning 
skapades Omställningskontoret i Trollhättan.  

Samtliga 14 kommuner inom Fyrbodal har fått erbjudande om att delta i en 
fortsättning av Omställningsprojektet+ under 2015. Fortsättningen av projektet 
under 2015 finansieras av Vg-regionen, Fyrbodals kommunalförbund och 
Trollhättans stad. 

Syftet med projektet är att bevara och öka antalet arbetstillfällen samt att bidra till 
ett mer differentierat näringsliv. Inom projektet finns b.la delprojekten 
etableringsservice (Position Väst), ägarskifte (Micro) och finansieringsrådgivning. 
Arbetet inom projektet kommer att ske i nära samverkan med de samverkande 
kommunernas näringslivsansvariga. 

Trollhättans stad är projektägare för projektet. För verksamheten skall det utses en 
politisk styrgrupp. Verksamheten kommer att vara placerad på Innovatumområdet 
i Trollhättan.  

Respektive deltagande kommun förbinder sig att delta aktivt i arbetet genom att 
delta i gemensamma träffar, medverka till att göra projektet känt i det lokala 
näringslivet samt att delta i arbetet med etableringsservice. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman Tf Kommunchef 2014-12-19 
Skrivelse den 4 december 2014 från Trollhättans stad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att medverka i projektet Omställningskontoret + under 2015 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till 
Diariet 
Kommunchef Ulf Björkman; ulf.bjorkman@stromstad.se 
Trollhättans stad Omställningskontoret annika.wennerblom@trollhattan.se  
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Au § 19     Ks/2014-0327 

Utbetalande av partistöd 2015 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

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

Ärendebeskrivning 
Beslut ska fattas årligen av Kommunfullmäktige om utbetalning av partistöd enligt 
beslut Kf 2014-11-27 § 20. Enligt tidigare beslut i Kf grundas partistödet på 
prisbasbeloppet (44.500:-_ 2015) och utgår som: 

- Grundstöd för varje parti i kommunfullmäktige med 20 % av basbeloppet = 8900:- 
- Partistöd för varje mandat utgår med 16,4 % av basbeloppet = 7298:- 
- Utbildningsstöd utgår med 900:-/mandat.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström, administrativ chef 2014-12-11 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Ks § 29 
Au § 12     Ks/2015-0011 

Riktlinjer för inköpskort 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att anta riktlinjer för inköpskort enligt underlag  

att text beträffande möjlighet till kontantuttag ska strykas.  

att tidigare beslutad Policy för användandet av betalkort, 2004-12-15  
§159, upphör att gälla. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra åt Kommunchefen att ta fram tillämpningsrutiner. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har utarbetat ett förslag till reviderade riktlinjer för 
inköpskort. Riktlinjerna anger ramarna för användningen av inköpskort i 
kommunen. Innehållet omfattar syfte och ansvar, ansöknings- och beslutsgång i 
korta drag, regler för beloppsgränser och för användningen i övrigt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Agneta Johansson, ekonomichef 2015-01-14 
Förslag till Riktlinjer för inköpskort 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta  
att anta riktlinjer för inköpskort enligt underlag samt att tidigare beslutad Policy 
för användandet av betalkort, 2004-12-15 §159, upphör att gälla samt 

Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Margareta Fredriksson (FP) yrkar på att text beträffande möjlighet till kontantuttag 
ska strykas.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Margareta Fredrikssons tilläggsyrkande antas och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Ks § 30 
Au § 20     Ks/2014-0218 

Komplettering till beslut om Mål & Budget för 2015 och plan  
för 2016 -2018, § KF 36 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att förslag till mätbara styrtal av kommunfullmäktiges mål redovisas till 
kommunfullmäktige den 23 april  

att huvud- respektive delansvariga för såväl genomförande som avstämning av 
uppfyllelse beträffande målen redovisas till kommunfullmäktige den 23 april  

att redovisning av nämndernas och kommunstyrelsens uppdrag att se över 
tidigare framtagna nämndmål skall ske till kommunfullmäktige den 23 april  

Ärendebeskrivning 
Den 18 december gavs uppdraget att ta fram förslag till mätbara styrtal av 
kommunfullmäktiges mål samt ange huvudansvar samt delansvar för dess 
genomförande och dess uppfyllande. Nämnderna samt kommunstyrelsen gavs 
samtidigt uppdraget att se över befintliga nämndsmål vilket skulle synkroniseras 
med kommunstyrelsens framtagande av förslag till ansvarsfördelning.  

Då det tidsmässigt inte har funnits möjligheter att hantera frågorna föreslås att 
redovisning av ovan sker på kommunfullmäktigemötet den 23 april.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Gull-Britt Eide, Kommunchef 2015-01-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta  
att förslag till mätbara styrtal av kommunfullmäktiges mål redovisas till 
kommunfullmäktige den 23 april, att huvud- respektive delansvariga för såväl 
genomförande som avstämning av uppfyllelse beträffande målen redovisas till 
kommunfullmäktige den 23 april samt att redovisning av nämndernas och 
kommunstyrelsens uppdrag att se över tidigare framtagna nämndmål skall ske till 
kommunfullmäktige den 23 april  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Ks § 31 
Au § 14     Ks/2014-0479 

Övergripande krisledningsplaner mandatperioden 2015-2018. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att anta krisledningsplan – Ledning, krisledningsplan – information samt 
inriktningsmål för krisberedskapsverksamheten avseende mandatperioden  
2015-2018. 

Peter Dafteryd (C) deltog ej i föredragning och beslut i ärendet 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skyldighet att inför 
varje mandatperiod fastställa övergripande krisledningsplaner samt mål för 
verksamheten. 

Säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd har i tjänsteskrivelse daterad 
2014-10-09. överlämnat förslag till krisledningsplaner samt mål för verksamheten.  

Miljö- och byggnämndens beslut 2014-11-13 att föreslå Kommunfullmäktige att 
anta krisledningsplan – Ledning, krisledningsplan – information samt 
inriktningsmål för krisberedskapsverksamheten avseende mandatperioden 2015-
2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter Birgersson Dafteryd Säkerhetssamordnare 2014-10-09 
Protokoll Miljö- och byggnämnden 2014-11-13 
Krisledningsplan för extraordinär händelse 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta  
att anta krisledningsplan – Ledning, krisledningsplan – information samt 
inriktningsmål för krisberedskapsverksamheten avseende mandatperioden  
2015-2018.  

Peter Dafteryd (C) deltog ej i föredragning och beslut i ärendet 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
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Diariet 
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KS § 32     Ks/2015-0038 

Anmälningsärende  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera anmälningsärendet till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) -Enkät 

Trafikverket -Remissyttrande över funktionellt prioriterat vägnät 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen noterar anmälningsärendet till protokollet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Plats och  
sammanträdestid 

Skee skola 
2015-03-11 klockan 13:00 – 16:00 

Beslutare Ordinarie 
Peter Dafteryd (C)  
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (FP)  
Anette Andersson (FP) 
Karla Valdevieso (MP) 
Ronnie Brorsson (S)  
Lena Martinsson (S)  
Ulf Gustafsson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 

 
 

 Tjänstgörande ersättare 
 Anna-Lena Carlsson (C)  
 Fredrik Eriksson (SD) 
 
Närvarande ersättare 

  Ingemar Nordström (FP)  
  Åke Sundemar (FP)  
  Anna Gravander (MP)  
  Marie Edvinsson-Kristiansen (M)  

  

  

Övriga deltagare 
 

 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2015-03-18 

 

Sekreterare 

 

 ..................................................................... Paragrafer §§ 33-50 
 Ralf Karlsson                            

  

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

  

 ..................................................................................................................  
Justerare  Anette Andersson                                  Ulf Gustafsson 
 
 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2015-03-11 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
 Anslags nedtagning  

  

Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  

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

 Inger Sand Börjesson, registrator 
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Ks § 33 
Au § 34     Ks/2014-0245 

Verksamhetsberättelse 2014 
Kommunstyrelsens verksamheter i Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna förvaltningens verksamhetsberättelse med bokslut 2014, reviderad 
datum 2015-03-16 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsens verksamheter i Kommunlednings-
förvaltningen har sammanställts. 

Året präglades av valen och förändringar i ledningen, såväl den politiska som 
tjänstemannaledningen. Kommunchefstjänsten var delvis vakant fram till augusti, 
då en tillfällig lösning med delat ledarskap tillsattes.  

Av Kommunstyrelsens fem mål har två uppnåtts och tre uppnåtts delvis. Inom 
flertalet verksamheter bedrevs ett aktivt arbete med stor bredd. Planerat 
utvecklingsarbete, liksom löpande arbete, påverkades inom några avdelningar och 
en del av utvecklingsenheten av långtidssjukskrivningar. IT-utvecklingen medför 
höga projektkostnader, som löper över några års sikt.  

Nämnda händelser påverkade förvaltningens ekonomi både positivt och negativt, 
delvis av varaktig karaktär. Nettoeffekten är ett nettoöverskott med 1,2 Mkr, 
bestående av lägre personalkostnader än budgeterat, främst till följd av 
sjukskrivningar, lägre kapitalkostnader inom IT samt förseningar inom 
översiktsplanearbetet.  

I allt väsentligt har förvaltningen arbetat ändamålsenligt mot uppsatta mål och 
uppdrag, inom ekonomisk ram, men av kända orsaker har inte full måluppfyllelse 
uppnåtts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Agneta Johansson, ekonomichef 2015-02-17 
Verksamhetsberättelse 2014 reviderad 2015-03-16 
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Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att godkänna förvaltningens verksamhetsberättelse med bokslut 2014 men att 
avsnittet framtid sida 10-11 ska strykas ur KLF:s verksamhetsberättelse 

Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Ronnie Brorsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Ekonomichef  
Kommunchef 
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Ks § 34 
Au § 35     Ks/ 2015‐0043 

Bildande av arbetsgrupp för utredning ras- skred och 
översvämningar. 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge kommunens säkerhetssamordnare uppdrag att sammankalla en 
arbetsgrupp, som ska hantera frågor om utredningsbehov och åtgärder i 
Strömsvattnets vattensystem. 

att arbetsgruppen ska avge rapport till kommunstyrelsen senast i slutet på 2016.  

Ärendebeskrivning 
Strömsvattnets vattensystem har flera gånger de senaste åren varit nära de 
högstanivåer som tidigare prognoser har angett. Nya beräkningar visar att 
dessa högstanivåer riskerar att överskridas inom en nära framtid. Detta 
innebär att kunskapsläget behöver förbättras och att åtgärder kan komma 
att krävas. 

Tillrinningsområdet till Strömsvattnet täcker stora delar av södra kommunen 
och går även in i Tanums kommun. Ökade vattenflöden och nivåer beror på 
flera orsaker. Ökad avverkning, minskade våtmarker, häftigare regn, fler 
hårdgjorda ytor är faktorer som alla verkar i samma riktning. Vid 
Strömsvattnet kommer även höjda havsnivåer att påverka mer i framtiden, 
genom att havet vid högvatten håller emot vid utloppet i Strömsån. 

Möjliga åtgärder för att motverka detta varierar från enkla små till stora och 
dyra. Vissa åtgärder kan ta över 5 år att genomföra då utrednings‐ och 
tillståndsarbeten kan bli mycket omfattande. Arbete bör därför inledas som 
ger överblick över möjliga åtgärder och när de ska göras. Detta arbete 
kommer att involvera många parter inom kommunen och även externa 
parter såsom länsstyrelsen och MSB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2015-02-09 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att ge kommunens säkerhetssamordnare uppdrag att sammankalla en 
arbetsgrupp, som ska hantera frågor om utredningsbehov och åtgärder i 
Strömsvattnets vattensystem. 
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Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att arbetsgruppen ska avge en rapport till 
Kommunstyrelsen senast i slutet på 2016.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Siwert Hjalmarssons tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 

 Säkerhetssamordnare carin.oleryd@stromstad.se 
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Ks § 35 
Au § 36     Ks/2015-0090 

Delegationsordning för remisshantering 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge delegation till översiktsplanerare att avge yttranden som rör fysisk planering 
för ärenden som inte är av principiell art eller av stor vikt och där yttrandet är 
”ingen erinran”.  

att översiktsplaneraren kontinuerligt informerar arbetsutskottet om kommande 
ärenden aktuella för remissvar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen hanterar årligen 15-30 remisser som berör planering. Det 
handlar oftast om detaljplaner, från den egna kommunen eller från grann-
kommunerna. En del remisser kommer från andra myndigheter. Remisstiden för 
detaljplaner är nästan alltid 3 veckor. Vissa andra remisser kan ha längre svarstid.  

Handlingar som ska hanteras i KS måste vara färdiga ca 4 veckor före KS möte. Ett 
arbete pågår för närvarande inom miljö- och byggförvaltningen med att hitta 
rutiner för att snabba upp hanteringen för detaljplaner, bla genom att låta fler 
delar av processen beslut hanteras på delegation. Detta kommer att ställa ökade 
krav på att remissinstanser såsom KS svarar inom angiven tid. Möjlighet att begära 
förlängd yttrandetid finns alltid. Dock är det inte säkert att detta beviljas.  

Förslaget är därför att yttranden i okomplicerade ärenden ska kunna avges på 
delegation. För ärenden av principiell art eller av stor vikt ska förvaltningen begära 
förlängd yttrandetid, så att ärendet hinner hanteras i KS. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2014-11-14 
 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att ge delegation till översiktsplanerare att avge yttranden som rör fysisk planering 
för ärenden som inte är av principiell art eller av stor vikt och där yttrandet är 
”ingen erinran”. Samt att översiktsplaneraren kontinuerligt informerar 
arbetsutskottet om kommande ärenden aktuella för remissvar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 

  Översiktsplanerare, Björn Richardsson 
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Ks § 36 
Au § 44     Ks/ 2014 -0358 

Medborgarförslag - skapa en gemensam motor och teknikgård 

Kommunstyrelsen beslutar  

att överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsutskottet för yttrande 

Ärendebeskrivning 
Stellan Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag 2014-09-03. Stellan 
Nilsson vill med förslaget att Strömstads Kommun åtar sig att undersöka 
möjligheterna att efterfråga kommunens Motor och teknik föreningar som har 
medlemmar som ägnar sig åt motor, fordon, såsom mopeder, traktorer, 
motorcyklar, veteranfordon, tändkulemotorer, ångmaskiner om intresse finns att 
bilda en gemensam förening. 

Syftet kunde leda till att skapa en gemensam motor och teknikgård där man har 
möjlighet att skruva, meka med fordon samt att ställa ut, mötas och skapa en 
träffpunkt för alla teknik och motorintresserade i kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-04 att remittera medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunfullmäktige 2014-09-04 
Medborgarförslag 2014-09-03 
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsutskottet för yttrande 

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

 

 

Beslut skickas till 
Diariet 
Kultur- och fritidsutskottet 
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Ks § 37 
Au § 4     Ks/2013- 0439 

Handlingsplan för företagskontakter - Förenkla helt enkelt 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta bilagda handlingsplan för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen 

Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun tillsammans med kommunerna Sotenäs, Munkedal, Lysekil 
och Uddevalla i SKL:s projekt ”Förenkla helt enkelt”. Projektet är en utbildning som 
syftar till att vidta åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen.  
Ett av syftena med utbildningen är att kommunen skall ta fram en handlingsplan 
med åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen.  

Utbildningen som påbörjades under 2013 är indelad i olika etapper. Arbetet har 
bedrivits som en process där en större grupp med deltagare från kommunens olika 
verksamheter deltagit i ett gemensamt informationsmöte tillsammans med övriga 
kommuner. Vid mötet lämnades förslag på olika åtgärder för att förbättra 
näringslivsklimatet i kommunen.  

Därefter har en av kommunen särskild utsedd arbetsgrupp bestående av 
förtroendevalda och tjänstemän under hösten 2013 träffats och processat fram en 
handlingsplan med åtgärder för Strömstads kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman, TF kommunchef 2015-01-15 
Handlingsplan för företagskontakter - Förenkla helt enkelt 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att anta bilagda handlingsplan för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen 

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

 
Beslut skickas till 
Diariet 
Tf Kommunchef, Ulf Björkman 
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Au § 30     Ks/2015-0097 

Överföring av tidigare beslutade investeringsmedel till år 2015 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 61. 601 tkr till 2015,  
som tilläggsbudget till 2015 års investeringsbudget. 

Ärendebeskrivning 
Tidigare beslutade och hittills ej nyttjade investeringsmedel om totalt 61 .601 tkr 
med fördelning enligt nedan föreslås överföras till 2015, att läggas som 
tilläggsbudget till 2015 års investeringsbudget 
    
Nämnd Belopp i tkr 
Tekniska nämnden, taxekollektiven 31. 363 
Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh 25. 439 
Miljö- och byggnämnden 368 
Kommunstyrelse 4. 431 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lenita Tengström, ekonom 2015-02-12 
Sammanställning av pågående investeringsprojekt att överföra till 2015 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att överföra tidigare beslutade investeringsmedel på 61. 601 tkr till 2015,  
som tilläggsbudget till 2015 års investeringsbudget. 

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

 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Au § 32     Ks/2015-0016 

Nya regler för inköp och direktupphandling 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta nya regler för inköp och direkt upphandling. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktig beslutade den 16 februari 2012, § 21 att fastställa policy för 
inköp och upphandling med riktlinjer för inköp och upphandling.  

Ekonomiavdelningen har utarbetat ett förslag till reviderad policy för inköp och 
direktupphandling. Förslaget är framtagit inom ramen för upphandlings-
samarbetet i norra Bohuslän (NoBo), anpassat till det nya EU-direktivet som träde 
i kraft den 1 juli 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Staffan Buhre, upphandlare 2015-02-10 
Regler för inköp och direktupphandling 

 
Förslag till beslut på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
Ulf Gustafsson (S) föreslår att skrivning angående ”sociala krav”, rikstäckande 
kollektivavtal även ska anges.  

Ordförande föreslår att beträffande beloppsregler ändra ”ska” i texten mellan 44,5 
till 100 mot ”bör” samt att komplettera med skrivning om att utgå från 
konkurrensverkets regler/miljöstyrningsrådets föreskrifter. 

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

 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Val till styrelse AB Strömstads badanstalt  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att till ordinarie styrelseledamöter i AB Strömstads badanstalt utse Johan Hilding, 
Göran Silvemark, Matthias Dalnoki och Malin Berby  
för mandatperioden 2015-2019 

att till personliga suppleanter i AB Strömstads badanstalts styrelse utse Catarina 
Tillery, Per-Arne Joelsson, Helene Berntsson och Clas-Göran Åsberg  
för mandatperioden 2015-2019 

Ärendebeskrivning 
Enligt 6 § Bolagsordning och ägardirektiv för AB Strömstads badanstalt ska 
bolagets styrelse bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många 
personliga suppleanter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Strömstads 
kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det 
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige har 2014-11-27 utsett Håkan Eriksson till ordförande och 
Marcus Engebretsen till vice ordförande i AB Strömstad badanstalt. 
 
Förslag till övriga styrelseledamöter för mandatperioden 2015-2019 har utsetts av 
AB Strömstads badanstalts styrelse enligt följande: 
 

Ordinarie                                                                     Ersättare 

Johan Hilding                                                              Catarina Tillery 
Göran Silvemark                                                         Per-Arne Joelsson 
Matthias Dalnoki                                                        Helene Berndtsson 
Malin Baerby                                                               Claes-Göran Åsberg 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström, förvaltningschef 2015-02-19 
Mail från ekonomichef Kjell Andersson, Strömstadsbyggen 2015-02-12 
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Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
I enlighet med AB Strömstads badanstalts styrelses förslag till styrelseledamöter 
för mandatperioden 2015-2019  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Ks § 41 
Au § 40     Ks/2014-0192 

Svar på motion - Bristen på bostäder 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad  

Beslutsmotivering 
Tekniska nämnden respektive Miljö- och byggnämnden har redovisat genomförda 
inventeringar. 

Ärendebeskrivning 
I motion till Kommunfullmäktige har Margareta Fredriksson, Lars Tysklind, Anette 
Andersson och Åke Sundemar (FP) begärt att få till stånd en inventering av kommunalt 
ägda markområden och tomter för bostäder samt en sammanställning av godkända 
detaljplaner som inte utnyttjats fullt ut av det privata eller kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 32 att remittera ärendet till Tekniska 
nämnden samt till Miljö- och byggnämnden. 

Tekniska nämnden respektive Miljö- och byggnämnden har genomfört inventeringar 
vilka redovisats i tjänsteskrivelser antagna av respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström, administrativ chef 
Tjänsteskrivelse Förvaltningschefen Miljö- och byggförvaltningen2014-09-03 
Miljö- och byggnämndens protokoll § 216 2014 
Tjänsteskrivelse Mark- och exploateringschef Tekniska förvaltningen 2014-08-26 
Tekniska nämndens protokoll § 90 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll § 32 2014-04-24 
Motion  

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att motionen anses besvarad då Tekniska nämnden respektive Miljö- och 
byggnämnden redovisat genomförda inventeringar. 

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

Beslut skickas till 
Diariet 
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Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen 

Beslutsmotivering 
Tekniska nämnden beslutar att inte rekommendera en granskning av 
verksamheten eller att förändringar genomförs i betalsystem och öppettider på 
Österröds Återvinningscentral  

Ärendebeskrivning 
I motion till Kommunfullmäktige anger Lars Tysklind, Margareta Fredriksson, Håkan 
Eriksson, Anne-Lise Lindmark, Åke Sundemar och Anette Andersson (fp) att den 
som rör sig på småvägarna i Strömstad, utanför centrum, upptäcker snart att 
det finns saker vid sidan av vägarna som inte borde finnas där. Det handlar om 
grovsopor av olika slag. 

En anledning till att sopor hamnar i naturen kan vara att man försökt lämna 
soporna på Österöd, men att det har varit stängt. Det vill säja på kvällar och helger. 
Det behövs en utvärdering och översyn av betalsystemet. Målet med åter-
vinningen får förmodas vara att man ska samla in och ta tillvara så mycket som 
möjligt. Flitigt användande av möjligheten att lämna grovsopor bör stimuleras. Ett 
sätt kan vara att det varje lördag är gratis att lämna soporna 

Förslagsställarna föreslår att Tekniska nämnden skyndsamt ser över 
verksamheten, och kommer med förslag till förbättringar vad beträffar öppettider 
och avgifter. 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till Tekniska nämnden för 
yttrande. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2014-11-04 att inte rekommendera en granskning av 
verksamheten eller att förändringar genomförs i betalsystem och öppettider på 
Österröds Återvinningscentral  
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Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2014-11-04 
Motion från Folkpartiet 
Protokoll Kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att avslå motionen med motivering att Tekniska nämnden beslutar att inte 
rekommendera en granskning av verksamheten eller att förändringar genomförs 
 i betalsystem och öppettider på Österröds Återvinningscentral  

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet 
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Ks § 43 
Au § 42     Ks/2014-0345 

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Beslutsmotivering 
Tekniska nämnden mot bakgrund av förvaltningschefens tjänsteskrivelse förordar 
nuvarande plats bakom brandstationen.  

Ärendebeskrivning 
Lars Tysklind, Margareta Fredriksson, Håkan Eriksson, Anne-Lise Lindmark, 
Åke Sundemar och Anette Andersson (fp) har inkommit med en motion där de anger 
att Tekniska förvaltningen på TP (Centrallagret), behöver ersättningslokaler, då de 
nuvarande börjar bli till en arbetsmiljöfråga. Genom att omlokalisera den 
verksamheten frigörs tomtmark, som skapar utvecklingsmöjligheter för 
Räddningstjänstens verksamheter.  

Folkpartiet föreslår att den Tekniska förvaltningen samlas på Österöd 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-04 att sända motionen till Tekniska nämnden  
för yttrande. 

Tekniska nämnden beslutar 2014-11-04, § 121 att ställa sig bakom förvaltningschefens 
tjänsteskrivelse samt att föreslå Kommunfullmäktige anta svaret på motionen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström, administrativ chef 
Tjänsteskrivelse, förvaltningschefen Tekniska förvaltningen 2014-10-20 
Tekniska nämndens protokoll § 121, 2014-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll § 65, 2014-09-04 
Motion Folkpartiet 2014-08-12 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att avslå motionen med motivering att Tekniska nämnden mot bakgrund av 
förvaltningschefens tjänsteskrivelse förordar nuvarande plats bakom 
brandstationen.  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
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Diariet 
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Svar på motion - Torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt 
från land och hav. 

Kommunstyrelsen beslutar  

att remittera motionen till Tekniska nämnden  

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på lämplig plats för 
upplåtande av torgförsäljning av närproducerat ekologisk mat. 

 
Ärendebeskrivning 
Rose-Marie Fagerberg, STP anger i sin motion att Strömstad är en vacker turistort 
med en enorm gränshandel samt varför inte försöka få igång mer försäljning av 
närproducerad och ekologisk mat genom torghandel.  

Lokala producenter föreslås kunna erbjudas plats att sälja sina produkter i form av 
torgförsäljning under juni – augusti. Förslagsvis kunde kommunen upplåta 
promenaden runt Laholmsudden. Det skulle enligt Rose-Marie Fagerberg bli ett 
trevligt inslag sommartid samtidigt som det stärker stadens varumärke och gynnar 
lokala producenter.  

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-04 att remittera motionen till Miljö- och 
byggnämnden för yttrande. 

Miljö- och byggnämnden beslutar 2014-10-16, § 232 att ställa sig bakom 
förvaltningens tjänsteskrivelse så som sin egen. Tanken bakom motionen är god. 
Ett genomförande förutsätter dock att såväl detaljplan som lokala ordnings-
föreskrifter för torghandel revideras och föreslår att därmed anses motionen 
besvarad. 

Beslutsunderlaget  
Tjänsteskrivelse Ola Lindström, administrativ chef 
Tjänsteskrivelse, förvaltningschefen Miljö- och byggförvaltningen 2014-10-06 
Miljö- och byggnämndens protokoll § 232, 2014-10-16 
Kommunfullmäktiges protokoll § 61, 2014-09-04 
Motion Rose-Marie Fagerberg 2014-06-04 
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Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att motionen anses besvarad genom de klarläggande som framkommit i Miljö- och 
byggnämndens remissvar. 

Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att Kommunstyrelsen ger Tekniska nämnden i 
uppdrag att ta fram förslag på lämplig plats för upplåtande av torgförsäljning av 
närproducerat ekologisk mat. 

Hans- Inge Sältenberg (C) föreslår att remittera motionen till Tekniska nämnden  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag - Plusenergibyggen av AB 
Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarad  

Beslutsmotivering 
Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler jobbar ständigt med att vid 
nyproduktion bygga bostäder som förbrukar mindre energi. Medan det inte är 
ekonomiskt försvarbart vid renoveringar. 

Ärendebeskrivning 
Mette H. Johansson lämnade in ett medborgarförslag 2014-02-24 där hon anger  
att i kommunens "Visioner för Strömstad" går det att läsa att visionen är att: 
"Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling, där livskvalitet, 
miljö- och kulturvärden stärks". 

Mette H. Johansson föreslår att Kommunstyrelsen gör följande tillägg i uppdraget 
till Strömstadsbyggen AB och Strömstadslokaler. "Bolaget skall eftersträva ett 
byggande av bostäder som producerar mer energi än de förbrukar och att detta 
även gäller vid renoveringar. " 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-03-27 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunfullmäktige 2014-03-27 
Medborgarförslag 2014-02-24  

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att medborgarförslaget anses besvarad med motivering att Strömstadsbyggen och 
Strömstadslokaler jobbar ständigt med att vid nyproduktion bygga bostäder som 
förbrukar mindre energi. Medan det inte är ekonomiskt försvarbart vid 
renoveringar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Svar på motion - Enhetlig skyltning skapar ökad tillgänglighet 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad  

Beslutsmotivering 
Kommunen kommer att lyfta frågan vid kommande möte med Trafikverket.  

Ärendebeskrivning 
Peter Birgersson Dafteryd (c) har inkommit med en motion där han anger att 
Strömstads kommun har tillsammans med övriga kommuner i Bohuslän 
undertecknat avsiktsförklaringen för ”Ett enat Bohuslän”. Detta till följd av att 
Bohuslän 2012 utsågs till en av fem nationella pilotdestinationer med särskilt stöd 
från Näringsdepartementet via Tillväxtverket. Projektet ”Bohuslän på export” ska 
stärka vår internationella konkurrenskraft. Vi ska bidra med goda exempel och 
innovativa lösningar som kan stärka hela Sverige som besöksmål. 

Vi vill stärka varumärket Bohuslän och vara ett verktyg för besöksnäringen inom 
såväl kommunikation som inom produktutveckling. Sedan fem år tillbaka har vi i 
Strömstads kommun fått ett fantastiskt, kvalitativ besöksmål, som verkligen sätter 
oss på kartan nationellt och internationellt – Kosterhavets Nationalpark. 
Oavsett om det gäller nyutvecklade produkter, Nationalparken, andra besöksmål 
eller boendeanläggningar så saknar vi idag en enhetlig skyltning som tillgängliggör 
dessa för besökarna. 

Centerpartiet i Strömstad föreslår kommunfullmäktige besluta: 
att med bakgrund av Kosterhavets Nationalpark som internationellt besöksmål och 
vårt deltagande i projektet ”Bohuslän på Export” ta initiativet till ett pilotprojekt 
tillsammans med Trafikverket för att skapa en enhetlig skyltning från E6 och 
länsvägarna till våra sevärdheter, besöksmål och boendeanläggningar. 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-12 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunfullmäktige 2014-06-12 
Motion 2014-06-02 
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Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att motionen anses besvarad med motivering att kommunen kommer att lyfta 
frågan vid kommande möte med Trafikverket.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 
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Diariet 
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Svar på motion - Strömstads kommun medverkan i Smart Energi 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen  

Ärendebeskrivning 
Hans‐Inge Sältenberg (c) har inkommit med en motion där han anger att 
sedan 2007 pågår i Västra Götaland, i samarbete mellan kommunerna och Västra 
Götalandsregionen, ett arbete med en klimatstrategi för att bryta beroendet av 
fossila bränslen till 2030, inom ramen för det projekt som benämns Smart Energi. 
Övergången till fossiloberoende ekonomi är en av de viktigaste framtidsfrågorna 
Överenskommelser innebär konkret och praktiskt miljöarbete med sikte på 
fossilberoende, utbyte av erfarenheter mellan parterna och uppföljning och 
utveckling av gjorda insatser. Smart Energi arbetet kommer också att bli en 
integrerad och viktigt del i förverkligandet av VG 2020 -strategin 
(Utvecklingsstrategin för Västra Götaland med sikte på 2020) 
Hans‐Inge Sältenberg (c) föreslår att Strömstads kommun skriver på 
överenskommelsen Smart Energi 
 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-04 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 

 Protokoll Kommunfullmäktige 2014-09-04 
 Motion 2014‐06‐12 
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att underteckna överenskommelsen med Smart Energi och att motionen därmed 
bifalles. 

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

 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Motion - Inrättande av social insatsgrupp i Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar  

att sända motionen till Omsorgsnämnden och till Barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Anna-Lena Carlsson och Tore Lomgård (C) anger i motionen att regeringen 
beslutade 2011 att uppdra åt Rikspolisstyrelsen (RPS) att initiera pilotverksamhet 
med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. Syftet med 
pilotverksamheten var att prova, utveckla och utvärdera samverkansformen 
sociala insats grupper. Syftet med arbetet i de sociala insatsgrupperna är att, på 
individnivå, möjliggöra att hjälp och stöd från berörda myndigheter och övriga 
aktörer kan samordnas under ledning av socialtjänsten. Arbetet innebär att 
socialtjänsten samarbetar med polisen och andra berörda myndigheter och att de 
tillsammans fokuserat och uthålligt använder sin samlade kompetens. 
Socialtjänsten är även ansvarig för att andra myndigheter och aktörer görs 
delaktiga utifrån den unges individuella behov. 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta: att utreda behovet och 
förutsättningarna för att ta initiativ om inrättandet av social insatsgrupp i 
Strömstads kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-12 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunfullmäktige 2014-06-12 
 Motion från Centerpartiet 2014-05-27 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att sända motionen till Omsorgsnämnden för yttrande. 

Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Ronnie Brorsson (S) föreslår att motionen även sänds till Barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 

Ordförande frågar om Ronnie Brorssons förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Barn- och utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
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Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad  

Beslutsmotivering 
Kommunen undertecknar överenskommelsen med Smart energi. 

Ärendebeskrivning 
Bengt Bivrin med flera (mp) har inkommit med en motion om att Strömstad bör 
ansluta sig till nätverket Klimatkommunerna, detta för att göra Strömstad till en 
föregångsstad i klimatarbetet. 

I kommunfullmäktiges måldokument från 2 013 står det att kommunen skall ha 
"en tydlig miljöprofil". För att visa att vi menar allvar med dessa ord föreslår vi att 
kommunen ansluter sig till nätverket Klimatkommunerna, med en ambition om att 
bli en av föregångsstäderna i det nationella och globala klimatarbetet. 
Klimatkommunernas syfte är att förena kommuner, regioner och landsting som vill 
arbeta aktivt med klimatfrågan samt att vara en pådrivande aktör i det nationella 
klimatarbetet. Genom att utbyta information, ideer och erfarenheter kan 
nätverkets medlemmar stödja varandra i arbetet med att minska sin 
klimatbelastning. Nätverket har för närvarande 30 medlemmar, bland annat 
Stockholms och Göteborgs kommuner. 

Miljöpartiet de gröna yrkar på att Strömstad ansluter sig till nätverket 
Klimatkommunerna 

Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-12 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunfullmäktige 2014-06-12 
Motion den 2014-05 -07 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att motionen anses besvarad då kommunen ska underteckna överenskommelsen 
med Smart energi. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
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Anmälningsärende  

Kommunstyrelsen beslutar  

att notera anmälningsärendet till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott  
Detaljplan för Pilen 4 m fl. 
Detaljplan för Spinnaren 1 m fl. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen noterar anmälningsärendet till protokollet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet 
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Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsenssessionssal 
2015-04-08 klockan 09:00 – 17:00 

Beslutare Ordinarie 
Peter Dafteryd (C)  
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Terese Lomgård (C) 
Margareta Fredriksson (FP)  
Anette Andersson (FP) 
Karla Valdevieso (MP) §55-74 
Ronnie Brorsson (S) §52-54, 56-74 
Lena Martinsson (S) §52-54, 56-62, 

64-74 
Ulf Gustafsson (S) §52-54, 56-74 
Siwert Hjalmarsson (M) § 56-74 

Mattias Gustafsson (SD) §§ 55-74 
 
 

 Tjänstgörande ersättare 
 Fredrik Eriksson (SD) §52-54 
 Anna Gravander (MP) §52-54 
 Marie Edvinsson-Kristiansen (M) §52-54 
 
 
 Närvarande ersättare 
 Anna-Lena Carlsson (C) 
 Åke Sundemar (FP) 
 Morgan Gutke (C) 

 

Övriga deltagare 
 

Gull-Britt Eide, kommunchef. Peter von Renteln, ekonomichef. Carin Carlsson, 
redovisningsansvarig. Jan Gabrielsson, revisionen. Maria Bylund, Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen.  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2015-04-14 

 

Sekreterare 

 

 ..................................................................... Paragrafer §§ 52 - 74 
 Ralf Karlsson                            

  

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

  

 ..................................................................................................................  
Justerare  Anette Andersson (FP)                         Ulf Gustafsson (S) 
 
 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2015-04-08 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
 Anslags nedtagning  

  

Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  

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

 Inger Sand Börjesson, registrator 
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Information 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen 

Folkhälsorådet 
Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare informerar om folkhälsa och folkhälso-
arbetet. Johanna visade på skillnader i hälsa och vilka bestämmelsefaktorer som 
gäller och gör inverkan. Johanna går igenom folkhälsorådets mål.  Folkhälsorådet 
har i uppgift att se över och mer jobba med punktinsatser för att få mer struktur 
på arbetet och ett led i detta är att träffa Tanums Folkhälsoråd för att byta 
erfarenheter. Nytt folkhälsoavtal är på gång. 

Mål och resultat 2014 
Förvaltningschefer och avdelningschefer i kommunstyrelsen informerar om  
dagsläget och vilka tankar och planer som finns för att utveckla förvaltningarna 
under kommande år. 

Kommunalförbundet Fyrbodal 
Martin Carling och Lasse Lindén informerar om Fyrbodals kommunalförbund som 
är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en 
sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala 
frågorna. Ksau önskar att Fyrbodal lyfter järnvägsfrågan - upprustning av 
enkelspår. 

Ombud i bolagsstämma - medskick 
Ledamöter i Kommunstyrelsen har möjlighet att sända med eventuella synpunkter 
till bolagstämmorna genom att maila dessa till ombuden. 
 
 

 
 
 
 
 Beslut skickas till 
 Diariet 
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Årsredovisning 2014 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Årsredovisning 2014 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt Årsredovisning för år 2014. Årsredovisningen är 
kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2014. 
Rapporten omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål 2014, 
ekonomiskt resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, 
budgetuppföljning för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning. 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 16,4 miljoner kronor. Kommunens resultat 
2014 uppgår till 12,5 Mkr, att jämföra med budgeterade 13,5 Mkr. Resultatet 
innehåller några större engångsposter som tillsammans ger en positiv nettoeffekt 
på 10 Mkr. Dessa består främst av intäkter från exploateringsverksamheten och 
medfinansiering av statlig infrastruktur samt kostnader för renovering av 
stadshuset. 

Resultatet före de extraordinära posterna ovan, är 2,4 Mkr att jämföra med 
budgeterade 11 Mkr. 

Av kommunfullmäktiges nio prioriterade medborgarmål uppnås fyra helt och fem 
delvis. Ekonomimålet uppnås, medarbetarmålet har inte varit mätbart på grund av 
att ingen medarbetarenkät har gjorts under 2014. 

Kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Arbetet med att 
förbättra och effektivisera verksamheterna pågår fortlöpande vilket möjliggör att 
kommunen kan ha en fortsatt god ekonomi och bibehålla en hög kvalité i våra 
verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Carin Carlsson Redovisningsansvarig 2015-03-18 
 Årsredovisning 2014. 

 
Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna Årsredovisning 2014 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Ks § 54 
Au § 53     Ks/2014-0246 

Finansiell rapport 2014 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Finansiell rapport 2014 

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 8,7 Mkr, eller 9,2 procent. Det bokförda värdet ökade med 1,6 Mkr, 
efter köp av fondandelar vid utdelning och premierabatt. Orealiserad 
realisationsvinst uppgår till 17,1 Mkr. Inget nedskrivningsbehov föreligger i någon 
av delportföljerna. 

Ingen omallokering har gjort under året och respektive tillgångsslag ligger väl inom 
pensionsmedelspolicyns gränser. 

Det långsiktiga målet för pensionsmedelsförvaltningen med KPI + 4 procent 
värdeökning i genomsnitt över fem år överträffades för perioden 2010-2014. 
Värdeökning blev 6,2 procent jämfört med målet på 4,9 procent. 

Inget upplåningsbehov har funnits för kommunen under året och finansieringen har 
skett med egna medel. På balansdagen den 31 december uppgick kommunens 
likvida medel till 48,9 Mkr. Den goda likviditeten beror främst på att delar av 
planerade investeringar är försenade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter von Renteln Ekonomichef 2015-03-18 
Finansiell rapport 2014 inkl årsrapport från pensionsmedelsförvaltaren 
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Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna Finansiell rapport 2014 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Ks § 55 
Au § 71     Ks/ 2014-0218 

Styrtal Kommunfullmäktiges mål  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta styrtal till kommunfullmäktiges mål 2015 

Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare uppdrag från kommunstyrelsen skall förslag på mätbara styrtal tas 
fram för kommunfullmäktiges mål. Ett förslag har tagits fram och skall ses som 
mätbara mål inför år 2015.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter von Renteln, Ekonomichef 2015-03-31 
Mätbara styrtal av kommunfullmäktiges mål 

 
Arbetsutskottet beslutar  
att lyfta ärendet till Kommunstyrelsen utan eget förslag  

Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Hans-Inge Sältenberg (C), Margareta Fredriksson (FP) samt Karla Valdevieso (mp) 
bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Ronnie Brorsson (S), Lena Martinsson (S), Ulf Gustafsson (S) samt Siwert 
Hjalmarsson (M) deltar inte i beslutet. 
 

 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Riktlinjer för alkoholservering 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta nya riktlinjerna för alkoholservering i Strömstads kommun 

Ärendebeskrivning 
Föreligger riktlinjer för alkoholservering 2015 från Miljö- och 
Hälsoskyddsavdelningen.  

Miljö- och byggnämnden beslutar 2015-02-19 att ställa sig bakom de nya riktlinjerna 
för alkoholservering i Strömstads kommun och skicka ärendet vidare till 
Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll Miljö- och byggnämnden 2015-02-19 
 Riktlinjer för alkoholservering 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att anta nya riktlinjerna för alkoholservering i Strömstads kommun 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Ks § 57 
Au § 55     Ks/2013-0436 

Projekt 2012 - Kostpolicy  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Kostpolicy för Strömstads kommun med tillägg 

att I ett internationellt och rörligt samhälle använda måltiden som ett verktyg för 
integration och sträva efter att servera mat som kan ätas av så många som möjligt 
oavsett etiska och religiösa skäl. 

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  

Kommunfullmäktige beslutar 2014-10-23 att återremittera ärendet till Barn- och 
utbildningsnämnden.   
 
Beslutsunderlag  
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-19 
Kostpolicy för Strömstads kommun (version 8) 2015‐02‐19  
Protokoll Kommunfullmäktige 2014-10- 23 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att anta Kostpolicy för Strömstads kommun 

Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att lägga till en extra punkt under rubriken 
Strömstad kommun har som mål att: I ett internationellt och rörligt samhälle 
använda måltiden som ett verktyg för integration och sträva efter att servera mat 
som kan ätas av så många som möjligt oavsett etiska och religiösa skäl. 
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Ronnie Brorsson (S) Mattias Gustafsson (SD) samt Margareta Fredriksson (FP) 
bifaller Siwert Hjalmarsson föreslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med till beslut 
med Siwert Hjalmarsson tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Ks § 58 
Au § 56     Ks/2015-0039 

Förslag till lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) mm. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslaget till lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m. m 

Ärendebeskrivning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har efter utredning av SRVFS 
2005:6, (dåvarande statens räddningsverks föreskrift och allmänt råd gällande 
brandskyddskontroll och rengöring (sotning) beslutat med stöd av 3 kap. 2 och  
l O §§förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriva ny föreskrift 
MSBFS 2014:6 enligt ovan att gälla från 1 Januari 2015. 

Rengöring (sotning) utgör i myndighetens föreskrift ett allmänt råd som 
kompletterar de regler som gäller för rengöring (sotning) enligt lagen (2003:778), 
och förordningen (2003 :789) om skydd mot olyckor och dess funktion är att ge 
generella rekommendationer om dess tillämpning. 

Den lokala föreskriften är omarbetad till att omfatta de ändringar som föreslagits i 
de nya allmänna råden i MSBFS 2014:6. sotningsentreprenaden har vid 
gemensamt möte med räddningstjänsterna i Tanum och Strömstad lämnat sina 
synpunkter på förslaget till föreskrift. 

Miljö- och byggnämnden beslutar 2015-01-22 att godkänna förslaget till lokala 
föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m. m samt att föreslå kommunfull-
mäktige besluta om lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) mm. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Miljö- och byggnämnden 2015-01-22 
Tjänsteskrivelse Rolf Olausson, räddningschef 2015-01-13 
Förslag till lokala föreskrifter 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna förslaget till lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) m. m 

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

Beslut skickas till 
Diariet 
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Ks § 59 
Au § 57     Ks/2014-0338 

Redovisning - Motion köp av Regnbågsflagga 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen då flagga har inköpts och flaggning kommer att ske vid 
stadshuset första veckan av juni respektive första veckan av augusti, i samband med 
Pridefestivaler i Göteborg respektive Stockholm. 

Ärendebeskrivning 
Margareta Fredriksson (FP) med flera har inkommit med en motion där de anger att 
Regnbågsflaggan, ibland kallad pride flaggan, är en symbol för HBTQ-rörelsen.  
Folkpartiet föreslår att kommunen köper in en Regnbågsflagga och flaggar i 
samband med Pridefestivaler. 

Kommunfullmäktige beslöt 2014-09-04 § 64 att remittera motionen till 
kommunfullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktiges presidium beslöt uppdra åt kommunlednings-förvaltningen att 
inköpa flagga och fastställa regler för flaggning. 

Flagga har inköpts och flaggning kommer att ske vid stadshuset första veckan av juni 
respektive första veckan av augusti, i samband med Pridefestivaler i Göteborg 
respektive Stockholm 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse administrativa chefen 2015-03-17  
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-04 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att bifalla motionen då flagga har inköpts och flaggning kommer att ske vid 
stadshuset första veckan av juni respektive första veckan av augusti, i samband med 
Pridefestivaler i Göteborg respektive Stockholm. 

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

Beslut skickas till 
Diariet 
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Ks § 60 
Au § 59     Ks/2013-0102 

Svar på Motion - Skapa teknikkluster på Bastekärr 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt Kommunchefen att tillsammans med Tekniska nämnden undersöka 
möjligheterna i samverkan med Position Väst och att motionen därmed ska anses 
besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Lars-Åke Karlgren m fl (V) har lämnat in en motion ”Skapa ett teknikkluster i 
Bastekärr daterad 25 februari 2013. De föreslår att Strömstads kommun undersöker 
möjligheten att skapa ett kluster för företag inom miljöteknik inom det nya 
industriområdet Bastekärr. 

Kommunfullmäktige beslöt 2013-03-14 att sända motionen på remiss till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår 2015-03-17 att uppdra åt Tekniska 
nämnden och dess funktion för Mark och exploatering undersöka möjligheterna i 
samverkan med Position Väst och att motionen därmed ska anses besvarad.  

Beslutsunderlaget  
Tjänsteskrivelse administrativa chefen 2015-03-17  
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-14 
 Motion 2013-02-25 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att uppdra åt Kommunchefen att tillsammans med Tekniska nämnden undersöka 
möjligheterna i samverkan med Position Väst och att motionen därmed ska anses 
besvarad.  

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

 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Svar på Motion - Ungdomsstrategi 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt kommunchef att tillsammans med verksamheterna, elever på 
högstadiet och gymnasiet och ungdomsorganisationer, arbeta fram en 
ungdomsstrategi i syfte att ungdomarna ska återvända till Strömstad efter 
genomförda studier och att motionen därmed ska anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Malin Jansson, med flera i Vänsterpartiet Strömstad, inkom den 25 oktober 2013 
med motion om en Ungdomsstrategi. Malin Jansson (v) med flera anger i motionen 
att Strömstad ökar i befolkning men lider av utflyttning av ungdomar. Som en 
framgångskommun kan Strömstad vara i framkant med en egen ungdomsstrategi. 
Avsikten är att behålla ungdomar i kvar i kommunen efter avslutad skolgång.   

Motionärerna föreslår att Strömstads kommun gör en särskilt framarbetad 
Ungdomsstrategi. 

Kommunfullmäktige beslöt 2013-11-28 § 116 att sända motionen på remiss till 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlaget  
Tjänsteskrivelse administrativa chefen 2015-03-17  
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-28 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att uppdra åt kommunchef att tillsammans med verksamheterna, elever på 
högstadiet och gymnasiet och ungdomsorganisationer, arbeta fram en 
ungdomsstrategi i syfte att ungdomarna ska återvända till Strömstad efter 
genomförda studier och att motionen därmed ska anses besvarad. 

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

 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Svar på Motion - Utredning av möjligheter för kommunal omsorgs- 
verksamhet i Strömstads sjukhus. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att då Omsorgsnämnden i budget för 2015 fått uppdraget att undersöka 
möjligheterna, ska motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Anna‐Lena Carlsson (C) och Peter Birgersson Dafteryd (C) har 2013‐10‐04 lämnat in 
en motion om kommunen ska kontakta Västra Götalandsregionen för att utreda 
möjligheterna att hyra lokaler för kommunal vård och omsorgsverksamhet i 
sjukhusbyggnaden samt att kommunen aktivt driver på närsjukvårdsgruppen med 
att utveckla den nära vården i norra Bohuslän. 

 Kommunfullmäktige beslöt 2013-10-24 § 94 att sända motionen på remiss till 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen 2015-03-17  
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-10-24  
 Motion 2013-10-04 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att då Omsorgsnämnden i budget för 2015 fått uppdraget att undersöka 
möjligheterna, ska motionen anses besvarad. 

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

 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Svar på Motion - Utveckla Koster 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Tekniska nämnden arbetar med att finna en långsiktigt hållbar lösningar för VA-
frågan på Kosteröarna och dialogmöten genomförs mellan Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och Kosternämnden. Detta i syfte att lyfta de frågor som är mest 
prioriterade såsom tex bostadsbyggandet och att eventuellt ge Kosternämnden 
utökat ansvar.  

att motionen därmed anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Hans-Inge Sältenberg (C) har lämnat in en motion med tre förslag till kommunala 
initiativ för att utveckla Koster. Syftet är bl a att få lösningar på vattenförsörjningen, 
ytterligare bostäder för helårsboende samt ökat lokalt styre för Kosternämnden. 
Förslagen är: 
1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att omgående hitta långsiktigt hållbara lösningar 
för vattenförsörjning på Kosteröarna. 
2.Ge kommunstyrelsen i uppdrag att aktivt medverka till att nybyggnation av 
bostäder med hyresrätt kommer tillstånd på Kosteröarna. 
3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge 
Kosternämnden ökad lokalt styre och att det i detta inryms ansvar för viss 
ekonomi och/eller verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslöt 2013-10-24 § 94 att sända motionen på remiss till 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslöt 2013-01-30 att 1. Sända motionen 
förslag 1 på remiss till Tekniska nämnden, 2. Sända motionen förslag 2 på remiss till 
Strömstadsbyggen 3. Sända motionen förslag 3 på remiss till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlaget  
Tjänsteskrivelse administrativa chefen 2015-03-17  
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-12-14, § 161 
Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-30, § 14 
Tekniska nämndens protokoll 2013-09-03, § 63 
Motion 2012-11-29 
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Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att Tekniska nämnden arbetar med att finna en långsiktigt hållbar lösningar för  
VA-frågan på Kosteröarna och dialogmöten genomförs mellan Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och Kosternämnden. Detta i syfte att lyfta de frågor som är mest 
prioriterade såsom tex bostadsbyggandet och att eventuellt ge Kosternämnden 
utökat ansvar och att motionen därmed anses besvarad. 

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

Lena Martinsson (S) deltar inte i beslutet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Ks § 64 
Au § 63     Ks/ 2013-0430 

Svar på medborgarförslag - allaktivitetshus för alla Strömstadsbor 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt Kommunstyrelsen att tillsammans med Strömstadslokaler och 
Kulturhusgruppen, bilda en arbetsgrupp för att arbeta vidare med att ta fram en 
lösning för kulturverksamheten.  

att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Hans- Inge Sältenberg (C) som kommunstyrelsens representant. 

Ärendebeskrivning 
Åsa Rognås med flera inkom den 20 oktober 2013 med ett medborgarförslag att 
den nya aktivitetshallen blir ett allaktivitetshus för alla Strömstadsbor. Åsa Rognås 
med flera anger i medborgarförslaget att Strömstad har till skillnad från nästan alla 
andra kommuner, inte en enda lokal som är anpassad för dans och allt annat som 
kan finnas på en scen. Det är därför så väldigt viktigt att Strömstad inte missar 
chansen att i samband med det nya bygget skapa en yta för kultur! och en mötes-
plats för alla. Förslagsställarna föreslår att Kommunfullmäktige ger Strömstads-
lokaler i uppdrag att komplettera förslaget med ett rum som utformas för teater, 
musik, konst och dans- en så kallad Black Box . 

Kommunfullmäktige beslöt 2013-11-28 att remittera medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlaget  
Tjänsteskrivelse administrativa chefen 2015-03-17  
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-28 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att uppdra åt Kommunstyrelsen att tillsammans med Strömstadslokaler och 
Kulturhusgruppen, bilda en arbetsgrupp för att arbeta vidare med att ta fram en 
lösning för kulturverksamheten och att medborgarförslaget därmed ska anses 
besvarad. Samt att utse Hans- Inge Sältenberg (C) som kommunstyrelsens 
representant. 

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  19 (35) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-04-08 

 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 

 
 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  20 (35) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-04-08 

 

 

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 § 65 
Au § 64     Ks/ 2013-0353 

Svar på Medborgarförslag  - Gång/cykelväg utmed Tjärnövägen. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att då Tekniska nämnden i Mål och budget 2015, fått uppdraget ta fram en 
långsiktig plan att utveckla gång- och cykelvägarna i hela kommunen ska 
medborgarförslaget därmed anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Tjärnö Samhällsförening, genom ordförande Göran Nylund, inkom den 2 september 
2013 med ett medborgarförslag om cykel/gångväg utmed Tjärnövägen. Föreningen 
ser frågor om kommunikationer som en av sina viktiga uppgifter för medborgarna i 
området Saltö, Tjärnö, Öddö och Daftö och vill framhålla det stora behovet av en 
cykelväg från Daftö till Saltö. 

Kommunfullmäktige beslöt 2013-11-28 att remittera medborgarförslaget till 
Tekniska nämnden för yttrande. 

Beslutsunderlaget  
Tjänsteskrivelse administrativa chefen 2015-03-17  
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-28 
Medborgarförslag 2013-09-02 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att då Tekniska nämnden i Mål och budget 2015, fått uppdraget ta fram en 
långsiktig plan att utveckla gång- och cykelvägarna i hela kommunen ska 
medborgarförslaget därmed anses besvarad. 

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

 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Anordnande av ytterligare boendeplatser för ensamkommande barn 
under asylprocess och/eller för barn med permanent uppehålls-
tillstånd (PUT) 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

att skapa boendeplatser, succesivt ökande upp till 15 under två år, för 
ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd i av 
Strömstadsbyggen anordnad lokal. Boendeplatserna ska tillgodose de ungas  
behov av normalisering och integration. 

att godkänna en hyreskostnad för 15 boendeplatser motsvarande maximalt 
nuvarande hyra för Solbacken. 

att behålla avtal med Gryning Vård AB i ytterligare ett år 

Ärendebeskrivning 
I december 2014 meddelade Strömstads kommun att det uträknade 
tilldelningstalet ändrats till 11 platser. Kommunstyrelsen fattade i februari 2015 
beslut om att teckna ett avtal med Migrationsverket med 11 platser enligt 
tilldelningstal för 2015. 

Asylplatserna beräknas ha en omsättning på 1,7 individer per plats. De flesta som 
hittills anlänt till Strömstad är runt 16 år. Strömstads kommun behöver därmed 
skapa boendemöjligheter för minst 20 ungdomar under ca två år från det de fått 
permanent uppehållstillstånd (PUT) till dess de kan etablera sig i egen bostad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Förvaltningschef Maria Reinholdsson. 2015‐03‐05 
Protokoll Omsorgsnämnden 2015‐03‐19 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att skapa boendeplatser, succesivt ökande upp till 15 under två år, för 
ensamkommande barn som erhållit permanent uppehållstillstånd i av 
Strömstadsbyggen anordnad lokal. Boendeplatserna ska tillgodose de ungas  
behov av normalisering och integration. 

att godkänna en hyreskostnad för 15 boendeplatser motsvarande maximalt 
nuvarande hyra för Solbacken. 

att behålla avtal med Gryning Vård AB i ytterligare ett år 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Medfinansiering i projekt Ren Kustlinje 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Strömstads kommun medverkar som medfinansiär och aktör i ett nytt 
Interregprojekt där frågor kring hantering av och ansvar för marint skräp ska 
behandlas.  

att medfinansieringen sker med 250 000 kronor/år i tre år (85098 euro). 
Finansieringen är i form av nedlagd tid inom de områden där kommunen väljer att 
delta, samt finansiering av en utställning med 12 000 kronor/år i två år.  

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef Maria Bylund har inkommit med handlingarna som visar på 
Strömstads kommuns förslag till medfinansiering i projekt Ren Kustlinje. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till medfinansiering i projekt Ren Kustlinje 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att Strömstads kommun medverkar som medfinansiär och aktör i ett nytt 
Interregprojekt där frågor kring hantering av och ansvar för marint skräp ska 
behandlas.  

att medfinansieringen sker med 250 000 kronor/år i tre år (85098 euro). 
Finansieringen är i form av nedlagd tid inom de områden där kommunen väljer att 
delta, samt finansiering av en utställning med 12 000 kronor/år i två år.  

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

 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Au § 74     Ks/ 2014-0523 

Remiss från Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt om 
förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsplan och åtgärdsprogram 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för förvaltningscykeln 
2015-2021. 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge arbetsutskottet i uppdrag att besluta vilket yttrande som ska lämnas.  

att partierna ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter i ärendet senast  
2015-04-30.  

att ge kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att begära anstånd med yttrandet till 
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt. 

 Ärendebeskrivning 
Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för 
havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. 
Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner och ska ange 
vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön 

Strömstads kommun har av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt  
givits möjlighet att avge yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Maria Bylund 2015-03-31 
Skrivelse Havs- och Vattenmyndigheten 
Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
 att ställa sig bakom Maria Bylunds, Miljö- och hälsoskyddsavdelningens yttrande 
daterat 2015-03-31 som sitt eget. samt att vi vill betona vikten av helhetssyn då rent 
vatten är en mycket viktig fråga, men vi vill samtidigt lyfta frågan om vikten av väl 
fungerande förutsättningar för matproduktion i såväl fiske som jordbruk. 
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Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Mattias Gustafsson (SD) har inkommit med eget förslag till yttrande. 
Fyrbodal har inkommit med gemensamt förslag till yttrande i ärendet. 

Margareta Fredriksson (FP) med bifall av Hans-Inge Sältenberg (C) och Siwert 
Hjalmarsson (M) föreslår, att Kommunstyrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att 
besluta vilket yttrande som ska lämnas, eftersom ledamöterna inte har haft 
möjlighet att sätta sig in de olika förslagen till yttrande. 
 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att partierna ska ges möjlighet att inkomma med 
synpunkter i ärendet senast 2015-04-30 

Ordförande föreslår att Kommunchef Ulf Björkman får i uppdrag att begära anstånd 
med yttrandet till Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Au § 67     Ks/2015-0113 

Medborgarskapsceremoni Strömstad 2015 

Kommunstyrelsen beslutar  

att kommuninnevånare i Strömstad, som fått svenskt medborgarskap under 2014, 
inbjuds till ceremoni i samband med nationaldagsfirande i Strömstad 6 juni 2015 

att uppdra år kommunchefen att förbereda ceremonin samt föreslå lämplig 
officiellt minnesblad. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 1 april 2015 träder en lagändring ikraft, Ett medborgarskap som 
grundas på samhörighet. Det innebär bland annat att kommunerna ska anordna 
ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya 
medborgarskap. 

De kommuner som sedan tidigare infört ceremoni håller den vanligen i samband 
med nationaldagsfirandet och officiell gåva och officiellt minnesblad delas ut. 
Inbjudan görs till kommuninnevånare som året före fick svenskt medborgarskap 

I Strömstad bor 68 personer som fick svenskt medborgarskap 2014, av dom är 17 st. 
under 15 år. 

För kostnader att administrera ceremonin får kommunen ersättning från staten, c:a 
5. 000 kronor per år för Strömstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström Administrativ chef 
Regeringskansliet - Ändringar i medborgarskapslagen 2015 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att kommuninnevånare i Strömstad, som fått svenskt medborgarskap under 2014, 
inbjuds till ceremoni i samband med nationaldagsfirande i Strömstad 6 juni 2015, 
att uppdra år kommunchefen att förbereda ceremonin samt föreslå lämplig officiellt 
minnesblad. 

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

Beslut skickas till 
Diariet 
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Au § 75     Ks/2015-0149 

Lokaler 2015 – Mellegårdens skola och förskola 

Kommunstyrelsen beslutar  

att göra eventuella justeringar av områdena med hänsyn till trafiksäkerhet, restid 
och miljö 

att i syfte att ta fram underlag för långsiktigt hållbar planering/placering av förskola 
och skola, ge AB Strömstadslokaler tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden 
i uppdrag att genomföra en utredning av upptagningsområdenas lokalbehov,  

att särskilt beakta de lämnade behov av sex förskoleavdelningar i Skee, utökade 
lokaler på Rossö och Mellegården samt omställning av Bojarskolan till en 
tvåparallellig skola. 

att utredningen ska redovisas vid samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 26 augusti 2015. 

Ärendebeskrivning 
Inför hösten 2016 blir lokalbehovet akut på Mellegården då skolverksamheten 
behöver fem fullstora klassrum. I dag har skolverksamheten endast tillgång till fyra 
fullstora klassrum. 

Mot bakgrund av att skolverksamheten behöver klassrum inför hösten 2016, 
samt att förskolan behöver en permanent ändamålsenlig lokal föreslår Barn och 
utbildningsförvaltningen att en ny förskola byggs i närheten av Mellegårdens 
skola. Förskolan ska kunna tas i bruk hösten 2016. 

Genom förslaget kan förskolan få permanenta och ändamålsenliga lokaler, 
samtidigt som skolan får tillgång till extra klassrum för det ökade elevantalet i 
nuvarande förskole paviljong. Härigenom skapas också tid för att jobba med en 
långsiktig lokalplanering för Mellegårdens skola, då skolans akuta lokalbehov 
lösts tillfälligt. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-26 

Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att i syfte att ta fram underlag för långsiktigt hållbar planering av förskola och skola, 
ge AB Strömstadslokaler tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att genomföra en utredning av upptagningsområdenas lokalbehov,  
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att göra eventuella justeringar av områdena med hänsyn till trafiksäkerhet, restid 
och miljö 

att särskilt beakta de lämnade behov av sex förskoleavdelningar i Skee, utökade 
lokaler på Rossö och Mellegården samt omställning av Bojarskolan till en 
tvåparallellig skola. 

att utredningen ska redovisas vid samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 26 augusti 2015. 

Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att i att- satsen som börjar med: att i syfte att ta 
fram underlag för långsiktigt hållbar planering av förskola ska  /placering läggas till 
efter ordet planering. 

Ronnie Brorsson (S) föreslår att beslutet ska börja med: att göra eventuella 
justeringar av områdena med hänsyn till trafiksäkerhet, restid och miljö 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så 
sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
 Barn- och utbildningsnämnden 
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Lokaler 2015 – Utbyggnad Rossö förskola 

Kommunstyrelsen beslutar  

att göra eventuella justeringar av områdena med hänsyn till trafiksäkerhet, restid 
och miljö 

att i syfte att ta fram underlag för långsiktigt hållbar planering/placering av förskola 
och skola, ge AB Strömstadslokaler tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden 
i uppdrag att genomföra en utredning av upptagningsområdenas lokalbehov,  

att särskilt beakta de lämnade behov av sex förskoleavdelningar i Skee, utökade 
lokaler på Rossö och Mellegården samt omställning av Bojarskolan till en 
tvåparallellig skola. 

att utredningen ska redovisas vid samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 26 augusti 2015. 

Ärendebeskrivning 
Rossö skola saknar personalrum då alla befintliga utrymmen i förskola/skola 
används till undervisning. Detta är inte förenligt med arbetsmiljölagen. De 
flesta rummen i förskolans lokaler angränsar till idrottssalen vilket gör 
ljudnivån hög i förskolans lokaler när skolans idrottsundervisning pågår. 
Utöver detta finns det också behov av en extra toalett. 

Idag ger förskolelokalerna utrymmesmässigt ingen möjlighet att ta emot 
ytterligare barn i verksamheten. Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt 
att skyndsamt komma till rätta med lokalbehoven utifrån arbetsmiljöaspekten, 
men också utifrån att behovet av fler förskoleplatser. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-26 
 
Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att i syfte att ta fram underlag för långsiktigt hållbar planering av förskola och skola, 
ge AB Strömstadslokaler tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att genomföra en utredning av upptagningsområdenas lokalbehov,  

att göra eventuella justeringar av områdena med hänsyn till trafiksäkerhet, restid 
och miljö 
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att särskilt beakta de lämnade behov av sex förskoleavdelningar i Skee, utökade 
lokaler på Rossö och Mellegården samt omställning av Bojarskolan till en 
tvåparallellig skola. 

att utredningen ska redovisas vid samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 26 augusti 2015. 

Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att i att- satsen som börjar med: att i syfte att ta 
fram underlag för långsiktigt hållbar planering av förskola ska  /placering läggas till 
efter ordet planering. 

Ronnie Brorsson (S) föreslår att beslutet ska börja med: att göra eventuella 
justeringar av områdena med hänsyn till trafiksäkerhet, restid och miljö 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så 
sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
 Barn- och utbildningsnämnden 
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Projekt 2015 – Långsiktigt och hållbar förskole- och skolstruktur 

Kommunstyrelsen beslutar  

att göra eventuella justeringar av områdena med hänsyn till trafiksäkerhet, restid 
och miljö 

att i syfte att ta fram underlag för långsiktigt hållbar planering/placering av förskola 
och skola, ge AB Strömstadslokaler tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden 
i uppdrag att genomföra en utredning av upptagningsområdenas lokalbehov,  

att särskilt beakta de lämnade behov av sex förskoleavdelningar i Skee, utökade 
lokaler på Rossö och Mellegården samt omställning av Bojarskolan till en 
tvåparallellig skola. 

att utredningen ska redovisas vid samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 26 augusti 2015. 

Ärendebeskrivning 
I juni 2014 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen resultatet av översynen 
gällande grundskolans upptagningsområden. Bakgrunden till översynen var de 
senaste årens befolkningsutveckling som lett till fler barn i förskola och skola. 
Resultatet av översynen presenterades för Barn- och utbildningsnämnden den  
5 juni 2014 och visade att det finns behov av att successivt utöka kommunens 
skollokaler för att möta det ökade elevantalet från och med hösten 2016. 

Utifrån översynen och Strömstadslokalers utredning gällande Bojarskolan, 
samt utifrån KF:s uppdrag om lokalplanering behöver nu ett utredningsarbete 
påbörjas för att hitta en långsiktigt och hållbar förskole- och grundskolestruktur 
i kommunen. Utredningarbetet ska inkludera lokalbehovet för grundsärskolan, 
kommunens högstadium, gymnasiet och vuxenutbildningen samt förskolornas och 
grundskolornas utomhusmiljö. 
 
Beslutsunderlag 

 Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-26 
 
Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att i syfte att ta fram underlag för långsiktigt hållbar planering av förskola och skola, 
ge AB Strömstadslokaler tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att genomföra en utredning av upptagningsområdenas lokalbehov,  
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att göra eventuella justeringar av områdena med hänsyn till trafiksäkerhet, restid 
och miljö 

att särskilt beakta de lämnade behov av sex förskoleavdelningar i Skee, utökade 
lokaler på Rossö och Mellegården samt omställning av Bojarskolan till en 
tvåparallellig skola. 

att utredningen ska redovisas vid samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 26 augusti 2015. 

Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att i att- satsen som börjar med: att i syfte att ta 
fram underlag för långsiktigt hållbar planering av förskola ska  /placering läggas till 
efter ordet planering. 

Ronnie Brorsson (S) föreslår att beslutet ska börja med: att göra eventuella 
justeringar av områdena med hänsyn till trafiksäkerhet, restid och miljö 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så 
sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
 Barn- och utbildningsnämnden 
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Projekt 2015 – Omställning av Bojarskolan till en tvåparallellig skola 

Kommunstyrelsen beslutar  

att göra eventuella justeringar av områdena med hänsyn till trafiksäkerhet, restid 
och miljö 

att i syfte att ta fram underlag för långsiktigt hållbar planering/placering av förskola 
och skola, ge AB Strömstadslokaler tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden 
i uppdrag att genomföra en utredning av upptagningsområdenas lokalbehov,  

att särskilt beakta de lämnade behov av sex förskoleavdelningar i Skee, utökade 
lokaler på Rossö och Mellegården samt omställning av Bojarskolan till en 
tvåparallellig skola. 

att utredningen ska redovisas vid samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 26 augusti 2015. 

Ärendebeskrivning 
I juni 2014 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen sin översyn gällande 
grundskolans upptagningsområden. Översynen visade att det fanns behov av att 
successivt utöka kommunens skollokaler för att möta det ökade elevantalet. Mot 
bakgrund av översynen beslutade kommunstyrelsen i november att ge Strömstads-
lokaler i uppdrag att utreda huruvida Bojarskolan kunde ställas om till en 
tvåparallellig skola. 

Strömstadslokalers utredning visade att Bojarskolan kan ställas om till en 
tvåparallellig skola och härigenom få förutsättningar att ta emot cirka 350 elever.  
En sådan omställning kräver dock viss ombyggnad och att förskolan flyttas ut och 
bereds nya lokaler. Omställningen kräver också att busshållplatsen tas i anspråk 
som skolgård. 

För att kunna bereda plats för det ökade elevantalet i kommunens grundskola från 
och med hösten 2016 behöver en projektering gällande omställningen av 
Bojarskolan till en tvåparallellig skola påbörjas april månad 2015. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-26 
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Arbetsutskottet förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att i syfte att ta fram underlag för långsiktigt hållbar planering av förskola och skola, 
ge AB Strömstadslokaler tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att genomföra en utredning av upptagningsområdenas lokalbehov,  

att göra eventuella justeringar av områdena med hänsyn till trafiksäkerhet, restid 
och miljö 

att särskilt beakta de lämnade behov av sex förskoleavdelningar i Skee, utökade 
lokaler på Rossö och Mellegården samt omställning av Bojarskolan till en 
tvåparallellig skola. 

att utredningen ska redovisas vid samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 26 augusti 2015. 

Förslag till beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att i att- satsen som börjar med: att i syfte att ta 
fram underlag för långsiktigt hållbar planering av förskola ska  /placering läggas till 
efter ordet planering. 

Ronnie Brorsson (S) föreslår att beslutet ska börja med: att göra eventuella 
justeringar av områdena med hänsyn till trafiksäkerhet, restid och miljö 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så 
sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
 Barn- och utbildningsnämnden 
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Anmälningsärende  

Kommunstyrelsen beslutar  

att notera anmälningsärendet till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Protokoll VästKom 2015-03-03, Fastställande av avgifter 2015 för hemsjukvård och 
hemtjänst i annan kommun. 
 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsen noterar anmälningsärendet till protokollet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Plats och  
sammanträdestid 

Kosterhavets Naturum 
2015-05-27 klockan 13:00 – 17:00 

Beslutare Ordinarie 
Peter Dafteryd (C)  
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Terese Lomgård (C) 
Margareta Fredriksson (FP)  
Anette Andersson (FP) ej §80 
Ronnie Brorsson (S) ej §103 
Lena Martinsson (S) ej §101 
Ulf Gustafsson (S)  
Siwert Hjalmarsson (M) ej §102 

Mattias Gustafsson (SD)  
 

 Tjänstgörande ersättare 
 Anna-Lena Carlsson (C) 
 Marie Edvinsson-Kristiansen (M) §102 
 Leif Andersson (S) §101, §103 
 Åke Sundemar (FP) §80 
  
   
  

 

Övriga deltagare 
 

Gull-Britt Eide, kommunchef. Peter von Renteln, ekonomichef. Malin Fransson, 
planeringsarkitekt. Björn Richardsson, översiktsplanerare. Ola Lindström, 
administrativ chef. 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2015-05-29 

 

Sekreterare 

 

 ..................................................................... Paragrafer §§ 75- 106 
 Ralf Karlsson                            

  

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

  

 ..................................................................................................................  
Justerare Anette Andersson (FP)                           Ronnie Brorsson (S)    

 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Åke Sundemar (FP) §80                         Leif Andersson (S) §103 

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2015-05-27 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
 Anslags nedtagning  

  

Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  

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

 Inger Sand Börjesson, registrator 
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Ändring av dagordning 
 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till ändring i ärendelistan 

Ärendebeskrivning 
Ordförande föreslår följande tillägg i ärendelistan. 

Som § 1 tillkommer ärende: Statsbidrag 2015 - Nya avgiftsnivåer för maxtaxan 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan godkänna förslag till ändring i 
ärendelistan och finner att så sker, då beslutet är enhälligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet 
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Statsbidrag 2015 - Nya avgiftsnivåer för maxtaxan 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att justera maxtaxan från och med juli 2015 enligt nya fastställda avgiftsnivåer i 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskola och fritidshem 

Ärendebeskrivning 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet har ändrats. Förändringen innebär att inkomsttaket 
från och med i juli 2015 indexeras och att avgiftsnivåerna justeras uppåt. 

De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter ökar och att 
statsbidragsramarna för 2015 minskas i motsvarande omfattning. De nya 
avgiftsnivåerna för maxtaxa gäller från och med tillämpas från och med 1 
juli 2015. 

Nya avgiftsnivåer från och med 1 juli 2015 enligt indexering i Förordning (2001:160) 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Nicklas Faritzon, Utredare 2015-05-16 
Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att justera maxtaxan från och med juli 2015 enligt nya fastställda avgiftsnivåer i 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskola och fritidshem 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
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Plattform Ren och attraktiv kust 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå i en långsiktigt regional samverkansplattform, Ren och Attraktiv kust under 
åren 2015-2017 där Västkuststiftelsen står som huvudman. 

att bidra med medfinansiering till ändamålet genom en finansiering på 50 000kr/år, 
finansieras ur projektmedel inom näringslivsutveckling 2015 samt inarbetas i budget 
2016 och 2017. 

att bidra med medfinansiering genom att operativa städinsatser motsvarande minst 
150 000 kr/år och kommun. 

att bidra med en kontaktperson till en arbetsgrupp, en kontakt person för den 
operativa gruppen samt en politisk representant till en politisk styrgrupp.  

Ärendebeskrivning 
Marint skräp har på bara några decennier blivit ett stort problem både ute till havs och 
längs våra kuster. Bohuskusten får ta emot flera hundra ton skräp årligen och så 
mycket som åttio procent driver hit från andra länder. 

Enligt lagen är det kommunerna som ansvarar för städningen av stränder och andra 
områden där allmänheten har tillgång, men när lagen skrevs hade man ingen aning om 
hur stora skräpmängderna av marint avfall utifrån, skulle bli. Även en begränsad 
strandstädning kostar många miljoner årligen, men sedan 1 januari 2008 finns inget 
statligt stöd till städinsatser.  

Nedskräpningen av våra kuster är ett nationellt problem som vi måste lösa 
tillsammans. Dessutom måste vi samarbeta över landsgränserna för att minska 
skräpmängden ute till havs. 

Elva kustkommuner i Göteborg och Bohuslän samarbetar sedan 2012 i det 
gemensamma projektet Ren kust i Bohuslän. Projektet har bland annat syftat till att 
utveckla en hållbart finansierad miljö- och naturvårdsförvaltning för kust och skärgård i 
Bohuslän. En regional samverkansplattform bidrar till en mer effektiv strandstädning.  
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Under 2014 har HaV (Havs- och vattenmyndigheten  diskuterat ett treårigt ekonomiskt 
stöd på 2 miljoner kronor/år till samverkansplattformen Ren och Attraktiv kust. Västra 
Götalandsregionen kommer att bidra med en delfinansiering på 1 miljon kronor/år. 
Förslaget innebär en årlig kontant medfinansiering från de elva kustkommunerna på 
totalt 550 000kr, dessutom medfinansiering i form av arbetstid om totalt 1 650 000 kr.  
Arbetstidsdelen direktfinansieras genom operativa städinsatser. 

Beslutsunderlag 
Missiv inledning till plattformen 
Förslag till samverkanplattform 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att ingå i en långsiktigt regional samverkansplattform, Ren och Attraktiv kust under 
åren 2015-2017 där Västkuststiftelsen står som huvudman. 
att bidra med medfinansiering till ändamålet genom en finansiering på 50 000kr/år, 
finansieras ur projektmedel inom näringslivsutveckling 2015 samt inarbetas i budget 
2016 och 2017. 
att bidra med medfinansiering genom att operativa städinsatser motsvarande minst 
150 000 kr/år och kommun. 
att bidra med en kontaktperson till en arbetsgrupp, en kontakt person för den 
operativa gruppen samt en politisk representant till en politisk styrgrupp.  

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

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet 
ulrika.marklund@orust.se och elsie.hellstrom@stromstad.se 
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Ks § 78 
Au § 89     KS/2015‐0209 

Årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för 
år 2014 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2014 av Strömstads 
kommuns förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för revision av revisor 
Anders Bergman på AO-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 2014 för 
stiftelsefonderna. Sammanställningen skall sedan av ekonomiavdelningen skickas 
vidare till revisorer som kompletterar med revisionsberättelser och undertecknande av 
sammanställningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Bengt Andersson, redovisningsekonom 2015-04-28 
PM till Kommunstyrelsen i Strömstad 
Årsredovisning 2014 - Stiftelsefonder 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommuns förvaltade stiftelsefonder för 
år 2014 enligt bilaga. 

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

 
Beslut skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
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Ks § 79 
Au § 90     KS/2015‐ 0208 

Årsrapport försäkringsverksamhet i Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna årsrapport 2014 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 
Tjänsteskrivelse Bengt Andersson, redovisningsekonom 2015-04-28 
Årsrapport av försäkringar 2014 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna årsrapport 2014 avseende försäkringsverksamheten i 
Strömstads kommun. 

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

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
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Ks § 80 
Au § 91     KS/2015‐0108 

Detaljplan för Magistern 4 m fl 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till granskningsskedet ska plankartan ändras enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 

att utreda och säkerställ genomförande av en flyttning av Rosa huset innan planen 
godkänns för antagande av MBN. 

att utreda och säkerställa genomförande av parkering i tillräcklig omfattning inom eller 
utanför planområdet innan planen godkänns för antagande av MBN. 

att vid flytt av Rosa huset nyttja möjligheten att omflytta befintliga byggrätter. 

Anette Andersson (FP) deltar inte i beslutet på grund av jäv 

Ärendebeskrivning 
Samrådshandlingar har sänt på remiss. Svar har begärts till 7 april 2015. 
Uppskov har ansökts för att medge behandling i KS 27 maj 2015. 

Detaljplanen föreslår nybyggnad På Magistern 4 och 13, vilket omfattar nuvarande 
parkering samt marken kring Rosa huset vid Karlsgatan. Planförslaget bygger på att 
bevara delar av Rosa huset och att bebygga övrig mark för bostadsändamål. 

Planförslaget har en hög exploateringsgrad. Strömstadsbyggens projektförslag är 
inriktad på enbart små lägenheter. Det är en stor utmaning att bygga nya lägenheter 
till en rimlig kostnad. Med normala byggkostnader blir en nybyggd etta oftast dyrare 
än en trea i det äldre bostadsbeståndet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2015-04-08 
Samrådshandling 2015-02-19 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att till granskningsskedet ska plankartan ändras enligt nedan 

 

att utreda och säkerställ genomförande av en flyttning av Rosa huset innan planen 
godkänns för antagande av MBN. 

att utreds och säkerställ genomförande av parkering i tillräcklig omfattning inom eller 
utanför planområdet innan planen godkänns för antagande av MBN. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sammanträdet auktioneras under 5 minuter 

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

Lena Martinsson (S) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
tilläggsförslag att vid flytt av Rosa huset nyttja möjligheten att omflytta befintliga 
byggrätter 

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

Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så 
sker. 
 
Beslut skickas till: Diariet, Miljö- och byggnämnden 
Björn Richardsson, översiktsplanerare 

mailto:ks@stromstad.se
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Ks § 81 
Au § 92     KS/2012‐0493 

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet (FÖP) 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna samrådshandling FÖP Norra Kustområdet, daterad 2015‐04‐28 
för samråd enligt PBL 3 kap 7§ 

Ärendebeskrivning 
Handlingarnas upplägg och ställningstaganden följer i stort de redan antagna 
FÖP Koster och FÖP Södra Kustområdet. 

Förutsättningarna i norra kustområdet skiljer sig dock en del, från de redan 
antagna FÖP, vilket har påverkat planförslaget. Bland annat finns inga större 
lokalsamhällen med skolor och annan service inom planområdet och andelen 
helårsboende är låg. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planen, i kapitlet Konsekvenser. 
Inventeringar av naturvärden har utförts både på land och i vattnet. Dessa 
inventeringar biläggs planförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2015‐04‐29 
Samrådshandlingar, beskrivning och kartor, daterade 2015‐04‐28 
Naturinventering, Naturcentrum 2014 

                     Marinbiologisk kartering, Lars‐Ove Loo, Anna Scherer 2014 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna samrådshandling FÖP Norra Kustområdet, daterad 2015‐04‐28 
för samråd enligt PBL 3 kap 7§ 

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

Beslut skickas till: Diariet, Miljö- och byggnämnden 
Björn Richardsson, översiktsplanerare 
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Ks § 82 
Au § 93     KS/2015‐0012 

Analys - Trafikmodellering för Strömstad kommun 2015 

Kommunstyrelsen beslutar 

att under förutsättning att tekniska nämnden fattar beslut om att tillstyrka 
föreliggande förslag: 

att ge tekniska nämnden uppdrag att beställa trafikutredning för centralorten och 
arbete med underlag till denna 

att för detta ändamål finansiera kostnaden på 300. 000:‐ via finansförvaltningen 

Ärendebeskrivning 
För att underlätta den kommunala trafikplaneringen och bebyggelseplaneringen som 
innefattar beslut om åtgärder som påverkar kommunen på lång sikt, behövs 
framtidsscenarion tas fram för bebyggelse och transportsystem, som ett underlag för 
trafikanalys. Det kan göras genom att göra en kommunomfattande trafikmodell. Den 
kan över tid sedan utvecklas vidare genom simuleringar vid särskilda punkter där risk 
för trafikproblem kan uppstå eller vid exploateringar nya områden.  

Ett inköp av ett datasystem med möjlighet simuleringar för framtagandet av 
trafikmodellering innebär stora kostnader för grundprogramvaran. Tillkommer olika 
tilläggsmoduler med tillhörande licenser. Komplexiteten i systemet och användningen 
av programvaran ställer stora krav på kompetens i hantering och användandet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, Översiktsplanerare 2015‐05‐06 
Analys av hur ta fram en Trafikmodellering för Strömstad kommun 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att under förutsättning att tekniska nämnden fattar beslut om att tillstyrka 
föreliggande förslag: 
att ge tekniska nämnden uppdrag att beställa trafikutredning för centralorten och 
arbete med underlag till denna 
att för detta ändamål finansiera kostnaden på 300. 000:‐ via finansförvaltningen 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:  
Diariet  
Tekniska nämnden 
Björn Richardsson, översiktsplanerare 
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Ks § 83 
Au § 94     KS/2011-0288 

Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn med uppehållstillstånd 

Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna ny överenskommelse med Migrationsverket avseende anordnande av 14 
boendeplatser för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn 
med uppehållstillstånd i enlighet med bifogat avtalsförslag. 

att ge kommunchefen delegation med syfte att delegera till omsorgschefen att 
teckna avtal om eventuell justering av tilldelningsavtal.  

Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun har sedan juni 2011 haft avtal med Migrationsverket avseende 
mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Under de första åren avsåg avtalet 
tre platser. I mars 2015 ändrades avtalet till 11 platser i enlighet med de tilldelningstal 
som beslutats enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). 

Strömstad hade tidigare ett avtal om boendeplatser för barn med permanent 
uppehållstillstånd(PUT) med 7 platser och planen var att öka till 10. Under våren 2014 
skrev migrationsverket ner avtalet till 2 platser. Orsaken var att Strömstads kommun 
ännu inte hade färdigställt de planerade 14 platserna för boende och därmed inte 
uppfyllde villkoren. 

I realiteten har Strömstad i dagsläget ansvar för 12 barn som alla har 
uppehållstillstånd. I samband med att den unge får uppehållstillstånd inträder 
kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen. Den mottagande bosättnings-kommunen 
har integrations- och etableringsansvar. 

Uppsägning för villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med följande 
uppsägningstider: 

 För villkorsändring 1 månad.  

 För upphörande 9 månader.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson, förvaltningschef  
omsorgsförvaltningen 2015-04-27 

Protokoll Omsorgsnämnden 2015-03-19 
Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att teckna ny överenskommelse med Migrationsverket avseende anordnande av 14 
boendeplatser för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn 
med uppehållstillstånd i enlighet med bifogat avtalsförslag. 

att ge kommunchefen delegation med syfte att delegera till omsorgschefen att 
teckna avtal om eventuell justering av tilldelningsavtal.  

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

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens beslut är enhälligt och svaret är nej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till  
Diariet  
Omsorgsnämnden 
Kommunchefen 
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Ks § 84 
Au § 95     KS/2014‐0333  

Förordnande av personuppgiftsombud 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förordna Kaj Laerum, Integrit AB, som personuppgiftsombud till och med  
2016-08-13. 

Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun har gemensamt med kommunerna Tanum, Munkedal och Lysekil 
infordrat anbud avseende uppdrag som personuppgiftsombud för kommunala 
nämnder och bolag. 

Uppdraget som personuppgiftsombud följer bestämmelserna i Personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204). Personuppgiftsombudet ska bland annat se till att personuppgifterna 
behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten. Personuppgiftsombudet ska föra en 
förteckning över register och annan behandling av personuppgifter och få felaktiga 
uppgifter rättade. Ombudet ska även bistå verksamheten med rådgivning och 
utbildning. 

Av avtalet KS/2014-033, tecknat 2014-08-27, framgår att varje nämnd eller styrelse 
självständigt har att besluta om anlitande av externt personuppgiftsombud.  

För kommunstyrelsens verksamhetsområde, bland annat som arkivmyndighet, 
planeras utbildningar beträffande personuppgiftslagen men även viss 
registergranskning. I budget 2014 finns medel för att täcka av den årliga kostnaden 
11.850:-. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, administrativa chefen, 2015-04-22 
Avtal 2014-08-27, Strömstads kommun – Integrit AB, KS/2014-033. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att förordna Kaj Laerum, Integrit AB, som personuppgiftsombud till och med  
2016-08-13. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
 
Beslut skickas till: Diariet, Administrativ chef Ola Lindström 
Kaj Laerum, Integrit AB, Veddesta Centrum, 175 72 Järfälla 
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Ks § 85 
Au § 96     KS/2015‐0219 

Fullmakt att teckna firma för löpande arbete på ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge samtliga tillsvidareanställda och ekonomichef på ekonomiavdelningen (ansvar 
1520 verksamhet 062), fullmakt som firmatecknare, två i förening, för handlingar och 
avtal samt andra ekonomiska transaktioner som rör kommunens löpande 
ekonomiarbete och som faller inom ramen för ekonomifunktionen. 

Ärendebeskrivning 
Inom ekonomiavdelningen finns behov av att underteckna handlingar och avtal som 
rör tjänster inom ekonomifunktionen, exempelvis med bank, företag och andra 
myndigheter. Även att löpande underteckna ekonomiska transaktioner inom plusgiro, 
bankgiro och bankkonton. 

Teckningsrätten för firmatecknare ska avse två i förening, det vill säga två utsedda 
firmatecknare ska alltid underteckna samma ärende/transaktion för att giltighet ska 
uppnås. Tidigare fattat beslut 2012-12-05, ska upphöra att gälla och det nya ska gälla 
från och med det datum när kommunstyrelsens beslut vunnit laga kraft 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Carin Carlsson Redovisningsansvarig 2015-05-04 
Anställningslista och namnteckningsprov ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att ge samtliga tillsvidareanställda och ekonomichef på ekonomiavdelningen (ansvar 
1520 verksamhet 062), fullmakt som firmatecknare, två i förening, för handlingar och 
avtal samt andra ekonomiska transaktioner som rör kommunens löpande 
ekonomiarbete och som faller inom ramen för ekonomifunktionen. 

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

Beslut skickas till  
Diariet 
Ekonomiavdelningen; Carin.Carlsson redovisningsansvarig 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  18 (57) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-05-27 

 

 

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 § 86 
Au § 97     KS/2013‐0126 

Förslag till ledamöter i och uppgifter för interimsstyrelse för 
Aktivitetshallen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till ledamöter utse Johan Brandberg, Lena Martinsson, Peter Ekelund, Fredrik Fast, 
Per Olausson samt en adjungerad ledamot som utses av Strömstadslokalers styrelse. 

att utse Johan Brandberg till ordförande 

att ge interimsstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag enligt följande; 
associationsform för driftorganisationen, driftorganisation, bokningssystem,  
personalbemanning samt ekonomi 

Ärendebeskrivning 
Valberedning som kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-15 § 81 utsåg för att 
förbereda valen av interimsstyrelse för Aktivitetshallen har inkommit med förslag till 
driftorganisation och uppgifter för driftorganisation. 
 
Till ledamöter Johan Brandberg, tillika ordförande, Lena Martinsson, Peter Ekelund, 
Fredrik Fast, Per Olausson samt en adjungerad ledamot som utses av 
Strömstadslokalers styrelse. 

Interimsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag enligt följande; 

associationsform för driftorganisationen, driftorganisation, bokningssystem 

personalbemanning, ekonomi. 

Förslagen i dessa frågor skall presenteras för KSAU senast november 2015 

Samråd med KSAU skall ske i augusti och oktober 2015 och kvartalsvis fram till 
projektets slut 

Samråd med föreningslivet skall ske före förslaget presenteras för KSAU och 
fortlöpande 

Interimsstyrelsen ansvarar för driften under tiden till 2017-06-30 

interimsstyrelsen utses för tiden t o m 2017-06-30 

Fr o m 2017-07-01 skall den framtida driftsorganisationen vara på plats  

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från valberedningen Strömstad 2015-05-10 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att till ledamöter utse Johan Brandberg, Lena Martinsson, Peter Ekelund, Fredrik Fast, 
Per Olausson samt en adjungerad ledamot som utses av Strömstadslokalers styrelse. 

att utse Johan Brandberg till ordförande 

att ge interimsstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag enligt följande; 
associationsform för driftorganisationen, driftorganisation, bokningssystem,  
personalbemanning samt ekonomi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslut skickas till: Diariet 
Lena Martinsson,  
Johan Brandberg; Johan@vilokan.se 
Peter Ekelund; Peter.ekelund@belaw.se 

Fredrik Fast; Fast.fredrik@telia.com 

Per Olausson; Pelle@lagunen.se 

Strömstadslokalers styrelse 
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Ks § 87 
Au § 87     Ks/2012-0375 

Stadshuset - ombyggnad etapp 3 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt Kommunchef att tillsammans med AB Strömstadslokaler beställa 
upphandling för ombyggnad av Stadshuset etapp 3 beträffande 

Entré och lyftbord plan 1-2, Reception och hall plan 2 (exkl. kunddisk och fönster- och 
dörrparti mellan rum 201B och rum 202), Trapphall och lyftbord plan 2-3 
Trapphall plan 3 (exkl personalmatsal) 

att uppdra åt Kommunchef att ta fram förslag till utformning av kunddisk och 
arbetsplatser i reception/kundcentrum 

att uppdra år Kommunchef att beställa iordningställande av lägenhet, rum 608-612 
och Mors sal för att kunna nyttja som tillfälliga arbetsplatser 

att uppdra åt kommunchef att genomföra utredning av nyttjande och utformning av 
personalmatsal/kafeterialokal plan 3 (omfattar rum 343, 345, 346, 347, 350, 351, 352 
och rum 342/Kommunstyrelsens sessionssal)  
 
Åtgärderna finansieras med reserverade investeringsmedel 2014 och med 
investeringsmedel 2015 

Ärendebeskrivning 
Kommunens ledning/styrning utgår från Stadshuset 
 Medför behov av mötesrum för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen m.fl. med god 
tillgänglighet, god arbetsmiljö mm. 

Medför att Kommunledningsförvaltningen bör finnas  samlokaliserade i Stadshuset 
(c:a 40 arbetsplatser; i nuläget lokaliserade till plan 1, plan 2, plan 3 och plan 5) 

Medför behov av reception i Stadshuset (kan även användas som Kundcentrum med 4-
6 arbetsplatser). 

Förvaltningskontor Miljö- och byggförvaltningen och Omsorgsförvaltningen finns i 
Stadshuset medan Tekniska förvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen finns 
på Fjällskivlingen resp. Bibliotekshuset. 

Max c:a 90 arbetsplatser i Stadshuset bedöms som möjligt/lämpligt ur effektivitets- 
och arbetsmiljösynpunkt. Detta innebär att det inte är möjligt att lokalisera samtliga 
förvaltningskontor till Stadshuset i nuläget. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström, administrativ chef 2015-05-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att uppdra åt Kommunchef att tillsammans med AB Strömstadslokaler beställa 
upphandling för ombyggnad av Stadshuset etapp 3 beträffande 

Entré och lyftbord plan 1-2, Reception och hall plan 2 (exkl. kunddisk och fönster- och 
dörrparti mellan rum 201B och rum 202), Trapphall och lyftbord plan 2-3 
Trapphall plan 3 (exkl personalmatsal) 

att uppdra åt Kommunchef att ta fram förslag till utformning av kunddisk och 
arbetsplatser i reception/kundcentrum 

att uppdra år Kommunchef att beställa iordningställande av lägenhet, rum 608-612 
och Mors sal för att kunna nyttja som tillfälliga arbetsplatser 

att uppdra åt kommunchef att genomföra utredning av nyttjande och utformning av 
personalmatsal/kafeterialokal plan 3 (omfattar rum 343, 345, 346, 347, 350, 351, 352 
och rum 342/Kommunstyrelsens sessionssal)  
 
Åtgärderna finansieras med reserverade investeringsmedel 2014 och med 
investeringsmedel 2015 

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

 

 

 

 

 
Beslut skickas till  
Diariet 
Gull-Britt Eide, Kommunchef 
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Ks § 88 
Au § 66     Ks/2013- 0239 

Svar på Medborgarförslag - Bevara rosa huset. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att då frågan hanteras och tagits hänsyn till i pågående detaljplanearbete för 
Magistern 4 med flera ska Medborgarförslaget därmed anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Strömstads historieförening har lämnat in ett medborgarförslag med syfte att bevara 
det så kallade Rosa huset, på fastigheten ”Magistern 4”. De vill att Rosa huset bevaras. 
Om det inte kan vara kvar på samma ställe vill de att det flyttas till lämpligt område. 

Kommunfullmäktige beslöt 2013-08-29 att sända medborgarförslaget på remiss till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2014-01-29 att sända medborgarförslaget på 
remiss till Strömstadsbyggen AB 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen 2015-03-17  
Kommunfullmäktiges protokoll § 66, 2013-08-29 
Medborgarförslag 2013-05-23 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att då frågan hanteras och tagits hänsyn till i pågående detaljplanearbete för 
Magistern 4 med flera ska Medborgarförslaget därmed anses besvarad. 

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

Beslut skickas till  
Diariet 
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Ks § 89 
Au § 58     Ks/2012-0465 

Svar på motion - Utbyggnad av hamnar för anlöp av kryssningsfartyg  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad 

Beslutsmotivering 
Om Strömstad ska investera i tilläggsmöjligheter för kryssningsfartyg bör det först tas 
fram en strategi för hur kommunen ska etablera Strömstad som en kryssningsfartygs-
destination. Enligt förstudien ”Kryssningstrafik i Bohuslän” från 2012 är det inte helt 
enkelt att etablera sig som en destination för kryssningsfartyg.  

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.  

Kommunfullmäktige beslutar 2014-11-27 att återremittera ärendet till Tekniska 
nämnden med motivering att förutsättningar för kryssningsfartyg vid kaj i Strömstad 
bör utredas ordentligt. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2015-03-03 
Tjänsteskrivelse Hamnavdelningen 2015-02-18 
Protokoll Kommunfullmäktige 2014-11-27 
Motion 2012-11-27 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna svaret på motionen 

att även ange i yttrande till Kommunstyrelsen följande: 
Om Strömstad ska investera i tilläggsmöjligheter för kryssningsfartyg bör det först tas 
fram en strategi för hur kommunen ska etablera Strömstad som en 
kryssningsfartygsdestination. Enligt förstudien ”Kryssningstrafik i Bohuslän” från 2012 
är det inte helt enkelt att etablera sig som en destination för kryssningsfartyg.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till  
Diariet 
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Ks § 90 
Au § 99     KS/2015‐0218 

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Kvartalsrapport januari-mars 2015 

att åtgärder ska vidtagas för att nå en budget i balans 

Ärendebeskrivning 
Kvartalsrapport för kvartal 1 år 2015 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt kommentarer 
för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för kommunkoncernen 
rapporteras per 31 augusti. 

Ackumulerat resultat per 31 mars uppgår till 3 Mkr att jämföra med budget på 3,3 Mkr. 
Helårsprognosen uppgår till 5,8 Mkr att jämföra med budget på 12 Mkr. Koncernens 
sammanställda resultatprognos uppgår till 7,9 Mkr. 

Helårsprognosen redovisar en negativ budgetavvikelse inom nämndverksamheten på 
8,5 Mkr fördelat på tre nämnder. Det är Omsorgsnämnden som jämfört med budget 
beräknar ett underskott på minus 4,6 Mkr, Barn- och utbildningsnämnden minus 3,2 
Mkr och Miljö- och byggnämnden minus 0,7 Mkr. 

Finansförvaltningen beräknar ett överskott med 2,3 Mkr som innefattar återbetalning 
av 2004-års AFA-premier på cirka 5,3 Mkr och en negativ prognos inom skatt och 
bidrag på 3 Mkr.  

Av årets investeringsbudget på 159,4 Mkr har hittills förbrukats 9,6 Mkr. Prognosen för 
helåret är 102 Mkr, varav 66,2 Mkr avser Tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter von Renteln, ekonomichef 2015-05-04 
Kvartalsrapport 2015-05-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Kvartalsrapport januari-mars 2015 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
tilläggsförslag att åtgärder ska vidtagas för att nå en budget i balans 

Siwert Hjalmarsson (M) och Margareta Fredriksson (FP) bifaller Ronnie Brorsson (S) 
tilläggsförslag. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till  
Diariet 
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Ks § 91 
Au § 100     KS/2015‐0215 

Finansiell rapport Januari- Mars 2015 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Finansiell rapport för perioden jan – mars 2015  

Ärendebeskrivning 
Finanspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen i samband med presentation av 
delårsbokslut, ska lämna en finansiell rapport med verksamhetens utveckling till 
kommunstyrelsen. Pensionsmedelspolicyn föreskriver att skriftlig redogörelse avseende 
placeringsverksamheten ska sammanställas till kommunfullmäktige.  
Föreliggande rapport omfattar samtliga delar, pensionsmedelsförvaltningen, 
likviditetsförvaltningen samt upplåningsuppföljning.  

Rapporten för perioden redovisar att den totala pensionsmedelsportföljens 
marknadsvärde ökade med 5,9 Mkr, eller 5,8 procent. Det bokförda värdet ökade med 0,2 
Mkr, efter köp av fondandelar vid utdelning och premierabatt. Orealiserad 
realisationsvinst uppgår till 22,9 Mkr. Inget nedskrivningsbehov föreligger i någon av 
delportföljerna.  

Ingen omallokering har gjort under året och respektive tillgångsslag ligger väl inom 
pensionsmedelspolicyns gränser.  

Kommunens likvida medel har under perioden minskat med 38 Mkr och är nu 79 Mkr. 
Prognosen för helåret är att våra likviditet kommer att vara när 0 om planerade 
investeringar som finansieras med egna medel genomförs.  

Inget upplåningsbehov har funnits för kommunkoncernen hittills i år men ett 
upplåningsbehov finns i bolagen på ca 95 Mkr om budgeterade investeringar genomförs. 
Totalt per 31/3 hade bolagen lån på 1114,8 Mkr och motsvarande summa  
i borgensåtagande för kommunen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter von Renteln, ekonomichef 2015-04-30 
Finansiell rapport 2015 inkl Finansiella Utsikter från pensionsmedelsförvaltaren 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Finansiell rapport för perioden jan – mars 2015  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till  
Diariet 
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Ks § 92 
 Au § 101     KS/2014‐0465 

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar 
av bolagsordningen 
 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att ta fram en processbeskrivning  
och arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. 

Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun äger AB Strömstads Badanstalt. För bolaget gäller en 
bolagsordning som beslutades av kommunfullmäktige 2012-10-25 § 128. 

Förändringar har skett av 3 kap 16- 18a §§ och 6 kap 1, 1a och 1 b § KL och  
2 kap 10 a § LOU.  

Ändringarna i kommunallagen ger en kommun tydligare regler för ägarstyrning av 
kommunens bolag. I bolagsordning skall bla tydligt anges föremålet för bolagets 
verksamhet, de kommunala principer som utgör ramen för bolagets verksamhet, 
kommunfullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas av bolaget samt 
att det skall finnas lekmannarevisorer.  

Kommunstyrelsen har dessutom fått en tydlig uppsiktsplikt som innebär att styrelsen 
genom årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska 
styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
Förändringen i LOU är ett undantag från kravet på upphandling som gör det möjligt för 
kommunen som äger kommunala bolag, att om vissa kriterier är uppfyllda för 
kontrollen och styrningen av det kommunala bolagets verksamhet, kan beställa varor 
och tjänster av bolaget utan att behöva göra någon upphandling(s.k ”in house 
undantaget”). 

För att kontrollkriterierna skall anses uppfyllda måste dessa anges i bolagsordningen 
för bolaget. Det räcker inte med att kontrollkriterierna anges i ägardirektiv till bolaget. 
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Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Lagändringarna i Kommunallagen och i Lagen om offentlig upphandling (”in house 
undantaget”) innebär att bolagsordningen för AB Strömstads Badanstalt måste ses 
över och ändras. Anpassning har även gjorts till gällande bestämmelser i 
Aktiebolagslagen. 

Nytt förslag till bolagsordning för AB Strömstads badanstalt har utarbetats där samtliga 
förändringar vägts in. Det nya förslaget till bolagsordning ersätter den nu gällande 
bolagsordningen. 

Förslaget har behandlats av kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef 2015-04-22 
Förslag till ny bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt 2015-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt 
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar 
av bolagsordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att ta fram en processbeskrivning och 
arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. 

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

 

 

 

 
Beslut skickas till  
Diariet 
 Ulf Björkman tf kommunchef 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 93 
Au § 102     KS/2014‐0467 

Bolagsordning för Strömstadsgaragen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstadsgaragen 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar 
av bolagsordningen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att ta fram en processbeskrivning och 
arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. 

Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun äger AB Strömstadsgaragen. För bolaget gäller en bolagsordning 
som beslutats av kommunfullmäktige samt en av kommunfullmäktige beslutad ändring 
2013-10-24 § 103. 

Förändringar har skett av 3 kap 16-18a §§ och 6 kap 1, 1a och 1 b § KL och  
2 kap 10 a § LOU.  

Ändringarna i kommunallagen ger en kommun tydligare regler för ägarstyrning av 
kommunens bolag. I bolagsordning skall bla tydligt anges föremålet för bolagets 
verksamhet, de kommunala principer som utgör ramen för bolagets verksamhet, 
kommunfullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas av bolaget samt 
att det skall finnas lekmannarevisorer.  

Kommunstyrelsen har dessutom fått en tydlig uppsiktsplikt som innebär att styrelsen 
genom årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska 
styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
Förändringen i LOU är ett undantag från kravet på upphandling som gör det möjligt för 
kommunen som äger kommunala bolag, att om vissa kriterier är uppfyllda för 
kontrollen och styrningen av det kommunala bolagets verksamhet, kan beställa varor 
och tjänster av bolaget utan att behöva göra någon upphandling(s.k ”in house 
undantaget”). 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

För att kontrollkriterierna skall anses uppfyllda måste dessa anges i bolagsordningen 
för bolaget. Det räcker inte med att kontrollkriterierna anges i ägardirektiv till bolaget. 

Lagändringarna i Kommunallagen och i Lagen om offentlig upphandling (”in house 
undantaget”) innebär att bolagsordningen för AB Strömstadsgaragen måste ses över 
och ändras. Anpassning har även gjorts till gällande bestämmelser i Aktiebolagslagen. 

Nytt förslag till bolagsordning för AB Strömstadsgaragen har utarbetats där samtliga 
förändringar vägts in. Det nya förslaget till bolagsordning ersätter den nu gällande 
bolagsordningen. 

Förslaget har behandlats av kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef 2015-04-22 
Förslag till ny bolagsordning för AB Strömstadsgaragen 2015-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstadsgaragen 
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar 
av bolagsordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att ta fram en processbeskrivning och 
arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. 

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

 

 

 

 

Beslut skickas till  
Diariet 
 Ulf Björkman tf kommunchef 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 94 
Au § 103     KS/2014‐0464 

Bolagsordning för AB Strömstanet 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstanet 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar 
av bolagsordningen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att ta fram en processbeskrivning och 
arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. 

att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att i bilagan för AB Strömstanet under 
syfte och ändamål justera texten enligt följande: Syftet med bolagets verksamhet är 
främst att med iakttagande av de kommunala självkostnads- likställighets- och 
lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov av stadsfiber och annat fibernät, 
samt att tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät enligt affärsmässiga principer 

Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun äger AB Strömstanet. För bolaget gäller en bolagsordning som 
beslutades av kommunfullmäktige 2011-05-19 § 164 och 2013-10-24 § 102. 

Förändringar har skett av 3 kap 16-18a §§ och 6 kap 1, 1a och 1b § KL och  
2 kap 10 a § LOU.  

Ändringarna i kommunallagen ger en kommun tydligare regler för ägarstyrning av 
kommunens bolag. I bolagsordning skall bla tydligt anges föremålet för bolagets 
verksamhet, de kommunala principer som utgör ramen för bolagets verksamhet, 
kommunfullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas av bolaget samt 
att det skall finnas lekmannarevisorer.  

Kommunstyrelsen har dessutom fått en tydlig uppsiktsplikt som innebär att styrelsen 
genom årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska 
styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Förändringen i LOU är ett undantag från kravet på upphandling som gör det möjligt för 
kommunen som äger kommunala bolag, att om vissa kriterier är uppfyllda för 
kontrollen och styrningen av det kommunala bolagets verksamhet, kan beställa varor 
och tjänster av bolaget utan att behöva göra någon upphandling(s.k ”in house 
undantaget”). 

För att kontrollkriterierna skall anses uppfyllda måste dessa anges i bolagsordningen 
för bolaget. Det räcker inte med att kontrollkriterierna anges i ägardirektiv till bolaget. 

Lagändringarna i Kommunallagen och i Lagen om offentlig upphandling (”in house 
undantaget”) innebär att bolagsordningen för AB Strömstanet måste ses över och 
ändras. Anpassning har även gjorts till gällande bestämmelser i Aktiebolagslagen. 

Nytt förslag till bolagsordning för AB Strömstanet har utarbetats där samtliga 
förändringar vägts in. Det nya förslaget till bolagsordning ersätter den nu gällande 
bolagsordningen. 

Förslaget har behandlats av kommunens revisorer 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef 2015-04-22 
Förslag till ny bolagsordning 2015-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstanet 
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar 
av bolagsordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att ta fram en processbeskrivning och 
arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) med bifall av Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att ge tf 
kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att i bilagan för AB Strömstanet under syfte och 
ändamål justera texten enligt följande: Syftet med bolagets verksamhet är främst att 
med iakttagande av de kommunala självkostnads- likställighets- och 
lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov av stadsfiber och annat fibernät, 
samt att tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät enligt affärsmässiga principer 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

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

Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så 
sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till  
Diariet 
 Ulf Björkman tf kommunchef 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 95 
Au § 104     KS/2014‐0468 

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstadslokaler 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar 
av bolagsordningen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att ta fram en processbeskrivning och 
arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. 

Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun äger AB Strömstadslokaler. För bolaget gäller en bolagsordning 
som beslutades av kommunfullmäktige 2011-12-16 § 227. 
 
Förändringar har skett av 3 kap 16-18a §§ och 6 kap 1, 1a och 1 b § KL och  
2 kap 10 a § LOU.  

Ändringarna i kommunallagen ger en kommun tydligare regler för ägarstyrning av 
kommunens bolag. I bolagsordning skall bla tydligt anges föremålet för bolagets 
verksamhet, de kommunala principer som utgör ramen för bolagets verksamhet, 
kommunfullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas av bolaget samt 
att det skall finnas lekmannarevisorer.  

Kommunstyrelsen har dessutom fått en tydlig uppsiktsplikt som innebär att styrelsen 
genom årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska 
styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
Förändringen i LOU är ett undantag från kravet på upphandling som gör det möjligt för 
kommunen som äger kommunala bolag, att om vissa kriterier är uppfyllda för 
kontrollen och styrningen av det kommunala bolagets verksamhet, kan beställa varor 
och tjänster av bolaget utan att behöva göra någon upphandling(s.k ”in house 
undantaget”). 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

För att kontrollkriterierna skall anses uppfyllda måste dessa anges i bolagsordningen 
för bolaget. Det räcker inte med att kontrollkriterierna anges i ägardirektiv till bolaget. 

Lagändringarna i Kommunallagen och i Lagen om offentlig upphandling (”in house 
undantaget”) innebär att bolagsordningen för AB Strömstadslokaler måste ses över 
och ändras. Anpassning har även gjorts till gällande bestämmelser i Aktiebolagslagen. 

Nytt förslag till bolagsordning för AB Strömstadslokaler har utarbetats där samtliga 
förändringar vägts in. Det nya förslaget till bolagsordning ersätter den nu gällande 
bolagsordningen. 

Förslaget har behandlats av kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef 2015-04-22 
Förslag till ny bolagsordning för AB Strömstadslokaler 2015-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstadslokaler 
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar 
av bolagsordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att ta fram en processbeskrivning och 
arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. 

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

 

 

 

Beslut skickas till  
Diariet 
 Ulf Björkman tf kommunchef 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 96 
Au § 105     KS/2014‐0466 

Bolagsordning för AB Strömstadsbyggen 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstadsbyggen 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar 
av bolagsordningen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Utomståendes närvarorätt vid årsstämma § 12 ska strykas. 

att Närvarorätt vid årsstämma § 18 ska ha följande text ”Vid årsstämman äger 
ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige rätt att närvara eller på annat sätt  
följa förhandlingarna vid årsstämman”. 

att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att ta fram en processbeskrivning och 
arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. 

Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun äger AB Strömstadsbyggen. För bolaget gäller en bolagsordning 
som beslutades av kommunfullmäktige 2011-12-16 § 226. 

Förändringar har skett av 3 kap 16-18a §§ och 6 kap 1, 1a och 1 b § KL och  
2 kap 10 a § LOU.  

Ändringarna i kommunallagen ger en kommun tydligare regler för ägarstyrning av 
kommunens bolag. I bolagsordning skall bla tydligt anges föremålet för bolagets 
verksamhet, de kommunala principer som utgör ramen för bolagets verksamhet, 
kommunfullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas av bolaget samt 
att det skall finnas lekmannarevisorer.  

Kommunstyrelsen har dessutom fått en tydlig uppsiktsplikt som innebär att styrelsen 
genom årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska 
styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
Förändringen i LOU är ett undantag från kravet på upphandling som gör det möjligt för 
kommunen som äger kommunala bolag, att om vissa kriterier är uppfyllda för 
kontrollen och styrningen av det kommunala bolagets verksamhet, kan beställa varor 
och tjänster av bolaget utan att behöva göra någon upphandling(s.k ”in house 
undantaget”). 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

För att kontrollkriterierna skall anses uppfyllda måste dessa anges i bolagsordningen 
för bolaget. Det räcker inte med att kontrollkriterierna anges i ägardirektiv till bolaget. 

Lagändringarna i Kommunallagen och i Lagen om offentlig upphandling (”in house 
undantaget”) innebär att bolagsordningen för AB Strömstadsbyggen måste ses över 
och ändras. Anpassning har även gjorts till gällande bestämmelser i Aktiebolagslagen. 

Nytt förslag till bolagsordning för AB Strömstadsbyggen har utarbetats där samtliga 
förändringar vägts in. Det nya förslaget till bolagsordning ersätter den nu gällande 
bolagsordningen.  

Förslaget har behandlats av kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef 2015-04-22 
Förslag till ny bolagsordning för AB Strömstadsbyggen 2015-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att godkänna bilagda förslag till ny bolagsordning för AB Strömstadsbyggen 
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar 
av bolagsordningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att ta fram en processbeskrivning och 
arbetsordning för styrelse och verkställande direktör. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) med bifall av Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att Utomståendes 
närvarorätt vid årsstämma § 12 ska strykas. 

att Närvarorätt vid årsstämma § 18 ska ha följande text ”Vid årsstämman äger 
ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige rätt att närvara eller på annat sätt  
följa förhandlingarna vid årsstämman”. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så 
sker. 
 
Beslut skickas till  
Diariet 
 Ulf Björkman tf kommunchef 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 97 
Au § 106     KS/2014‐0469 

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bilagda förslag gemensamma ägardirektiv med bilagor som ägardirektiv 
för kommunens bolag 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar 
av ägardirektiven 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ge tf kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att i bilagan för AB Strömstanet under 
syfte och ändamål justera texten enligt följande: Syftet med bolagets verksamhet är 
främst att med iakttagande av de kommunala självkostnads- likställighets- och 
lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov av stadsfiber och annat fibernät, 
samt att tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät enligt affärsmässiga principer. 

Ärendebeskrivning 
Strömstads kommun är ägare till bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler, 
AB Strömstads Badanstalt, AB Strömstadsgaragen och AB Strömstanet.  

För varje bolag finns det en bolagsordning som anger vad varje bolag skall ägna sig åt 
samt respektive bolags syfte med sin verksamhet. 

Dessutom finns det idag ett ägardirektiv för varje bolag. Ägardirektiven är ett frivilligt 
styrdokument där kommunen utöver bolagsordningen anger kommunens uppdrag till 
respektive bolag. 

Under 2012 har det skett förändringar i bla Kommunallagen och Lagen om offentlig 
upphandling. Under 2015 sker ytterligare förändringar av kommunallagen. 
Förändringarna innebär att kommunen i bolagsordningarna tydligt skall ange 
ändamålet med respektive bolag och de grundläggande principerna för respektive 
bolags verksamhet. Kommunen får genom förändringarna ökat inflytande över 
bolagens drift och verksamhet. 

Med anledning av lagförändringarna och anpassning till Aktiebolagslagen har nya 
förslag till bolagsordningar utarbetats. Förändringarna av bolagsordningarna innebär 
att ägardirektiven för bolagen måste ändras. 
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Det nya förslaget till ägardirektiv innebär att det finns ett grundläggande gemensamt 
ägardirektiv som gäller för kommunens samtliga bolag. Till det gemensamma 
ägardirektivet finns det särskilda ägardirektiv för varje bolag som grundar sig på 
respektive bolags bolagsordning och som anger det specifika uppdraget för varje 
bolag. 

Förslaget har behandlats av kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman tf kommunchef 2015-04-22 
Förslag till ägardirektiv för Strömstads kommuns aktiebolag 2014-11-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att godkänna bilagda förslag gemensamma ägardirektiv med bilagor som ägardirektiv 
för kommunens bolag 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella erforderliga förändringar 
av ägardirektiven 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) med bifall av Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att ge tf 
kommunchef Ulf Björkman i uppdrag att i bilagan för AB Strömstanet under syfte och 
ändamål justera texten enligt följande: Syftet med bolagets verksamhet är främst att 
med iakttagande av de kommunala självkostnads- likställighets- och 
lokaliseringsprinciperna tillgodose kommunens behov av stadsfiber och annat fibernät, 
samt att tillhandahålla stadsfiber och annat fibernät enligt affärsmässiga principer. 

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

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

 

Beslut skickas till  
Diariet 
 Ulf Björkman tf kommunchef 
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Ks § 98 
Au § 107     KS/2015‐0173 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL) 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ge arvodesberedningen i uppdrag se över förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).   

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober antagit förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att 
kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter 
valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroende-valda 
som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner 
som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en 
bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För att 
förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till från tidigare 
rekommenderade regelverk.  

Bestämmelserna gäller inte för nuvarande förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller 
senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, 
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF, eller PRF-KL 
att gälla.  

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För 
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
Omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. 
Förslag till bestämmelser om anställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) 
med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (O P F-KL) bifogas. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tomas Nyman, personalchef 2015-04-23 
Bestämmelser OPF-KL bilaga 
Kommentarer OPF-KL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att ge arvodesberedningen i uppdrag se över förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till  
Diariet 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  44 (57) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-05-27 

 

 

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 § 99 
Au § 108     KS/2014‐0232  

Del av Rossö 2:130 m fl (Norra Rossö) ‐ Planprogram 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antar planprogram för del av Rossö 2:130 m fl, upprättat 2014‐01‐13, reviderat 
2014‐11‐17 och redaktionella ändringar 2015‐03‐04. 

Ärendebeskrivning 
Ett planprogram har upprättats 2014. Programmet sändes på remiss. Detta 
föranledde vissa ändringar (revideringar). Miljö‐ och byggnämnden (MBN) 
godkände det reviderade programmet 2014‐12‐11. Av MBN:s beslut 
framgår att man önskar att programmet fastställs i kommunfullmäktige. 

Varför programmet ska till kommunfullmäktige (KF) kräver sin förklaring. Ett 
planprogram är första steget i en detaljplaneprocess. I normalfallet är det först när 
detaljplanen är färdig som planen skickas till KF för antagande. I detta fall så har 
kommunen bekostat ett planprogram för ett större område som är utpekat i fördjupad 
översiktsplan för Södra Kustområdet (FÖP). I stort sett all mark inom planområdet är i 
privat ägo. Då det för närvarande saknas exploatörer för att bekosta en fortsättning 
önskar MBN avbryta planarbetet. Programmet är dock en värdefull precisering av FÖP. 
Formellt har ett planprogram ingen juridiskt status, till skillnad från en färdig 
detaljplan. 

Kommunfullmäktige är den instans som godkänner fördjupade översiktsplaner 
(FÖP). Genom att låta fullmäktige anta planen kan programmet få samma status som 
FÖP. Detta har betydelse den dag planarbete återupptas i området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2015-04-01 
Planprogram för Del av Rossö 2:130, daterat, 2014-01-13, 2014-11-17, 2015-03-04 
Samrådsredogörelse, daterad 2014-11-17 
Tjänsteskrivelse från miljö‐ och byggförvaltningen, 2014-11-7 
MBN:s beslut 2014-11-12, §280 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att antar planprogram för del av Rossö 2:130 m fl, upprättat 2014‐01‐13, reviderat 
2014‐11‐17 och redaktionella ändringar 2015‐03‐04. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till  
Diariet 
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Ks § 100 
Au § 109     KS/2014‐0100 

Detaljplan för Spinnaren 1 m fl – antagande 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för Spinnaren 1, daterad 2014‐11‐13 med  
revideringar 2015‐02‐17 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att tillskapa ökad byggrätt för ett flerbostadshus på fastigheten 
Spinnaren 1 i centrala Strömstad. Att möjliggöra för förtätning i centrala Strömstad är i 
enlighet med kommunens antagna strategiska plan. På fastigheten önskas uppföras ett 
flerbostadshus som bidrar till att fler bostäder kan skapas i centrala staden. För 
detaljplanearbetet har det tagits fram en geoteknisk utredning över fastigheten, en 
bullerutredning samt en miljöteknisk markundersökning motsvarande MIFO fas 1 och 
2. Bullerutredningen visar att fastigheten är bullerutsatt.  

Detaljplanen reglerar att alla lägenheter ska ha fönster mot tyst sida i enlighet med 
Boverkets riktlinjer för flerbostadshus gällande buller. Den miljötekniska 
markundersökningen visar att marken är förorenad. Bedömningen är, att fastigheten 
ändå lämpar sig för bostadsändamål, under förutsättning att jord på exponerade ytor 
mellan huskropparna inte överstiger riktvärdet för känslig markanvändning, samt att 
de generella riktvärdena anpassas till faktisk användning, så de blir platsspecifika för 
ytor med byggnad och för djupare liggande jord. 
Stor vikt ska läggas vid utformningen av byggnaden och det är viktigt att den samspelar 
med kringliggande bebyggelse. En sammanhållen kvartersstruktur skapas längs med 
Norrtullsgatan då byggnaderna planeras sammanbyggas i fastighetsgräns.  

Enligt kommunens antagna dokument Strategi för stadens miljö bör en ersättnings- 
eller kompletteringsbyggnad i det generella fallet uppföras med modern teknik och 
arkitekturen bör ges ett tidsenligt formspråk. En nybyggnad bör inordna sig i sitt 
sammanhang vad det gäller skala, materialval, ljussättning, kulörer och bör inte tillåtas 
dominera gaturummet. Ett projektförslag finns för fastigheten som presenteras i 
planhandlingarna. 

Antagandehandlingar har godkänts av miljö‐ och byggnämnden 2015‐03‐ 19, §68. 
Exploateringsavtal krävs ej. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2015-04-30 
Planbeskrivning, 2014‐11‐13, rev 2015‐02‐17 
Plankarta med bestämmelser 2014‐11‐13, rev 2015‐02‐17 
Granskningsutlåtande 2015‐02‐17 
Samrådsredogörelse 2014‐04‐24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att anta detaljplan för Spinnaren 1, daterad 2014‐11‐13 med  
revideringar 2015‐02‐17 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till  
Diariet 
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Ks § 101 
Au § 114     KS/2014‐0475 

Detaljplan för Tången 7 m fl 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för Tången 7 m fl, daterad 2015‐03‐19, reviderad  
2015‐05‐21 

Lena Martinsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö‐ och byggnämnden 2015‐05‐21, 
§99. Exploateringsavtal krävs inte i denna detaljplan. 

Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av handel genom att ändra 
markanvändningen 

från kontor till handel på en markyta på ca 2400 m2. Den befintliga handelsfastigheten 
där bygghandeln XL‐Bygg ligger ingår också i planområdet för att precisera byggrätten 
där. Genom planändringen tillskapas en ny plan handelsyta på ca 1500 m2, som delvis 
kan bebyggas, samt planteringar och naturmark på cirka 900 m2. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2015-05-21 
Protokoll Miljö- och byggnämnden 2015-05-21 
Planbeskrivning 2015‐03‐19, reviderad 2015‐05‐21 
Plankarta med bestämmelser 2015‐03‐19, reviderad 2015‐05‐21 
Illustrationskarta 2015‐03‐19, reviderad 2015‐05‐21 
Granskningsutlåtande 2015‐05‐21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att anta detaljplan för Tången 7 m fl, daterad 2015‐03‐19, reviderad  
2015‐05‐21 

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

Beslut skickas till  
Diariet 
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Ks § 102 
Au § 115     KS/2014‐0513 

Detaljplan för Pilen 4 m fl 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för Pilen 4 m fl, daterad 2015‐03‐17, reviderad 
2015‐04‐28 

Siwert Hjalmarsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv 

Ärendebeskrivning 
Antagandehandlingar godkändes av miljö‐ och byggnämnden 2015‐05‐21, 
§100. Exploateringsavtal krävs inte i denna detaljplan. 

Detaljplanen syftar till att tillskapa ökad byggrätt för tre flerbostadshus på 
fastigheterna Pilen 4, Pilen 14, Pilen 15 samt Pilen 11 i centrala Strömstad. 
Föreslagen detaljplan medger utökade byggrätter i plan samt möjlighet att 
komplettera med ytterligare en våning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, översiktsplanerare 2015-05-21 
Protokoll Miljö- och byggnämnden 2015-05-21 
Planbeskrivning 2015‐03‐17, reviderad 2015‐04‐28 
Plankarta med bestämmelser 2015‐03‐17, reviderad 2015‐04‐28 
Illustrationskarta 2015‐03‐17, reviderad 2015‐04‐28 
Granskningsutlåtande 2015‐04‐28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att anta detaljplan för Pilen 4 m fl, daterad 2015‐03‐17, reviderad 
2015‐04‐28 

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

Beslut skickas till  
Diariet 
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Ks § 103 
Au § 110     KS/2015‐0166 

Godkännande av AB Strömstadslokalers förvärv av fastigheten 
Blåmesen 10, Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkännande AB Strömstadslokalers förvärva av fastigheten Blåmesen 
10 för 8 800 000 kr. 

att i beslutsunderlag till kommunstyrelsen ska protokoll från AB 
Strömstadslokaler samt kopia på köpekontrakt ingå.   

Ronnie Brorsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv 

Ärendebeskrivning 
AB Strömstadslokaler har hos kommunen begärt att få kommunens godkännande att 
få förvärva fastigheten Blåmesen 10 för 8 800 000 kr. 

Bolaget P & U InWest AB (556694-2594) är lagfaren ägare till fastigheten Strömstad 
Blåmesen 10.   

Omsorgsnämnden har i sin verksamhet behov av ungdoms-/elevhemsboende. 
Byggnaden på fastigheten Strömstad Blåmesen 10 lämpar sig väl för detta ändamål. AB 
Strömstadslokaler, som skall försörja de kommunala verksamheterna med lokaler, har 
därför för avsikt att förvärva fastigheten. 
AB Strömstadslokaler kommer efter förvärvet att hyra ut byggnaden till kommunens 
omsorgsverksamhet. 

Vandrarhemsverksamheten på fastigheten kommer att bedrivas under innevarande 
säsong fram till den 15 september 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD Strömstadslokaler 2015-04-28 
Köpekontrakt 
Utdrag ur fastighetsregistret 
Registreringsbevis 
Protokoll  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att godkännande AB Strömstadslokalers förvärva av fastigheten Blåmesen 
10 för 8 800 000 kr. 
att i beslutsunderlag till kommunstyrelsen ska protokoll från AB 
Strömstadslokaler samt kopia på köpekontrakt ingå.   

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

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
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Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

 

Ks § 104 
Au § 111    KS/2015‐0214 

Anmälan av obesvarade medborgarförslag 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera anmälningarna av obesvarade medborgarförslag  

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag som inte är besvarade inom ett år ska redovisas vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde i Juni.  

Följande medborgarförslag är obesvarade 

Ks/2012-0449 Medborgarförslag ”Att kunna ge Strömstad ytterligare en sevärdhet”.  
Inlämnad 2012-11-20. 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-29 att sända förslaget på remiss till Kultur- och 
fritidsutskottet.  

KS/2013-0239 Medborgarförslag ”Rosa huset”, Inlämnad 2013-05-27. 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-27 att sända medborgarförslaget på remiss till 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar 2014-03-13 att sända 
medborgarförslaget på remiss till AB Strömstadsbyggen 

Ks/2014 -0358 Medborgarförslag - skapa en gemensam motor och teknikgård. 
Inlämnad 2014-09-03. 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-04 att remittera medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-11 att överlämna 
medborgarförslaget till Kultur- och fritidsutskottet för yttrande. 

Ks/2014-0471 Medborgarförslag - att Strömstads skolor bara ska servera kravmärkt 
kött och fisk. Inlämnad 2014-11-19. 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-12-18 att remittera medborgarförslaget till Barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande 

Januari 2015- april 2015 har: 
0 medborgarförslag inlämnats 
3 medborgarförslag besvarats 

mailto:ks@stromstad.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  53 (57) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-05-27 

 

 

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 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström administrativ chef 2015-04-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att notera anmälningarna av obesvarade medborgarförslag  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till  
Diariet 

mailto:ks@stromstad.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  54 (57) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-05-27 

 

 

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 § 105 
Au § 112     KS/2015‐0213 

Anmälan av obesvarade motioner  
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera anmälningarna av obesvarade motion  

Ärendebeskrivning 
Motioner som inte är besvarade inom ett år ska redovisas vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde i Juni.  

Följande motioner är obesvarade 

Ks/2012-0110 Minnesmärkta platser med historiskt och kulturellt värde.  
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-22 att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-12-05 att remittera motionen till Kultur- och 
fritidsutskottet. 

Ks/2012-0067 Lokstallets framtid.  
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-22 remittera motionen till Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-03-27  remittera motionen till Kultur- och 
fritidsutskottet  

KS/2013-0042 “Ta ett samlat grepp om kollektivtrafik” Kommunfullmäktige beslutar 
2013-02-14 att sända motionen på remiss till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar 2014-02-05 att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar 2014-02-19 att begära kompletterande uppgifter från 
näringslivsanvarige. 

KS/2013-0221 Solceller/solfångare i Strömstads kommun, 
Kommunfullmäktige beslutar 2013-05-30 att t sända motionen på remiss till 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar 2013-06-12 att sända motionen  
på remiss till Strömstadsbyggen AB och Strömstadslokaler AB.  

      
Ks/2012-0465 Skapa tilläggsmöjligheter för kryssningsfartyg i Strömstads hamn.  
Kommunfullmäktige beslutar 2012-12-14 att sända motionen på remiss till 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-23 att sända motionen på 
remiss till Tekniska nämnden. Tekniska nämnden beslut 2014-08-26 angående svar på 
motionen. Kommunfullmäktige beslutar 2014-11-27 att återremittera motionen till 
Tekniska nämnden.  

mailto:ks@stromstad.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  55 (57) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-05-27 

 

 

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/ 2014-0113 Upphandlings- och livsmedelspolicys - för ett miljövänligare 
Strömstad. Kommunfullmäktige beslutar 2014-03-27att överlämna motionen till 
Kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2014-05-07 
att sända motionen till Barn- och utbildningsnämnden samt Kommunchefen för 
yttrande.  

Ks/2014-0267 Öka antalet platser för korttidsboende Kommunfullmäktige beslutar 
2014-06-12 att remittera motionen till omsorgsnämnden för yttrande 

Ks/2014-0262 Inrättande av social insatsgrupp i Strömstads kommun. 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-12 att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för yttrande. Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-11 att sända motionen till 
Omsorgsnämnden och till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Ks/2014 -0281 Torgförsäljning av närproducerat och ekologiskt från land och hav. 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-09-04 att remittera motionen till Miljö- och 
byggnämnden och Tekniska nämnden för yttrande. Miljö- och byggnämnden beslutar 
om remissvar 2014-10-16. Kommunstyrelsen beslutar 2015-03-11  
att remittera motionen till Tekniska nämnden - att ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
ta fram förslag på lämplig plats för upplåtande av torgförsäljning av närproducerat 
ekologisk mat. 

Ks/2014-0336 100% ekologiskt salladsbord i skolorna. Kommunfullmäktige beslutar 
2014-09-04 att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Ks/2015-0049 Tydlig skyltning att stadshuset är ett stadshus 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-02-26 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen, kultur och fritidsutskottet för yttrande 
och där behandlas tillsammans med tidigare motion med samma syfte.  

Ks/2015-0122 Fritt wifi i Strömstad 
Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-26 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för yttrande.  

Ks/2015-0079  Förlängning av kuststigen  
Kommunfullmäktige beslutar 2015-03-26 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för yttrande.   
 
Januari 2015-april 2015 har: 
- 3 motioner inlämnats 
- 11 motioner besvarats 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  56 (57) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-05-27 

 

 

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 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström administrativ chef 2015-04-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att notera anmälningarna av obesvarade motion  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till  
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  57 (57) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-05-27 

 

 

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 § 106 
Au § 113     KS/2015‐0031 

Anmälningsärende 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera anmälningsärenden till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Remissvar Havs- och vattenmyndigheten - Ordförandebeslut 

Kollektivtrafik - Ordförandebeslut 

Folkhälsorådet protokoll 2015-04-21 Ansökningsprocess 2016 och Folkhälsoplan 
2016‐2019 

Delegationsbeslut Remissvar Kile 1:125 DP 

Delegationsbeslut Remissvar Rödshöjden DP 

Delegationsbeslut Remissvar Pilen 4 DP 

Delegationsbeslut Remissvar Tången 7 DP 

Delegationsbeslut Remissvar Nätkoncession 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan notera anmälningsärenden till  
protokollet och finner att så sker. 
 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till  
Diariet 
 

mailto:ks@stromstad.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  1 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-06-09 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

 
Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 
2015-06-09 klockan 17:30 – 18:00 

Beslutare Ordinarie 
Peter Dafteryd (C)  
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Terese Lomgård (C) 
Margareta Fredriksson (FP)  
Anette Andersson (FP) 
Karla Valdevieso (MP)  
Ronnie Brorsson (S) 
Lena Martinsson (S)  
Ulf Gustafsson (S)  
Siwert Hjalmarsson (M)  

 
 

 Tjänstgörande ersättare 
 Peter Sövig (S) 
 
 
 Närvarande ersättare 
 Anna Gravander (MP) 
 Anna-Lena Carlsson (C) 
 Morgan Gutke (C) 
  

Övriga deltagare 
 

 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2015-06-09 

 
Sekreterare 

 
 ..................................................................... Paragrafer § 107 

 Ralf Karlsson                            
  

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

 ..................................................................................................................  
Justerare Karla Valdevieso (MP)                         Siwert Hjalmarsson (M) 
 
 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2015-06-09 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
 Anslags nedtagning  

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  2 (2) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-06-09 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 107 
Au § 119     KS/2015-0260 

Godkännande av investering för byggnation Mällby II 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna investering för byggnation Mellby II inom nuvarande borgensram. 
 

Ärendebeskrivning 
AB Strömstadsbyggen beslöt vid styrelsemöte 2015-04-23 om byggnation av Mällby II i 
form av SABO:s kombohus mini. Projektet är kostnadsberäknat till ca 52 MSEK, vilket 
motsvarar en byggkostnad på 26 500 per kvm. Det är smålägenheter som skall byggas 
dvs 1:or och 2:or. Beslutet ryms inom nuvarande borgensram, VD fick i uppdrag att 
informera KF. 

Enligt gällande ägardirektiv för AB Strömstadsbyggen ska kommunfullmäktiges 
godkännande inhämtas såvitt avser större investeringar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll AB Strömstadsbyggen, den 23 april 2015  
Tjänsteskrivelse Göran Wallo, verkställande direktör 2015-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att godkänna investering för byggnation Mellby II inom nuvarande borgensram. 

Protokollsanteckning under sammanträdet 
Ulf Gustafsson (S) anser att det är högst anmärkningsvärt att VD den 1/4 beställer, 
styrelsen tar beslut den 23/4 och att Kommunstyrelsen sitter här den 9/6 och skall ta 
beslut om densamma. 

 
Siwert Hjalmarsson (M) bifaller Ulf Gustafsson (S) yttrande. 

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

Beslut skickas till 
Diarietiariet 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

mailto:ks@stromstad.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  1 (48) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-08-26 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

 
Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 
2015-08-26 klockan 13:00 -17:00 

Beslutare Ordinarie 
Peter Dafteryd (C)  
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (FP)  
Anette Andersson (FP) 
Karla Valdevieso (MP)  
Ronnie Brorsson (S) 
Lena Martinsson (S)  
Ulf Gustafsson (S)  
Siwert Hjalmarsson (M)  
Mattias Gustafsson (SD)  

 
 

 Tjänstgörande ersättare 
 Anna Gravander (MP)  
 Anna-Lena Carlsson (C) 
 Leif Andersson (S) 
 
 Närvarande ersättare 
 Marie Edvinsson-Kristiansen (M) 
 Åke Sundemar (FP) 
 Peter Sövig (S) 
 

Övriga deltagare 
 

Maria Reinholdsson och Michael Olsson Tf kommunchefer 
Ola Lindström, administrativ chef 
Björn Richardsson, översiktsplanerare 
Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2015-08-31 

 
Sekreterare 

 
 ..................................................................... Paragrafer §§ 107-136 

 Ralf Karlsson                            
  

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

 ..................................................................................................................  
Justerare Anette Andersson (FP)                                Ronnie Brorsson (S) 
 
 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2015-08-26 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
 Anslags nedtagning  

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  2 (48) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-08-26 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 107 
Au § 135     KS/2015-0317 

Folkhälsoavtal år 2016-2019 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta förslag till folkhälsoavtal år 2016-2019 

att titel för tjänsten byts från folkhälsosamordnare till folkhälsostrateg i  
enlighet med folkhälsoavtal år 2016-2019 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Strömstads kommun regleras via ett avtal mellan norra Hälso-  
och sjukvårdsnämnden och Strömstads kommun. Det nuvarande avtalet gäller för 
perioden 1 januari 2012 till 31 december 2015 och det börjar bli dags att teckna  
nytt avtal. Det nya avtalet gäller perioden 1 januari 2016 till 31 december 2019.  

Genom avtalet samfinansierar kommunen och Hälso- och sjukvårdsnämnden en 
folkhälsostrategtjänst och insatser i folkhälsoarbetet. Fördelningsprincipen för 
finansieringen är hälften vardera. I senaste avtalsperioden erhöll kommunen 
800 000 kr årligen från Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Avtalet reglerar bland annat att: 
• Folkhälsoarbetet ska bedrivas på en strategisk nivå och innehålla 

systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa 
och utjämna skillnader i hälsa.  

• Det inom kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum 
för folkhälsofrågor, folkhälsoråd.  

• Folkhälsostrategen ska vara centralt och strategiskt placerad i kommunens 
förvaltning och ha tillgång till förvaltningsledning.  

• Folkhälsoarbetet ska ha mål och utgå från gemensamt framtagna 
behovsbilder och prioriteringar.  

• Parterna varje år ska kunna följa folkhälsoarbetets utveckling genom 
uppföljning.  

• Inriktningsområden under avtalsperioden är att synkronisera 
planeringsprocessen med den kommunala planerings- och 
budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektiv i de olika aktörernas 
ordinarie verksamhet samt att styra mot insatser för att främja en jämlik 
hälsa för befolkningen. Det är också viktigt att främja och utveckla 
prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs. 

 
 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

mailto:ks@stromstad.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  3 (48) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-08-26 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Johanna Jonsson Folkhälsosamordnare 2015-07-07 
Folkhälsoavtal år 2016-2019 
Uppföljningsbilaga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att anta förslag till folkhälsoavtal år 2016-2019, samt att titel för tjänsten byts från 
folkhälsosamordnare till folkhälsostrateg i enlighet med folkhälsoavtal år 2016-
2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Fredriksson bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Diariet 
Johanna Jonsson, folkhälsosamordnare Strömstad kommun 
Michael Olsson, Maria Reinholdsson, TF kommunchefer Strömstads kommun 
Helena Svernling, Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen 
Ben Norman, Norra hälso- och sjukvårdsnämndens diarium 
 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  4 (48) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-08-26 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 108 
Au § 131, 153     KS/2009-0089  

Samråd - Detaljplan för Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet 

Kommunstyrelsen beslutar  

 att lämna synpunkter enligt tjänsteskrivelse 

att en komplettering görs för att förtydliga byggrätten i illustrationen, som  
visar på sambandet mellan volym och yta. 

Sammanfattning av ärendet 
Samrådshandlingar har skickats på remiss. Svar ska lämnas senast 7 september.  
På kommunens webbsida finns alla samrådshandlingar och de utredningar som  
tillhör planförslaget. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en 
omvandling av dagens industriområde till ett område med möjlighet att utveckla 
handel, upplevelser, restauranger, hotell och konferens, kontor och bostäder  
med mera. En del i syftet är också att ge förutsättningar för att den befintliga 
industrin på Linden 4 och 10 ska ges möjlighet att finnas kvar inom området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, Översiktsplanerare 2015-08-13 
Samrådshandlingar, daterade 2015-06-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att lämna synpunkter enligt tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår att en komplettering görs för att förtydliga byggrätten 
i illustrationen, som visar på sambandet mellan volym och yta. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Ronnie Brorsson (S) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diarieti 
Miljö- och byggnämnden 
 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  5 (48) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-08-26 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 109 
Au § 132     KS/2012-0038 

Samråd - Detaljplan för del av Strömstad 3:13 m fl, Canningområdet 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna synpunkter enligt tjänsteskrivelse 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lena Martinsson (S), Ronnie Brorsson (S) och Ulf Gustafsson (S) deltar inte i 
beslutet till förmån för partiets egna remissvar. 

Sammanfattning av ärendet 
Samrådshandlingar har skickats på remiss. Svar ska lämnas senast 3 september. 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utveckling av Canning 
området till en stadsdel med bostäder, verksamheter och offentliga ytor. För 
sammanfattning av planens innehåll, se sid 3-4 i planbeskrivningen. 

På kommunens webbsida finns alla samrådshandlingar och de utredningar 
som tillhör planförslaget. Planprogram skickades på remiss i februari 2012. Tre 
alternativ med olika inriktning redovisades. Kommunstyrelsen tillstyrkte i sitt svar 
fortsatt planarbete, men tillade att man för att kunna förorda ett visst alternativ 
behövde en översiktlig kostnadskalkyl. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, Översiktsplanerare 2015-07-08 
Samrådshandlingar, daterade 2015-05-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att lämna synpunkter enligt tjänsteskrivelse; Lena Martinsson (S) och Ulf 
Gustafsson (S) deltog inte i beslutet då de eventuellt inkommer med eget förslag 
till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till   
Diarieti 
Miljö- och byggnämnden 
Projektledare Thomas Karlsson, c/o AB Strömstadsbyggen 
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Samråd - Detaljplan för Del av Kv Sadelmakaren 

Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna synpunkter enligt tjänsteskrivelse 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lena Martinsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv 

Sammanfattning av ärendet 
Samrådshandlingar har skickats på remiss. Svar ska lämnas senast 3 september. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i flerfamiljshus. På kommunens 
webbsida finns alla samrådshandlingar och de utredningar som tillhör 
planförslaget. Planförslaget medger nybyggnad av två punkthus 6 respektive 7 
våningar inklusive p-garage. Planförslagets illustrerade byggnader innehåller 42 
lägenheter. 
 

 

Fotomontage från planbeskrivningen 
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Tillåten nockhöjd enligt förslaget är +36 respektive +38. De befintliga 
terasshusen mot Oslovägen har en nockhöjd på ca +28, se nedan 

 

Sektion från planbeskrivningen 

Detta innebär att de översta våningarna får utsikt över Strömsvattnet. Men också 
att byggnaderna kommer att påverka stadsbilden på långt håll. Påverkan på 
stadsbilden diskuteras på sid 13-14 i planbeskrivningen. Slutsatsen i detaljplanen 
är: Den nya bebyggelsen kan med sin höjd i någon mån utgöra ett riktmärke i 
landskapet, men bedöms med ledning av utförda fotomontage inte dominera 
stadens silhuett sett från Strömstads centrala delar i sydväst. 
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Planområdet är så pass bullerstört av trafik att detaljplanen föreslår delvis 
inglasade balkonger. Då uppnås nästan rekommenderade riktvärden. Planen 
föreslår att avsteg kan medges för denna avvikelse. 

Planen kommer att ersätta delar av gällande plan från 1990. Det bör särskilt 
noteras att denna plan innehåller ett område Y för boll eller lekäng (grön yta på 
kartan). Denna yta ägs av kommunen, men har aldrig blivit iordningsställd. Tidigare 
har bostadsbebyggelse diskuteras på denna yta, men planerna avskrevs då 
geotekniken är för dålig för bebyggelse. 
 

 

Som synes fanns en liten byggrätt vid Mellbyvägen i den gamla detaljplanen. 
Planen från 1990 medgav byggande i en våning + suterräng. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, Översiktsplanerare 2015-07-10 
Samrådshandlingar, daterade 2015-06-25 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att lämna synpunkter enligt tjänsteskrivelse; Lena Martinsson (S) deltog inte i 
beslutet på grund av jäv. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till  
Diarieti 
Miljö- och byggnämnden 
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Internkontrollplan 2015  

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta Internkontrollplanen för år 2015  

att en rapport ska tas fram varje månad med varje nämnds kontrollmoment/mål 
att redovisas till respektive nämnd och Kommunstyrelsens arbetsutskott.  

att ge varje nämnd i uppdrag att ta fram mål för sina kontrollmoment under 
hösten 

 Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för intern kontroll ansvarar styrelsen/nämnder för att 
upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att med rimlig grad 
av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  
-  Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
-  Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
-  Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer och instruktioner  

Styrelse och nämnder skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Olika granskningsområden väljs ut utifrån väsentlighets- och 
riskbedömning. Resultatet av uppföljningen ska rapporteras i den omfattningen 
som fastställs i internkontrollplanen. Redovisning skall därefter ske till 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Peter von Renteln, Ekonomichef 2015-08-05 
Internkontrollplan 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att anta Intern kontrollplanen för år 2015, att en rapport ska tas fram varje månad  
med varje nämnds kontrollmoment/mål att redovisas till respektive nämnd och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott samt att ge varje nämnd i uppdrag att ta fram 
mål för sina kontrollmoment under hösten 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S), Marie Edvinsson-Kristiansen (M) och Anna-Lena Carlsson (C) 
bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till   
Diarieti 
Ekonomichef Lars-Erik Hansson 
Ekonomiavdelningen: Peter von Renteln och Carin Carlsson 
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Ansökan kommunal medfinansiering till Leader Bohuskust och 
gränsbygd för programperioden 2016-2022  

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna att medfinansieringsintyg, 250.000:-  årligen, lämnas avseende 
medverkan i Leader Bohuskust och gränsbygd dels för 2016 och dels för hela 
perioden 

att medfinansieringen beaktas i budget 2016 

att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en marknadsföringsplan för att 
stimulera till Leaderprojekt i Stömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Leader Ranrike Norra Bohuslän ansöker för Leader Bohuskust och gränsbygd 
om medfinansiering under åren 2016-2022 med 250 000 kronor årligen från 
respektive kommun.  

Inför programperioden 2014- bestämdes att Leadermetoden skall 
finansieras, EU-delen, med hjälp av alla fyra fonderna (Jordbruk-, Regional-, 
Social samt Havs och Fiskerifonden) vilket också innebar att förra 
programperiodens FOG och Leader tillsammans bildar det nya Lokalt ledd 
utveckling genom Leadermetoden. Det innebar också att en fonds 
verksamhet kan överlappa ett annat Leaderområde. 

6 oktober 2014 bestämde representanter för fiskekommunerna att Lokalt 
ledd utveckling för Bohuskusten skall hållas samman till ett Leaderområde 
och man valde att ingå i ansökan ”Leader Bohuskusten och gränsbygd” (med 
kärnområdet Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil) som inlämnats av 
Leader Ranrike Norra Bohuslän.  Den 21 april -15 utsågs ansökan som en av 
48 i Sverige av Jordbruksverket, JBV. Leader Ranrike kommer att ha ansvaret 
för att bilda Leader Bohuskust och gränsbygd så fort som möjligt för slutligt 
godkännande av Jordbruksverket hösten 2015. För detta kommer att krävas 
ett speciellt medfinansieringsintyg för 2016 samt ett generellt för hela 
perioden. Avsikten är att skicka in all komplettering i slutet av augusti 2015. 
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Det finns ett krav på medfinansieringsintyg för 2016 att det skall motsvara en 
sjundedel av 75% av den 33% andel som är offentliga medfinansieringen på 
den totala offentliga budgeten till Leader Bohuskust och gränsbygd på 49,9 
miljoner.  

Ansökan till Västra Götaland regionen har skickats på 600 000 kronor per år 
som motsvarade förra programperiodens medfinansiering till FOG. Ansökan 
om medfinansiering på 50 000 kr per år har också skickats till sju kommuner i 
södra Bohuslän som innefattas av utvecklingsstrategin Leader Bohuskust och 
gränsbygd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen, 2015-07-08 
Ansökan om kommunal medfinansiering, Leader Ranrike, 2015-05-13 
Reviderat Medfinansieringsintyg, 2015-05-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna att medfinansieringsintyg, 250:000:-  årligen, lämnas avseende 
medverkan i Leader Bohuskust och gränsbygd dels för 2016 och dels för hela 
perioden, att medfinansieringen beaktas i budget 2016 samt att ge 
kommunchefen i uppdrag att ta fram redovisningsformer av utfallet samt att 
en uppföljning och målsättning ska redovisas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Martinsson (S) föreslår att sista att-satsen stryks i arbetsutskottets förslag till 
beslut och ersätts med texten att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en 
marknadsföringsplan för att stimulera till Leaderprojekt i Stömstads kommun. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Lena Martinssons tilläggsförslag antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till  
Diariet 
Leader Bohuskust och gränsbygd;  krister.olsson@vgregion.se 
Ekonomiavdelningen 
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Arbetsgrupp Koster 

Kommunstyrelsen beslutar  

att utse Peter Dafteryd och Lena Martinsson samt Va- chef, Översiktsplanerare  
och Miljö- och byggchef till arbetsgruppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppdrag att ta fram förslag på 
representanter, tjänstemän och politiker till arbetsgruppen Koster, för arbete med 
åtgärdspunkterna i FÖP Koster från 2009. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse Peter Dafteryd, Lena Martinsson, Björn Richardsson, Michael Olsson samt  
Jerry Johansson till arbetsgruppen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår att utse Peter Dafteryd och Lena Martinsson samt  
Va- chef, Översiktsplanerare och Miljö- och byggchef till arbetsgruppen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så 
sker. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till  
Diariet 
Va- chef; Jerry Johansson 
Översiktsplanerare; Björn Richardsson 
Miljö- och byggchef; Michael Olsson 
Kosternämnden 
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Ombyggnad Etapp 3 Stadshuset, Rum 600 och rum 234 

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt Kommunchef att hos AB Strömstadslokaler beställa att iordningställa 
rum 234, plan 2 för att kunna använda som kontorsrum 

att uppdra åt Kommunchef att hos AB Strömstadslokaler beställa att iordningställa 
vindsrumrum 600, plan 6 att kunna använda som kontorsrum. 

att åtgärderna finansieras med reserverade investeringsmedel 2014 och med 
investeringsmedel 2015 

Sammanfattning av ärendet 
I stadshuset finns 94 arbetsplatser. Ombyggnad Etapp 3 innebär att ytterligare  
4 arbetsplatser försvinner Mbf plan 1+2 (2 vakansställda arbetsplatser Klf plan 2) 
1 arbetsplats Klf plan 3. Under ombyggnadstiden måste 3 arbetsplatser växel 
ersättas och 2 arbetsplatser reception Mbf ersättas +annan placering av reception 
(dvs 3 arb.pl) lösas. 
Detta innebär att c:a 6 arbetsplatser måste ersättas varaktigt och 8 st temporärt. 
Dessutom har Miljö- och Byggförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och 
Kommunledningsförvaltningen anmält behov av ytterligare arbetsplatser på grund 
av rekryteringar. 
Möjliga nya arbetsplatser är Mors sal,  Rum 512, 6 st och lägenhet plan 6, Rum 608-
612, 3-4 st. Ombyggnad av dessa har beställts hos AB Strömstadsbyggen och 
beräknas vara slutförda i mitten av hösten 2015. Ytterligare möjligheter att 
tillskapa arbetsplatser är rum 234 och rum 600.  
AB Strömstadslokaler har kostnadsberäknat att iordningställande av rum 600 skulle 
kosta 214.500:- och rum 234 till  28.615:-. 
Rum 600 kan möjliggöra att 2 ev. 3 arbetsplatser tillskapas och rum 234  2 
arbetsplatser. Totalt har då minst 13 eller mest 15 arbetsplatser tillskapats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen 2015-07-10 
Kalkyl AB Strömstadslokaler, rum 234 
Kostnadsredovisning AB Strömstadslokaler rum 600 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att uppdra åt Kommunchef att hos AB Strömstadslokaler beställa att iordningställa 
rum 234, plan 2 för att kunna använda som kontorsrum, att uppdra åt 
Kommunchef att hos AB Strömstadslokaler beställa att iordningställa vindsrumrum 
600, plan 6 att kunna använda som kontorsrum samt att åtgärderna finansieras 
med reserverade investeringsmedel 2014 och med investeringsmedel 2015 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Ola Lindström, Administrativ chef  
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Riktlinjer för Strömstads kommuns styrdokument 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge kommunchefen i uppdrag att göra en samlad översyn av kommunens 
styrdokument för att datera upp och samordna styrdokumenten. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens viktigaste övergripande styrdokument är kommunfullmäktiges 
budget. Utöver budgeten reglerar inte kommunallagen vilka övergripande 
styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa områden 
är lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver, 
och där ställs det krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument, exempelvis 
skolplan, översiktsplan, jämställdhetsplan etc. Beskrivning och definitioner, 
avgränsningar och ansvar anges i missiv daterat 2012-10-01. 

Ärendet bordläggs i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-28 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-28  
Tjänsteskrivelse Administrativ chef 2012-10-18  
Riktlinjer för Strömstads kommuns styrdokument 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att ge kommunchefen i uppdrag att göra en samlad översyn av kommunens 
styrdokument för att datera upp och samordna styrdokumenten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna-Lena Carlsson (C) bifaller arbetsutskottets förslag till beslut 

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

Beslut skickas till 
Diarieti 
Maria Reinholdsson och Michael Olsson Tf Kommunchef 
Ulf Björkman, Senior adviser 
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Revidering av Regler för offentlig flaggning, Strömstads kommun 

Kommunstyrelsen beslutar  
att godkänna bifogat förslag till Regler för offentlig flaggning med följande tillägg. 

att vid flaggning med regnbågsflaggan vid Stadshuset ska det även flaggas med 
Strömstadsflaggan  

att flaggning med Strömstadsflaggan får genomföras när annan flaggning inte sker. 

att kommunchefen får delegation på att avgöra om flaggning med speciella flaggor 
vid specifika tillfällen ska ske. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt 2015-04-23 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att se 
över kommunens Regler för offentlig flaggning med anledning av beslut att sk 
Regnbågsflagga har inköpts och flaggning kommer att ske vid stadshuset första 
veckan av juni respektive första veckan av augusti, i samband med Pridefestivaler i 
Göteborg respektive Stockholm. I förslaget har Kommunens Regler för offentlig 
flaggning därför reviderats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen, 2015-07-09 
Reviderade Regler för offentlig flaggning, KS/2009-0147 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna bifogat förslag till Regler för offentlig flaggning med följande tillägg,  
att vid flaggning med regnbågsflaggan vid Stadshuset ska det även flaggas med 
Strömstadsflaggan, att flaggning med Strömstadsflaggan får genomföras när annan 
flaggning inte sker samt att kommunchefen får delegation på att avgöra om 
flaggning med speciella flaggor vid specifika tillfällen ska ske. 

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

Beslut skickas till 
Diariet 
Tekniska förvaltningen 
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Förhandlingsgrupp för Canning området  

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse följande förhandlingsgrupp: Peter Dafteryd och Ulf Gustafsson. 

att till referensgrupp utse Margareta Fredriksson, Karla Valdevieso, Lena 
Martinsson och Siwert Hjalmarsson. 

att förhandlingsgruppen kallar in de tjänstemän som behövs 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse en arbets- och förhandlingsgrupp som 
representerar kommunen vid för förhandling med intressenter angående Canning 
området. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-07-01 att utse följande 
förhandlings-grupp: Tjänstemän Tomas Karlsson, Ulf Björkman, Anders Johansson och 
Kristin Ulfstad. Politiker KSAU genom Ulf Gustafsson, Lena Martinsson, Margareta 
Fredriksson och Peter Dafteryd.  

samt att S ges möjlighet att före den 12 augusti inkomma med förslag på 
ytterligare en politiker att ingå i gruppen.  

Beslutsunderlag 
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-07-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att utse följande förhandlingsgrupp: Tjänstemän Tomas Karlsson, Ulf Björkman, 
Anders Johansson och Kristin Ulfstad. Politiker Kommunstyrelsens arbetsutskott 
genom Ulf Gustafsson, Lena Martinsson, Margareta Fredriksson och Peter Dafteryd.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår att kommunstyrelsen utser två politiker (en från 
majoriteten och en från oppositionen) som förhandlingsgrupp samt utser fyra 
politiker (2 från majoriteten och 2 från oppositionen) som referensgrupp.  
Förhandlingsgruppen kallar in de tjänstemän som behövs. 

Margareta Fredriksson (FP) och Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller Ronnie Brorssons 
förslag. 
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Siwert Hjalmarsson föreslår att kommunstyrelsen anlitar en professionell 
förhandlare.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ronnie Brorssons förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronnie Brorssons förslag att utse 
två politiker (en från majoriteten och en från oppositionen)som förhandlingsgrupp 
samt utser fyra politiker (2 från majoriteten och 2 från oppositionen) som 
referensgrupp. Förhandlingsgruppen kallar in de tjänstemän som behövs. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska anlitar en professionell förhandlare 
och finner att kommunstyrelsen avslår Siwert Hjalmarssons tilläggsförslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Fredriksson föreslår Peter Dafteryd (C) och Ronnie Brorsson föreslår 
Ulf Gustafsson (S) till förhandlingsgrupp. 

Hans-Inge Sältenberg föreslår Margareta Fredriksson(FP) och Karla Valdevieso 
(MP) att ingå i referensgruppen för majoriteten. 

Ronnie Brorsson föreslår Lena Martinsson (S) att ingå i referensgruppen för 
oppositionen 

Siwert Hjalmarsson föreslår Siwert Hjalmarsson (M) att ingå i referensgruppen  
för oppositionen 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att 
så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diarietiariet 
Peter Dafteryd, Ulf Gustafsson, Margareta Fredriksson, Karla Valdevieso, Lena 
Martinsson och Siwert Hjalmarsson. 
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Förslag ny organisation Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt Kommunchef att genomföra organisationsförändring enligt förslag 

att tacka för den muntliga redovisningen av organisationsförändringen vilket 
innebär ökade merkostnader på 2,8 Mkr. 

att varaktigt ökade kostnader som organisationsförändringen medför ska hanteras 
genom effektivisering. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i januari 2015 uppdragit åt Kommunchefen att göra en 
översyn av förvaltningens organisation i syfte att stärka lednings- och 
styrningsfunktionerna inom Kommunledningskontoret. 

Kommunchefen har arbetat med översynen tillsammans med ledningsgrupp, 
förvaltningschefer och personal inom förvaltningen. Översynen har bestått i 
inventering av arbetsuppgifter för alla anställda inom förvaltningen, gruppvisa 
diskussioner samt ”organisationspussel” i olika gruppsammansättningar.  

Förslaget innebär en början på en förändringsprocess som kommer att ske i flera 
steg.  

Steg 1 Beslut om organisation och avdelningar 

Steg 2 Tillsättande av nyinrättade tjänster/funktioner 

Steg 3 Genomlysning av respektive avdelning utifrån uppdrag och 
bemanning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tf Kommunchef och Tf Personalchef, 2015-06-26 
Förslag ny organisation Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att uppdra åt Kommunchef att genomföra organisationsförändring enligt förslag 
samt att uppdra åt kommunchef till Kommunstyrelsen 2015-08-26  redovisa vilken 
kostnadsökning organisationsförändringen med nya tjänster medför. 
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Protokollsanteckning Kommunchef Maria Reinholdsson redovisar muntligen att 
organisationsförändringen med nya tjänster medför en årlig kostnadsökning på  
2,8 Mkr.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans- Inge Sältenberg (C) Anna-Lena Carlsson (C) och Margareta Fredriksson (FP) 
bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Ulf Gustafsson (S) föreslår att varaktigt ökade kostnader som organisations-
förändringen medför ska hanteras genom effektivisering. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och  
finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diarietiariet 
Maria Reinholdsson och Michael Olsson Tf Kommunchef 
Karin Mellberg Jansson Tf Personalchef 
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Hyresavtal avdelning 2, Strömstads sjukhus 
 
Kommunstyrelsen beslutar  

att  i budgetarbetet planera för samt äska erforderliga medel 650 tkr i hyra och 
100 tkr i engångskostnad för att flytta korttidsverksamheten till Strömstads 
sjukhus. 

att övriga merkostnader ska hanteras i befintlig ram. 

att under förutsättning att finansiering är säkerställd hyra in lokaler från 
Västfastigheter från och med 1/1 2016 

Sammanfattning av ärendet 
I Kommunfullmäktiges mål för 2015 ingår ett uppdrag till Omsorgsnämnden att 
utreda möjlighet för lokalisering av korttidsverksamhet på Strömstads Sjukhus. 
Korttidsvistelse är en biståndsbedömd och tidsbegränsad insats utifrån en 
utredning och behovsprövning. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Omsorgsnämnden 2015-06-18 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-22 signerad av förvaltningschef Maria 
Reinholdsson. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att i budgetarbetet planera för samt äska erforderliga medel 650 tkr i hyra och 100 
tkr i engångskostnad för att flytta korttidsverksamheten till Strömstads sjukhus, att 
övriga merkostnader ska hanteras i befintlig ram samt att under förutsättning att 
finansiering är säkerställd hyra in lokaler från Västfastigheter från och med 1/1 
2016 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Omsorgsnämnden 
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Strömstads aktivitetshall 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna att Strömstads aktivitetshall i uppstartsskedet köpa tjänst, såsom 
drift- och bokningssystem av AB Strömstads Badanstalt. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lena Martinsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv 

Sammanfattning av ärendet 
Interimsstyrelsen för Aktivitetshallen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att 
utarbeta förslag associationsform for driftorganisationen, driftorganisation, 
bokningssystem, personalbemanning samt ekonomi. 

Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna att Strömstads aktivitetshall i uppstartsskedet köpa tjänst, såsom 
drift- och bokningssystem av AB Strömstads Badanstalt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Edvinsson-Kristiansen (M) och Margareta Fredriksson (FP) bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Interimsstyrelsen för aktivitetshallen; Johan Brandberg; Johan@vilokan.se 
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Remiss - verksamhetsplan och budget 2016, Fyrbodals 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsen beslutar  

att avge bilagda yttrande över förslaget till verksamhetsplan och budgeten 2016  
för Fyrbodals kommunalförbund  

Beskrivning av ärendet 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund skall årligen besluta om 
verksamhetsplan och budget för förbundet för kommande år. 
Innan direktionen fattar beslut i ärendet skall förslaget till verksamhetsplan och 
budgeten för 2016 skickas ut till samtliga medlemskommuner för synpunkter. 
Verksamhetsplanen anger vad förbundets tre beredningar med focusområden och 
prioriterade insatser skall göra under nästa år och vilka uppdrag i övrigt som 
Fyrbodal skall utföra under det kommande året. 
Förutom synpunkter på förslaget till verksamhetsplan och budget vill Fyrbodal ha 
svar på följande frågor: 

• Vad vill vi med vårt gemensamma kommunalförbund? 
• Vilka frågor och arbetsuppgifter ska finnas på kommunalförbundet? 
• Är det någon verksamhet som kommunalförbundet idag är engagerat i och 

som bör avslutas? 
• Hur ska våra uppdrag finansieras? 
• För att få ordning på basfinansieringen, finns det stöd för en medlemsavgift 

som är kopplad till kostnadsutvecklingen (en årlig uppräkning)? 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman  
Förslag till verksamhetsplan 2016 med budget samt missivskrivelse. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att avge bilagda yttrande över förslaget till verksamhetsplan och budgeten 2016  
för Fyrbodals kommunalförbund  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till  
Diariet 
Fyrbodals kommunalförbund; kansli@fyrbodal.se 
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Investeringsmedel 2015 för Lunden 1:2 Strömstads Ridklubb 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna begäran om omfördelning av investeringsmedel för åtgärder i 
fastigheten Lunden 1:2 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2015-08-03 och 
reviderad 2015-08-21 

att investeringsmedel från projekt 86913 Kaj för Kustbevakningen (2,5 mkr) och 
projekt 81115 KGH-byggnad på kajen (2,0 mkr) omfördelas till projekt för 
färdigställande av lokaler på Lunden 1:2. Omfördelning kan ske med 4,5 mkr. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lena Martinsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv 
 Mattias Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har enligt uppdrag från Kommunstyrelsen lagt ner kostnader så att 
Ridklubben skulle få ett interimistisk slutbevis och godkännande i enlighet med 
bygglovet samt att få genomföra den årliga tävlingen Räkanhoppet som hölls i juli 
2015. Nedlagda kostnader uppgår till ca 700 tkr t om 31 juli 2015.  
För återstående arbeten kommer uppskattningsvis behövas ytterligare ca 2,7 mkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2015-08-25 
Tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningen 2015-08-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att godkänna begäran om omfördelning av investeringsmedel för åtgärder i 
fastigheten Lunden 1:2 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2015-08-03 och 
reviderad 2015-08-21 samt att investeringsmedel från projekt 86913 Kaj för 
Kustbevakningen (2,5 mkr) och projekt 81115 KGH-byggnad på kajen (2,0 mkr) 
omfördelas till projekt för färdigställande av lokaler på Lunden 1:2. Omfördelning 
kan ske med 4,5 mkr. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) samt Hans- Inge Sältenberg (C) bifaller arbetsutskottets 
förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Tekniska nämnden 
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Medverkan i Interregprojekt Urban platsinnovation Sverige-Norge, 
hösten 2015-2018 

Kommunstyrelsen beslutar  

att Strömstads kommun medverkar i Interregprojektet” Urban platsinnovation” 
med projektperiod hösten 2015 tom 2018 och 

att kommunens deltagande i projektet finansieras genom arbetsinsatser i form av 
tid, lokalkostnader och andra indirekta kostnader.  

att till kommunstyrelsen kontinuerligt lämna uppföljning av projektet. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har erbjudits att delta i Interregprojektet ”Urban 
platsinnovation”. Deltagare i projektet är för närvarande Fredrikstads kommun och 
Lysekils kommun. Diskussioner om deltagande i projektet pågår med andra 
kommuner och organisationer. 
Leadpartner och huvudansvarig för projektet är Fredrikstads kommun. Samordnare  
av projektet på den svenska sidan är Lysekils kommun. Huvudmålsättningen och 
syftet med projektet: att skapa ett attraktivt centrum i samhällen genom att öka 
konkurrens-kraften och innovationsbenägenheten inom handels- och besöksnäringen 
för att öka antalet besökare i centrumkärnor. Målsättningen är också att öka 
mångfalden och antalet verksamheter i centrumkärnorna. 
Projektperiod: hösten 2015 tom 2018. Finansiering: finansiering av Strömstads 
kommuns deltagande i projektet under projektperioden sker genom arbetsinsatser i 
form av tid. Sammanlagd finansiering för Strömstads kommun under projekt-
perioden: 1 200 000 sek. Strömstads kommuns kontaktperson i projektet: Åsa 
Massleberg  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ulf Björkman 2015-08-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att Strömstads kommun medverkar i Interregprojektet” Urban platsinnovation” 
med projektperiod hösten 2015 tom 2018 och att kommunens deltagande i 
projektet finansieras genom arbetsinsatser i form av tid, lokalkostnader och andra 
indirekta kostnader. Samt att till kommunstyrelsens arbetsutskott kontinuerligt 
lämna uppföljning av projektet. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Martinsson (S) föreslår att kontinuerligt lämna uppföljning av projektet till 
kommunstyrelsen. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Diariet 
Ulf Björkman Senior adviser 
Fredrikstads kommun; bjbo@fredrikstad.kommune.no> 
Lysekils kommun 
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Detaljplan för Kile 1:125 m fl, Sydkoster 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga detaljplan för Kile 1:125 m fl, Sydkoster, daterad 2015-04- 
27, reviderad 2015-06-25 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2015-06- 
25, § 141. Exploateringsavtal krävs ej. 
Syftet med detaljplanen är att utreda lämpliga tomtplatser till befintlig 
bebyggelse och hur allmänna intressen kan säkerställas 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, Översiktsplanerare 2015-07-10 
Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning, Plankarta med bestämmelser,  
Utlåtande efter utställning samt Samrådsredogörelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att antaga detaljplan för Kile 1:125 m fl, 
Sydkoster, daterad 2015-04-27, reviderad 2015-06-25 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
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Ks § 125 
Au § 140     KS/2015- 0107 

Detaljplan för Älvan 8 och del av Strömstad 5:27, Rödshöjden 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga detaljplan för Älvan 8 och del av Strömstad 5:27, Rödshöjden,  
daterad 2015-05-07 

Sammanfattning av ärendet 
Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2015-06- 
25, § 143. Exploateringsavtal krävs ej. 
Syftet med detaljplanen är att medge inglasade balkonger och att reglera 
vissa parkeringsfrågor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson, Översiktsplanerare 2015-07-10 
Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning, Plankarta med bestämmelser 
Granskningsutlåtande samt Samrådsredogörelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att antaga detaljplan för Älvan 8 och  
del av Strömstad 5:27, Rödshöjden, daterad 2015-05-07 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
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Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och 
spillvattenanläggning i området Saltö 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag om fastställelse av området Saltö 
som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt 
bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är enligt 6§ vattentjänstlagen skyldig att bestämma det geografiska 
område inom vilket det finns behov av vattentjänster, så kallat 
verksamhetsområde. Verksamhetsområde är där kommunens VA- huvudmans 
ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster skall tillämpas. Såväl huvudman 
som fastighetsägare har där rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens 
allmänna bestämmelser (ABVA) och kommunens VA-taxa. Överklagande och 
prövning av VA-frågor sker till statens VA- nämnd. 

Bebyggelsen i området Saltö omfattar 37st fastigheter i närhet av varandra och 
uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang” som omnämns i 6§ 
vattentjänstlagen. Fastigheter för bostadsändamål inom större sammanhang anses 
i princip alltid ha behov av vattentjänster. Fastigheten Saltö 1:43 är obebyggd och 
ligger inte inom detaljplanelagt område, den är därför enligt 24§ vattentjänstlagen 
inte avgiftsskyldig men upptas i verksamhetsområde pga. sitt läge. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2015-05-26 
Tjänsteskrivelse Projektingenjör Marie Lundin 2015-03-26 
Bilaga 1 Fastigheter del som ingår i VO 
Bilaga 2 Kartskiss över området Saltö 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom Tekniska nämndens 
förslag om fastställelse av området Saltö som en del i Strömstads 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogat förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
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Fastställelse av verksamhetsområden för allmän vatten- och 
spillvattenanläggning i området Öddö Edholmsvägen  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag om fastställelse av området  
Öddö Edholmsvägen som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten  
och spillvatten enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är enligt 6§ vattentjänstlagen skyldig att bestämma det  
geografiska område inom vilket det finns behov av vattentjänster, så  
kallat verksamhetsområde. Verksamhetsområde är där kommunens VA-
huvudmans ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster skall tillämpas.  
Såväl huvudman som fastighetsägare har där rättigheter och skyldigheter  
enligt LAV, kommunens allmänna bestämmelser (ABVA) och kommunens  
VA-taxa. Överklagande och prövning av VA-frågor sker till Statens VA-nämnd. 
Bebyggelsen kring Edholmsvägen omfattar 24st fastigheter i närhet av  
varandra och uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang” som 
omnämns i 6§ vattentjänstlagen. Fastigheter för bostadsändamål inom  
större sammanhang anses i princip alltid ha behov av vattentjänster. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2015-05-26 
Tjänsteskrivelse Projektingenjör Marie Lundin 2015-03-26 
Bilaga 1 Fastigheter del som ingår i VO 
Bilaga 2 Kartskiss över området Öddö Edholmsvägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom Tekniska  
nämndens förslag om fastställelse av området Öddö Edholmsvägen som  
en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt  
bifogat förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till; Diarieti 
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Fastställelse av verksamhetsområden för allmän vatten- och 
spillvattenanläggning i området Rossö Höjden 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag om fastställelse av området Rossö 
Höjden som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är enligt 6§ vattentjänstlagen skyldig att bestämma det geografiska  
område inom vilket det finns behov av vattentjänster, så kallat verksamhets-
område. Verksamhetsområde är där kommunens VA-huvudmans ansvar enligt 
lagen om allmänna vattentjänster skall tillämpas. Såväl huvudman som 
fastighetsägare har där rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens 
allmänna bestämmelser (ABVA) och kommunens VA-taxa. Överklagande och 
prövning av VA-frågor sker till Statens VA-nämnd.  
Bebyggelsen vid Höjden omfattar 55st fastigheter i närhet av varandra och 
uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang” som omnämns i 6§ 
vattentjänstlagen. Fastigheter för bostadsändamål inom större sammanhang  
anses i princip alltid ha behov av vattentjänster. Hela området är detaljplanelagt 
och fastigheterna är därför enligt 24§ vattentjänstlagen avgiftsskyldiga. 

Beslutsunderlag 
PROTOKOLLSUTDRAG Tekniska nämnden 2015-05-26 
Tjänsteskrivelse Projektingenjör Marie Lundin 2015-03-26 
Bilaga 1 Fastigheter del som ingår i VO 
bilaga 2: Kartskiss över området Rossö Höjden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom Tekniska nämndens 
förslag om fastställelse av området Rossö Höjden som en del i Strömstads 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogat förslag. 

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

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  37 (48) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-08-26 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 
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Krisberedskapsplaner - VA 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag om fastställelse av Krisberedskap, 
Handlingsplaner VA efter redaktionella ändringar av Handlingsplan Vattenburen 
smitta och Handlingsplan Översvämning 

Sammanfattning av ärendet 
Som en del av kommunens krisberedskap ska, enligt den övergripande risk- och 
sårbarhetsanalysen, handlingsplaner utifrån olika tänkbara scenarion tas fram för 
att underlätta och påskynda hantering av kris. 

VA-verksamheten omfattas av flera olika scenarion och handlingsplanerna till 
dessa innehåller t.ex. hantering av information/kommunikation, 
samarbetspartners, exempel på konsekvenser, arbetsuppgifter, kontakter, 
checklistor och annat som är viktigt att tänka på. 

Referens till Risk- och Sårbarhetsanalysens risknummer står inom parentes efter 
handlingsplanens namn. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2015-06-30 
Tjänsteskrivelse Projektingenjör Marie Lundin 2015-06-22 
Handlingsplan Elavbrott 2015 (risk nr: 1.2-3) 
Handlingsplan Kemisk förorening Distributionsnät 2015 (risk nr: 1.1-2) 
Handlingsplan Kemisk förorening Vattentäkt 2015 (risk nr: 1.1-2) 
Handlingsplan Sabotage 2015 (risk nr: 1.1-4) 
Handlingsplan Stor läcka 2015 (risk nr: 1.1-3) 
Handlingsplan Vattenburen smitta 2015 (risk nr: 3.4-2) 
Handlingsplan Översvämning 2015 (risk nr: 6.1-32) 
Handlingsplan Nödvatten 2015 
Handlingsplan Torka 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom Tekniska nämndens 
förslag om fastställelse av Krisberedskap, Handlingsplaner VA efter redaktionella 
ändringar av Handlingsplan Vattenburen smitta och Handlingsplan Översvämning 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
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Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bifogat förslag till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. 
Detta för att uppdatera dokumentet samt som en konsekvens av ambitioner som 
initierats av direktionen under 2014. 
Ändringar av förbundsordningen har redovisats i bilagt missiv. 
Fyrbodals kommunalförbund föreslår medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar att godkänna redovisade ändringar av förbundsordningen 
för Fyrbodals kommunalförbund. Den nya förbundsordningen gäller när samtliga 
medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar och förbundsdirektionen har antagit 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen, 2015-07-08 
Missiv, Fyrbodals kommunalförbund, 2015-02-05 
Förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund, 2015-02-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bifogat förslag till 
förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund 

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avstå från införande av mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst i 
Strömstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2014-07-01 finns en möjlighet för kommuner att tillämpa Lag om 
mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Förvaltningschef Maria Reinholdsson 2015-03-10 
Tjänsteskrivelse av Johanna Rydiander Omsorgsförvaltningen 2014-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avstå från införande av mobilitetsstöd  
som komplement till färdtjänst i Strömstads kommun 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
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Svar på Medborgarförslag - att Strömstads skolor bara ska servera 
kravmärkt kött och fisk 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvara 

Beslutsmotivering 
Den av Kommunfullmäktige antagna kostpolicyn innehåller bland annat skrivningar 
om att inköpen av ekologiska livsmedel. Måltidsorganisationen kommer att följa 
kostpolicyns skrivelser om att öka inköpen och serveringen av ekologiska 
livsmedel, vilket också inkluderar kött och fisk. 
I praktiken innebär det att måltidsorganisationen arbetar för att öka andelen 
inköp av ekologiska livsmedel så som kött och fisk och härigenom sträva efter 
att skolorna i större utsträckning än idag ska servera ekologiskt kött och fisk.  

Sammanfattning av ärendet 
Edit Ädel och Alice Nylander har inkommit med ett medborgarförslag där de anger 
att - I höstas hade vi samhällskunskap och då berättade vår lärare om olika sätt att  
uttrycka sina åsikter om saker och ting. Då lärde vi oss att det finns något som heter 
medborgarförslag. Vi tycker att det är orätt att djur ska få lida så mycket för att vi ska 
få kött och fisk. Vi har läst i tidningar och sett på TV hur djur inom köttindustrin 
behandlas illa och plågas. Därför tycker vi att det borde serveras ekologiskt kött i 
skolan, för i ekologisk djuruppfödning är det strängare djurskyddsregler. Vi har gjort 
en namninsamling på vår skola, Mellegårdens skola, och fick in 61 namnunderskrifter.  
Vi föreslår härmed att Strömstads skolor bara ska servera kravmärkt kött och fisk.  

Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och Utbildningsnämnden 2015-04-29 
Tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-04-18 
Protokoll Kommunfullmäktige 2014-12-18 
Medborgarförslag 2014-11-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvara med 
motivering att den av Kommunfullmäktige antagna kostpolicyn innehåller bland 
annat skrivningar om att inköpen av ekologiska livsmedel. Måltidsorganisationen 
kommer att följa kostpolicyns skrivelser om att öka inköpen och serveringen av 
ekologiska livsmedel, vilket också inkluderar kött och fisk. 
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I praktiken innebär det att måltidsorganisationen arbetar för att öka andelen 
inköp av ekologiska livsmedel så som kött och fisk och härigenom sträva efter 
att skolorna i större utsträckning än idag ska servera ekologiskt kött och fisk.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
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Svar på Medborgarförslag - att kunna ge Strömstad ytterligare en 
sevärdhet 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget avslås med motivering att den Estetiska linjen på 
Gymnasiet har lagts ned sedan förslaget lämnades 2012. 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Jansson har lämnat in ett förslag om att ge Strömstad ytterligare en 
sevärdhet eller kulturellt inslag under årets kallare och blåsigare månader. Han 
föreslår att en grupp esteter på Strömstad gymnasium får i uppdrag att skapa fyra 
flaggor med olika motiv (med gemensamt tema). Flaggorna ska hissas under 
ceremoniella former på de fyra flaggstängerna i hamnen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kultur- och fritidsutskott 2015-04-29 
Protokoll Kommunfullmäktige 2012-11-29 
Medborgarförslag 2012-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås med 
motivering att den Estetiska linjen på Gymnasiet har lagts ned sedan förslaget 
lämnades 2012. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
kickas till 
Diariet 
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Svar på Motion - om att ta fram förslag på Minnesmärkta platser 
med historiskt och kulturellt värde i Strömstads centralort 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen.  

att uppdra åt kulturansvarig att genomföra skyltning vid Stadshuset, Strömstads 
Museum, Tullhuset, Järnvägsstationen, Societetshuset Skagerack, 
Surbrunnssalongen, Strömstads badhus, Kallbadhuset samt Lokstallet  

att skyltningen ska vara klar inför sommaren 2016  

Sammanfattning av ärendet 
Pete Birgersson Dafteryd (C) har inkommit med en motion. I motionen anges bland 
annat att Strömstad flera gånger har fått utmärkelsen som årets turistkommun. 
Utmaningen är att ständigt utvecklas och kunna erbjuda sevärdheter och 
upplevelser som skapar ett intresse för Strömstads natur, kultur och historia, som 
ett komplement till den stora handelsturismen. 
Med hjälp av Strömstads Museum skulle kommunen kunna minnesmärkta platser 
och byggnader i stadskärnan, som har historiskt och kulturellt värde. Vi har i 
centrum intressanta byggnader och platser som minner om, såväl vår 
havskurortshistoria, som vårt strategiska läge i samband med oroligheter och krig 
under de senaste århundradena. 
Genom detta skulle besökarna få en möjlighet att på egen hand, gå runt på en 
historisk vandring och läsa skyltar som berättar om Strömstads historia. 
Peter Birgersson Dafteryd föreslår; att Kultur- och fritidsutskottet får uppdraget, 
att med stöd av Strömstads Museum, ta fram ett förslag på platser som är 
lämpliga att minnesmärkta i Strömstads tätort och att man därefter skapar en 
historisk vandring bland dessa. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kultur- och fritidsutskott 2015-04-29 
Protokoll Kommunfullmäktige 2012-03-22 
Motion 2012-02-27 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen, att uppdra åt 
kulturansvarig att genomföra skyltning vid Stadshuset, Strömstads Museum, 
Tullhuset, Järnvägsstationen, Societetshuset Skagerack, Surbrunnssalongen, 
Strömstads badhus, Kallbadhuset samt Lokstallet samt att skyltningen ska vara klar 
inför sommaren 2016  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
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Svar på Motion - angående 100% ekologiskt salladsbord i skolorna 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvara 

Beslutsmotivering 
Den av Kommunfullmäktige antagna kostpolicyn innehåller bland annat 
skrivningar om att inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Måltidsorganisationen 
kommer att följa kostpolicyns skrivelser om att öka inköpen och serveringen av 
ekologiska livsmedel, vilket också inkluderar frukt och grönsaker.  

I praktiken innebär det att måltidsorganisationen arbetar för att öka andelen inköp 
av ekologiska livsmedel så som frukt och grönt och härigenom sträva efter att 
skolorna kan ha ekologiska salladsbord.  

Sammanfattning av ärendet 
Lars Tysklind, Margareta Fredriksson, Håkan Eriksson, Anne-Lise Lindmark, Åke 
Sundemar och Anette Andersson (fp) har inkommit med en motion där de anger 
att i Strömstad hade vi under 2013 en målsättning att nå 20% ekologiskt i 
matorganisationen för skola och omsorg. Vi nådde 16%. 2014 är målsättningen 
25%, men det finns inga konkreta förslag till hur detta skal nås. 

Folkpartiet föreslår att Kommunfullmäktige lyfter frågan vidare till Barn och 
utbildningsnämnden, om matorganisationen kan installera salladsbord i alla skolor 
i kommunen och fylla de med 100% ekologiskt mat. 

Beslutsunderlag  
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden (2015-04-29)  
Tjänsteskrivelse Motion 2014 (2015-04-18) 
Protokoll Kommunfullmäktige (2014-09-04) 
Motion (2014-08-18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att Motionen anses besvara med 
motivering att den av Kommunfullmäktige antagna kostpolicyn innehåller bland 
annat skrivningar om att inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.  
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Måltidsorganisationen kommer att följa kostpolicyns skrivelser om att öka inköpen 
och serveringen av ekologiska livsmedel, vilket också inkluderar frukt och 
grönsaker. I praktiken innebär det att måltidsorganisationen arbetar för att öka 
andelen inköp av ekologiska livsmedel så som frukt och grönt och härigenom 
sträva efter att skolorna kan ha ekologiska salladsbord.  

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

att notera anmälningsärende 

Ärendebeskrivning 
SOU 2015:51 Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning 
Ks/2015-0300 Redovisning av delegationsbeslut Folkhälsorådet 2015 
Protokoll KFU 2015-02-17 
Protokoll KFU 2015-03-18 
Protokoll KFU 2015-04-29 
Protokoll KFU 2015-05-27 
Protokoll KFU 2015-06-17 
Protokoll KFU 2015-08-12 
Framställan ”Stråkstudie” Bohusbanan 
Uppvaktning Lantmäteriet 
Ordförandebeslut Remissvar Regional cykelplan 
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Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 
2015-08-26 klockan 13:00 – 16:00 

Beslutare Ordinarie 
Peter Dafteryd (C)  
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Margareta Fredriksson (FP)  
Anette Andersson (FP) 
Karla Valdevieso (MP)  
Ronnie Brorsson (S) 
Ulf Gustafsson (S)  
Siwert Hjalmarsson (M)  

  
 

 Tjänstgörande ersättare 
 Fredrik Eriksson (SD)  
 Morgan Gutke (C) 
 Leif Andersson (S) 
  
 
Närvarande ersättare 
 Åke Sundemar (FP)   
 Marie Edvinsson-Kristiansen (M) 

   Peter Sövig (S) 
   Ingemar Nordström (FP) 

 
Övriga 
 

 
Maria Reinholdsson, tf kommunchef 
Lena Beltramin, nämndsekreterare 
 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2015-10-07 

 
Sekreterare 

 
 ..................................................................... Paragrafer §§ 137- 153 

 Ralf Karlsson                            
  

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

 ..................................................................................................................  
Justerare Morgon Gutke (C)                                  Leif Andersson (S) 
 
 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2015-09-30 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
 Anslags nedtagning  

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Inger Sand Börjesson, registrator 
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Kf § 137                                     Ks/2015-0258 

Ändring av dagordning 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till ändring i ärendelistan 

 Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår följande ändring i ärendelistan. 

att ärendet Detaljplan för del av Källvik 1:73, Norrkärr 1:50 (bostäder) stryks 
från ärendelistan då inget exploateringsavtal har inkommit 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen kan godkänna förslag till ändring i 
ärendelistan och finner att så sker. 
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Information 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen 

Svenskt näringsliv 
Carlotte Schéle informerar om Svensk näringslivs uppgift. Carlotte visar på ett 
enkätresultat som har gjort under 2015, samt vad de kan erbjuda Strömstads 
kommun för att förbättra företagsklimatet kommunen.  
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Årsplan 2016 för kommunstyrelsens, kommunstyrelsens 
arbetsutskotts, kommunfullmäktiges presidiums sammanträden, 
för samråd samt för ekonomiprocessens delar. 

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2016: 10 
februari, 9 mars, 13 april, 1 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober,  
30 november. 

att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktiges presidium enligt PM 2015-09-04 

att fastställa tider för samråd enligt sammanställning 2015-05-18 

att fastställa sammanträdestider och inlämnings tider för ekonomiprocessens  
delar, årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering  
från nämnderna enligt sammanställning 2015-05-18 

 Sammanfattning av ärendet 
Årsplan för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden bör 
fastställas i god tid så att nämnderna har möjlighet att anpassa sina 
sammanträdestider därefter. 
Ärenden som hör till de kommunövergripande ekonomiprocesserna bör vara 
styrandeför 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen 2015-09-04 
PM Årsplan 2016 för sammanträden 2015-09-04 
Årsplan 2016 för Sammanträden och ekonomiprocesser, 2015-05-18 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att fastställa följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2016:  
10 februari, 9 mars, 13 april, 1 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober,  
30 november, att fastställa sammanträdestider för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunfullmäktiges presidium enligt PM 2015-09-04 
att fastställa tider för samråd enligt sammanställning 2015-05-18, att fastställa 
sammanträdestider och inlämnings tider för ekonomiprocessens delar, 
årsredovisning, delårsbokslut och mål- och budget, med rapportering från 
nämnderna enligt sammanställning 2015-05-18 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
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Riktlinjer för Strömstads kommuns styrdokument 

 Kommunstyrelsen beslutar  
att anta Riktlinjer för Strömstad kommuns styrdokument. 

att ge kommunchefen i uppdrag att se över antal styrdokument minska och 
förenkla. 

att komplettera kommunens förteckning med chefs- och ledarskapspolicyn 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens viktigaste övergripande styrdokument är kommunfullmäktiges 
budget. Utöver budgeten reglerar inte kommunallagen vilka övergripande 
styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa 
områden är lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun 
bedriver, och där ställs det krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument 
exempelvis skolplan, översiktsplan, jämställdhetsplan etc. 

Syftet med ”Riktlinjer för Strömstads kommuns styrdokument” är att fastställa 
en definition för vad som är styrdokument, en enhetlig struktur för de olika 
styrdokumentens inbördes förhållande samt hur de benämns och antas.  
Antagna styrdokument Strömstads kommun 2015, publicerade på Intranätet, 
har sammanställts. Se Bilaga 1.   

Styrdokument ska inte innehålla upprepningar av författningar. Vid en 
eventuell konflikt mellan författning och kommunens styrdokument gäller 
författningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen, 2015-09-07 
Riktlinjer för Strömstad kommuns styrdokument, 2015-09-03 
Sammanställning - status Strömstads kommuns styrdokument 2015,  
2015-08-17 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att komplettera kommunens förteckning med chefs- och ledarskapspolicyn 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till   
Diarieti 
Kommunchef Maria Reinholdsson 
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Byggnation ny förskola på Mellegården 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga en ny förskola på 
Mellegården enligt lokalutredningens Alternativ ETT - Etapp 1, samt att man i 
planeringsarbetet ska beakta fartdämpning i vägen utanför den nya förskolan 

att den nya förskolan ska vara färdig och tas i bruk senast augusti 2016 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S) föreslår att Strömstadslokaler får i uppdrag att ta fram en 
ekonomisk sammanställning för projektet. 

Siwert Hjalmarsson (M) och Fredrik Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen har barn- och utbildningsförvaltningen 
tillsammans med Strömstadslokaler utrett lokalbehovet gällande förskola och 
skola i Strömstads kommun. Lokalutredningen presenterades den 26 augusti 
2015 för KSAU och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
Lokalutredningen visade att Mellegårdens tillfälliga förskolelokal behöver 
ersättas med en permanent och ändamålsenlig lokal, samt att lokalen behöver 
tas i bruk senast augusti 2016. 

Barn- och utbildningsförvaltningen och Strömstadslokaler föreslår att en ny 
förskolelokal enligt ”Flexator”-modell omfattande en och en halv avdelning 
byggs på kommunal mark väster om skolan enligt lokalutredningens ’ 
Alternativ Ett - Etapp 1 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga en ny förskola på 
Mellegården enligt lokalutredningens Alternativ ETT - Etapp 1, samt att man i 
planeringsarbetet ska beakta fartdämpning i vägen utanför den nya förskolan 
att den nya förskolan ska vara färdig och tas i bruk senast augusti 2016 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare 
utredning beträffande placering inom befintlig skolfastighet. 

Hans- Inge Sältenberg (C) och Margareta Fredriksson (FP) bifaller 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer först förslaget om att avgöra ärendet idag mot förslaget att 
avgöra ärendet senare vilket innebär återremiss och finner att ärendet ska 
avgöras idag. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att ärendet ska avgöras i dag röstar ja, den som röstar för 
återremiss röstar nej. Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 

Parti Namn ja nej avstår  
C Peter Dafteryd x 

 
  

C Hans-Inge Sältenberg x 
 

  
C Morgan Gutke x 

 
  

FP Margareta Fredriksson x 
 

  
FP Anette Andersson x 

 
  

MP Karla Valdevieso x 
 

  
S Ronnie Brorsson  x   
S Leif Andersson  x   
S Ulf Gustafsson  x   
M Siwert Hjalmarsson  x   
SD Fredrik Eriksson  x   

summa 6 5   
 
 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
Beslut skickas till   
Diarieti 
Barn- och utbildningsnämnden 
AB Strömstadslokaler 
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Byggnation ny förskola i Skee 

Kommunstyrelsen beslutar   

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och komplettera underlaget 
innan ärendet behandlas av Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga en ny förskola  
omfattande sex avdelningar med ett tillagningskök i Skee enligt 
lokalutredningens Alternativ TRE – Etapp 1 

att förskolan ska vara färdig och tas i bruk våren 2017 

Reservationer och särskilda uttalanden  
Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Fredrik Eriksson (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen har barn- och utbildningsförvaltningen 
tillsammans med Strömstadslokaler utrett lokalbehovet gällande förskola och 
skola i Strömstads kommun. Lokalutredningen presenterades den 26 augusti 
2015 för KSAU och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Lokalutred- 
ningen visar att Skees nuvarande fyra förskoleavdelningar behöver ersättas 
med en ny ändamålsenlig förskola omfattande sex avdelningar med ett 
tillagningskök. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en byggnation av ny förskola på 
kommunal mark vid Skee idrottsplats enligt lokalutredningens Alternativ  
Tre – Etapp 1. Förskolan behöver tas i bruk senast våren 2017. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10 
Ekonomisk sammanställning - Lokalförändringar inom Barn- och utbildnings- 
förvaltningen 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga en ny förskola  
omfattande sex avdelningar med ett tillagningskök i Skee enligt 
lokalutredningens Alternativ TRE – Etapp 1 samt att förskolan ska vara färdig 
och tas i bruk våren 2017 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på återremiss, om att först besluta om 
upptagningsområdena och kommunens långsiktiga förskole och skolstruktur/ 
planering för att därefter kunna fatta beslut om byggnation och placering på 
riktiga grundlag.  

Fredrik Eriksson (SD) bifaller Siwert Hjalmarsson (M) förslag om återremiss. 

Ronnie Brorsson (S) föreslår att ärendet ska beslutas av Kommunfullmäktige  
samt att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och komplettera 
underlaget innan ärendet behandlas av Kommunfullmäktige. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer först förslaget om att avgöra ärendet idag mot förslaget att 
avgöra ärendet senare vilket innebär återremiss och finner att ärendet ska 
avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att ärendet ska avgöras i dag röstar ja, den som röstar för 
återremiss röstar nej. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 2 nej-röster. 
(Ordförande röstade inte) 

Parti Namn ja nej avstår  
C Peter Dafteryd  

 
 x 

C Hans-Inge Sältenberg x 
 

  
C Morgan Gutke x 

 
  

FP Margareta Fredriksson x 
 

  
FP Anette Andersson x 

 
  

MP Karla Valdevieso x 
 

  
S Ronnie Brorsson x    
S Leif Andersson x    
S Ulf Gustafsson x    
M Siwert Hjalmarsson  x   
SD Fredrik Eriksson  x   

summa 8 2   
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Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Ronnie Brorssons tilläggsförslag antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till   
Diarieti 
Barn- och utbildningsnämnden 
AB Strömstadslokaler 
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Utbyggnad av Bojarskolan 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga två nya klassrum  
på Bojarskolan enligt lokalutredningens förslag Etapp 1 

att klassrummen ska vara färdiga och tas i bruk senast augusti 2016 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S) föreslår att Strömstadslokaler får i uppdrag att ta fram en 
ekonomisk sammanställning för projektet. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen har barn- och utbildningsförvaltningen 
tillsammans med Strömstadslokaler utrett lokalbehovet gällande förskola och 
skola i Strömstads kommun. Lokalutredningen presenterades den 26 augusti 
2015 för KSAU och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Lokalutredningen visar att Bojarskolan behöver ställas om till en tvåparallellig 
skola för att kunna möta det ökade elevantalet. Inför läsåret 2016/2017 
behöver Bojarskolan två nya klassrum för kunna bedriva sin skolverksamhet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en tillbyggnad av två nya klassrum 
på Bojarskolan enligt lokalutredningens förslag. Tillbyggnaden behöver vara 
klar senast augusti 2016. Tillbyggnaden är första etappen i skolans omställning 
till en två-parallellig skola. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10 
Ekonomisk sammanställning - Lokalförändringar inom Barn- och utbildnings- 
förvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga två nya klassrum  
på Bojarskolan enligt lokalutredningens förslag Etapp 1 samt att klassrummen 
ska vara färdiga och tas i bruk senast augusti 2016 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till   
Diarieti 
Barn- och utbildningsnämnden 
AB Strömstadslokaler 
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Ombyggnad Rossö förskola och skola 

Kommunstyrelsen beslutar  

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att genomföra lokalutredningens förslag  
till ombyggnation på Rossö förskola och skola 

att ombyggnationen ska vara klar senast augusti 2016 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S) föreslår att Strömstadslokaler får i uppdrag att ta fram en 
ekonomisk sammanställning för projektet. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen har barn- och utbildningsförvaltningen 
tillsammans med Strömstadslokaler utrett lokalbehovet gällande förskola och 
skola i Strömstads kommun. Lokalutredningen presenterades den 26 augusti 
2015 för KSAU och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Lokalutredningen visar att Rossö skola och förskola har behov av en ny 
personal-toalett, ett personalrum och ett nytt varmförråd i sanslutning till 
köket, samt ljud-isolering mellan kök och matsal. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en ombyggnation inom befintliga 
lokaler enligt lokalutredningens förslag. Ombyggnationen bör vara klar senast 
augusti 2016. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10 
Ekonomisk sammanställning - Lokalförändringar inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att ge Strömstadslokaler i uppdrag att genomföra lokalutredningens förslag  
till ombyggnation på Rossö förskola och skola samt att ombyggnationen ska 
vara klar senast augusti 2016 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till   
Diarieti 
Barn- och utbildningsnämnden 
AB Strömstadslokaler 
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Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest år 2015  

Kommunstyrelsen beslutar  

att Strömstads kommun utökar insatskapitalet i Kommuninvest med  
6 060 366 kr år 2015  

att finansiering sker genom befintlig likviditet  

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvests stämma har beslutat att en kapitaluppbyggnad ska ske som  
en anpassning till nytt regelverk inom EU för banker och kreditinstitut, med 
skärpta krav på kapital och likviditet. Kommuninvest ska klara minst 1,5 % i 
bruttosoliditet och kapitaluppbyggnaden ska vara genomförd senast 1 januari 
2018. Nya stadgar har fastställts i Kommuninvest där det bl.a. har tillkommit en 
möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller 
flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldig-
het som följer av medlemskapet. Strömstads Kommun har fått en skrivelse från 
Kommuninvest där föreningen med hänvisning till de nya stadgarna frågar 
respektive medlem hur de vill utnyttja den nya möjligheten att kunna erlägga 
en särskild medlemsinsats i år.  
Enligt den plan över hur medlemsinsatserna påverkas av de nya kraven uppgår 
full insats till 900 kr per invånare. För Strömstads Kommun innebär det ett 
insatskapital på 6 060 366 kr, bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, redovisningsansvarig Carin Carlsson, 2015-08-28 
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att Strömstads kommun utökar insatskapitalet i Kommuninvest med  
6 060 366 kr år 2015 samt att finansiering sker genom befintlig likviditet  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till   
Diarieti Ekonomi 
Ekonomiavdelningen Carin Carlsson, redovisningsansvarig 
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  Ansökan om anläggningsbidrag Överby IF Bowls 

Kommunstyrelsen beslutar  

att bevilja Överby IF Bowls 100. 000 kr till förberedelser inför Swedish 
Masters januari 2016 och WM Bowls 2017 

att kostnaden ska belasta finansförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överby IF har verksamheterna innebandy, Classic Crusing och bowls. Totalt har 
föreningen drygt 160 medlemmar. Inom bowls verksamheten planeras Swedish 
Masters januari 2016 och WM Bowls 2017. För att kunna ha dessa tävlingar 
behöver förening ytterligare mattor till en kostnad om c:a 100. 000 kr. 
Föreningen hemställer därför om att Strömstads kommun lämnar bidrag med 
100. 000 kr 

Beslutsunderlag 
Protokoll Kultur- och fritidsutskott 
Ansökan från Överby IF Bowls 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att bevilja Överby IF Bowls 100. 000 kr till förberedelser inför Swedish 
Masters januari 2016 och WM Bowls 2017 samt att kostnaden ska belasta 
finansförvaltningen. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
 
 
 
 
Beslut skickas till   
Diarieti 
Ekonomiavdelningen 
Överby IF Bowls; christer.almen@gmail.com 
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Optionsår för kommunförsäkring 2016 

Kommunstyrelsen beslutar  

att acceptera erbjudande om förlängning för 2016 av kommun-, 
konst/utställnings- samt tjänstereseförsäkring. 

att upphandling av olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 
för en period om 1 år att omfatta år 2016. 

att upphandla motorfordonsförsäkring för en period om 1 år att omfatta 
år 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommuns försäkringsavtal avseende kommun-, motorfordons-, 
olycksfalls-, samt tjänstereseförsäkring löper ut 2015-12-31, med option att 
förlänga avtalen årsvis dock längst till 2016-12-31. Vid en föredragning den 9 
september inför kommunstyrelsens arbetsutskott, presenterade Kjell Svensson 
från vår försäkringsmäklare Willis berörda försäkringsbolags föreslagna villkor 
och premiejusteringar för ett optionsår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Bengt E Andersson, redovisningsekonom 2015-09-11 
Skrivelse från Kjell Svensson, Willis AB, 2015-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att acceptera erbjudande om förlängning för 2016 av kommun-, 
konst/utställnings- samt tjänstereseförsäkring, att upphandling av 
olycksfallsförsäkring för barn och ungdom för en period om 1 år att omfatta år 
2016 samt att upphandla motorfordonsförsäkring för en period om 1 år att 
omfatta år 2016. 

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

Beslut skickas till   
Diarieti 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
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Svar på Motion – Upprustning av Bohusbanan 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att bifalla motionen  

att erbjuda samtliga partier att ställa sig bakom en uppvaktning hos Trafikverket 
och VG- regionen med önskemål och krav på upprustning av Bohusbanan från 
Uddevalla till Skee.  

Sammanfattning av ärendet 
Bengt-Göran Bergstrand (M) m.fl, har inkommit med en motion där de anger att 
nya Moderaterna yrkar på att Strömstads kommun genom samtliga partier i 
kommunen framställer önskemål och krav på upprustning av Bohusbanan från 
Uddevalla till Skee. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen, 2015-09-07 
Kommunfullmäktige 2015-06-09 
Motion – Upprustning av Bohusbanan 2015-04-21 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt 
att erbjuda samtliga partier att ställa sig bakom en uppvaktning hos Trafikverket 
med önskemål och krav på upprustning av Bohusbanan från Uddevalla till Skee.  
 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) föreslår att man även uppvaktar VG-regionen i ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Ronnie Brorssons tilläggsförslag antas och finner att så sker. 
 
 
Beslut skickas till   
Diarieti 
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Svar på Motion - om tydlig skyltning att stadshuset är ett stadshus 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att bifalla motionen. 

att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på Stadshus skyltens 
utseende. 

Beslutsmotivering 
Kommunstyrelsen beslöt 2015-08-26 att föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
bifalla motionen Minnesmärkta platser med historiskt och kulturellt värde i 
Strömstads centralort, Ks/2012-01-10, att uppdra åt kulturansvarig att 
genomföra skyltning vid bl a Stadshuset, att skyltningen ska vara klar inför 
sommaren 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Granberg (S) föreslår i motion, inlämnad 2015-02-11, att ordet 
STADSHUSET sätt upp på fastighetens fasad och får en för byggnaden anpassad 
utformning. På stadshuset i Strömstad saknas denna skyltning. Även om 
stadshuset är väl synligt så bör det markeras att detta är stadshus. En skylt på 
stadshusets framsida, mellan balkongen och fullmäktigesalen skulle ge 
besökande en bra information, och med en bra utformning försköna byggnaden  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen, 2015-09-07 
Protokoll kommunfullmäktige 2015-02-26 
Motion – Motion tydlig skyltning att stadshuset är ett Stadshus 2015-02-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att ge 
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på Stadshus skyltens utseende. 

Med motivering att Kommunstyrelsen beslöt 2015-08-26 att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen Minnesmärkta platser med 
historiskt och kulturellt värde i Strömstads centralort, Ks/2012-01-10, att 
uppdra åt kulturansvarig att genomföra skyltning vid bl a Stadshuset, att 
skyltningen ska vara klar inför sommaren 2016. 
 

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  22 (28) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-09-30 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
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Ks § 150 
Au § 169     KS/2015-0256 

Svar på Motion – Insynsplatser i nämnder 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att avslå motionen  

Beslutsmotivering 
att avslå motionen med motivering att valresultatet i kommunfullmäktige ska 
avspeglas i nämndernas sammansättning och arbetssätt. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Fredrik Eriksson (SD) reserverar sig mot 
beslutet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Eriksson och Mattias Gustafsson (SD) har i motion inlämnad 2015-05-28 
förslagit att samtliga partier i kommunfullmäktige, som inte har ordinarie eller 
ersättarplats i kommunens nämnder, skall ha rätt till en insynsplats i dessa. 
Som motiv anges bland annat att det ur en demokratisk synpunkt är en nackdel 
att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får någon 
direkt insyn i hur de kommunala styrelserna och nämnderna arbetar. Att sätta 
sig in i den beslutsprocess, med de underlag som presenteras i de handlingar 
som skickas ut infor varje kommunfullmäktigemöte, är inte tillräckligt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administrativa chefen, 2015-09-07 
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-06-09 
Motion Fredrik Eriksson och Mattias Gustafsson, 2015-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motivering 
att valresultatet i kommunfullmäktige ska avspeglas i nämndernas 
sammansättning och arbetssätt. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Fredrik Eriksson (SD) föreslår att ärendet 
återremitteras då de anser att samtliga partier som representeras i 
Kommunfullmäktige skall ha möjlighet till insynsplatser i samtliga nämnder. 
Ronnie Brorsson (S) Karla Valdivieso (MP) och Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer först förslaget om att avgöra ärendet idag mot förslaget att 
avgöra ärendet senare vilket innebär återremiss och finner att ärendet ska 
avgöras idag. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till   
Diarieti 
 

 
 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

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


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  25 (28) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2015-09-30 

  

STRÖMSTADS 
KOMMUN 

Ks § 151 
Au § 177     KS/2014-0267 

Svar på Motion – Öka antalet platser för korttidsboende samt 
tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att motionen anses besvarad 
 
Beslutsmotivering 
Då Omsorgsnämnden äskat erforderliga medel för hyra av lokaler från 
Västfastigheter från och med 1/1 2016 ska motionen härmed anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin med flera (MP) har inkommit med en motion om att öka antalet 
platser för korttids boende samt tillskapa platser for omvårdnad av äldre sjuka 
patienter i samverkan med regionen förslagsvis i lokaler vid Strömstad sjukhus  
Miljöpartiet de gröna vill öka antalet korttidsboende i kommunen. Vi blir fler 
äldre i kommunen och den främsta riskfaktorn för sjukdom är ålder. Alla 
människor drabbas förr eller senare av sjukdom, men cirka fem procent av alla 
över 75 betraktas som multisjuka. Att få tillgång till en korttidsplats är en 
trygghet och ett bra sätt att träna vidare for att se om det är möjligt att flytta 
hem eller om ett särskilt boende är den bästa lösningen. Korttidsboende är 
också lämplig att använda som avlastning för anhöriga. Några platser på 
boendet bör reserveras för äldre sjuka. De är patienter som behöver lite extra 
vård och omsorg efter tex operationer eller annan medicinsk behandling på 
sjukhusen innan de kan återvända till hemmet.  

Miljöpartiet de gröna yrkar på att fler korttidsplatser inrättas förslagsvis i 
lokaler vid Strömstads sjukhus samt att kommunen i samverkan med Västra 
Götalands regionen inrättar vårdplatser för eftervård/rehabilitering av äldre 
sjuka.  

Beslutsunderlag  
Protokoll Omsorgsnämnden 2015-08-20 
Tjänsteskrivelse Förvaltningschef Maria Reinholdsson. 2015-07-22 
Motion 2014-05-26 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att då Omsorgsnämnden äskat 
erforderliga medel för hyra av lokaler från Västfastigheter från och med 1/1 
2016 ska motionen härmed anses besvarad 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas  
och finner att så sker. 
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Årsplan 2016 för kommunfullmäktiges sammanträden  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa följande sammanträdestider för kommunfullmäktige 2016; 25 
februari, 31 mars, 28 april, 16 juni, 15 september, 13 oktober, 10 november och 
15 december 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa tider för kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden under kommande år. 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat följande förslag på ordinarie 
sammanträden för år 2016: ; 25 februari, 31 mars, 28 april, 16 juni, 15 
september, 13 oktober, 10 november och 15 december 

Kommunfullmäktige sammanträder normalt på torsdagar klockan 18.00. 
Avvikelser kan förekomma. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Administrativa chefen 2015-09-05 
Årsplan 2016 för sammanträden  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa följande 
sammanträdestider för kommunfullmäktige 2016; 25 februari, 31 mars, 28 
april, 16 juni, 15 september, 13 oktober, 10 november och 15 december 

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att medge styrelseledamöterna i Samordningsförbundet Norra Bohuslän 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Norra Bohuslän (Finsam) ska till kommunfullmäktige i 
varje kommun och regionfullmäktige översända årsredovisning mm för beslut 
om styrelseledamöternas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ola Lindström Administrativ chef 2015-09-21 
2014 års beslutad årsredovisning, Samordningsförbundet Norra Bohuslän med 
tillhörande verksamhetsberättelse samt bilaga med statistik.  
Styrelseprotokoll.  
Samordningsförbundet revisionsberättelse för 2014 och bilagan som är 
sakkunnig revisors PM.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta samt att medge styrelseledamöterna i 
Samordningsförbundet Norra Bohuslän ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

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