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Dnr: KS/2017-0095

Information/samråd
Kommunstyrelsens beslut
att notera informationen till protokollet

Information Canning

Övriga närvarande; Mika Määttä och Peter Lidemar från ÅF
Martin Linsten och Rasmus Edlund från Riksbyggen.
Jimmy Magnusson planarkitekt, Unni Liljegren stadsarkitekt, Ingela Marberg
planarkitekt, Roland Kindslätt förvaltningschef tekniska, Kristin Ulfstad Mark- och
exploateringschef, Anders Johansson byggnaschef.
Mika Määttä och Peter Lidemar från ÅF visar på förslag på bro över Bojarkilen för
gång och cykeltrafik. Förslagen visar på en ca 70 meter lång bro med högsta punkten
på 3,5 meter samt med en tänkt broöppning vid Canning sidan.
De visar på en kostnadsbedömning med en jämförelse på olika konstruktionsmöjligheter och med kostnader för nuvarande linfärja.
Jimmy Magnusson planarkitekt visar på en uppdatering av Canning området med
fokus på detaljplanen – vad som är möjligt och vad som kan bli bättre. Jimmy visar på
allmänna ytor, gatumiljö och möjliga infartsvägar.

Samordningsförbundet Väst

Övriga närvarande; Gudrun Emilsdottir Förbundschef, Anna-Lena Carlsson
ordförande och Linda Biltmark (Försäkringskassan) vice ordförande.
Gudrun Emilsdottir visar på Samordningsförbundet upplägg och uppgift att samverka
i individinriktad strukturövergripande insatser tillsammans med kommunerna,
arbetsförmedling och försäkringskassan.

Varumärket Strömstad

Övriga närvarande; Jenny Åslund kommunikatör, Lena Leigert från Kreafon och
Fredrik Granström från YesP.
Lena Leigert från Kreafon visar på varumärkets innebörd, kommuners löfte och
sätt för kommunen att marknadsföra sig där det är viktigt att hitta sånt som berör
och skiljer sig ut från vad andra lovar – man måste leverera det man lovar.
Ks ledamöter delas upp i grupper för att komma med på förslag om bra löfte för
kommunen att gå vidare med.

Driftsorganisation -fritidsanläggningar

Kurt Dahlberg visar på var vi står i dag och vad som händer under 2018, vad gäller
uppdraget att ta fram struktur för långsiktig verksamhets- drift i kultur- och
fritidslokalerna kopplad till framtagandet av kultur- och fritidsstrategi.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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KS § 130
KSAU § 163

Dnr: KS/2017-0534

Revidering av riktlinjer för alkoholservering
Kommunstyrelsens beslut
att ärendet lyfts ut till kommunstyrelsen 2017-12-06

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har riktlinjer för alkoholservering som är beslutade av
Kommunfullmäktige 2015-04-23 § 42, MBN/2015-0118. Miljö- och byggnämnden är
handläggande och beslutande nämnd. Det finns behov att revidera riktlinjerna, i
huvudsak för att ändra betalningsrutinerna för handläggning av tillstånd och
anmälningar.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Tjänsteskrivelse Mona Wrethman Miljö- och hälsoskyddschef 2017-09-14
Protokoll Miljö- och byggnämnden 2017-09-14
Riktlinjer för alkoholservering

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ändra riktlinjerna så att betalning av avgift för tillstånd- och anmälningsärenden
och kunskaps prov enligt alkohollagen (2010:1622) följer kommunens gängse
faktureringsrutiner, på så sätt att avgift faktureras när beslut meddelats och när
kunskapsprov är utfört
att om ej restaurangrapporten inkommer i tid, senast den 1 mars varje år, skickas två
påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 500 kronor. Om
rapporten ändå uteblir, debiteras högsta avgiftsklass avseende omsättning, samt
förseningsavgifterna
att kravet på att drog- och säkerhetspolicy ska finnas, och att all serveringspersonal
ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering i verksamheter där tillfällig
utökad serveringstid medgivits, tas bort
att texten ”servering i tält eller ren utomhusservering medges inte” under avsnitt
Cateringverksamhet stryks
att redaktionella ändringar och förtydliganden görs i dokumentet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Att ärendet lyft ut till kommunstyrelsen 2017-12-06

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet kan antas och finner att så
sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Dnr: KS/2017-0533

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och
avloppsanläggning i området Öddö Skepphället
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag om fastställelse av området
Skepphället som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt
bifogat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Området Skepphället på Öddö uppfyller kriterierna enligt Lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster som innebär att kommunen (kommunfullmäktige) är skyldig
att inrätta VA-verksamhetsområde. Området har angetts som ett prioriterat område
för en gemensam VA-lösning av miljöavdelningen och omfattar mer än 20-30
närliggande bostadsfastigheter.
Bebyggelsen i Skepphället omfattar 51st fastigheter i närhet av varandra och
uppfyller därmed kriteriet på ett ”större sammanhang” som omnämns i 6§ Lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Fastigheter för bostadsändamål inom större
sammanhang anses i princip alltid ha behov av vattentjänster för dricksvatten och
spillvatten.
Geologi och bebyggelsetäthet i en del av området gör att vissa fastigheter även
omfattas av verksamhetsområde för dagvatten.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Protokoll Tekniska nämnden 2017-09-12
Tjänsteskrivelse Marie Lundin Projektingenjör VA 2017-06-16
Bilaga 1 Översikt – vattentjänst per fastighet Skepphället
Bilaga 2 Kartskiss VO Öddö Skeppshället

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag om fastställelse av området
Skepphället som en del i Strömstads verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt
bifogat förslag.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer

KS/2017-0449

Dnr: KS/2017-0410

Grusparkering vid Strömstad Spa
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag att upphäva kommunfullmäktiges
beslut 2017-03-23 § 41 Medborgarförslag - att grusplanen bakom Strömstad Spa phus blir tillståndsparkering för kommunala båtplatsinnehavare och boende,
att grusplanen bakom Spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad Spa
att gatuavdelningen får i uppdrag att se över det totala parkeringsbehovet i
Kebalområdet.

Sammanfattning av ärendet

Parkeringssituationen i Kebalområdet är ansträngd. Alla aktörer, SPA-hotellet,
boende på Nötholmen och kommunens användare har alla behov av parkeringsplatser.
För att förbättra situationen föreslog därför tekniska förvaltningens gatuavdelning att
grusytan bakom SPA-hotellets p-hus skulle iordningställas för kommunala
båtplatsinnehavare och boende i området. Förslaget inkom ursprungligen som ett
medborgarförslag. Tekniska förvaltningens förslag antogs av kommunfullmäktige.
Situationen har sedan dess förändrats. SPA-hotellet har bytt ägare och vill nu
arrendera grusytan vilket inte tidigare ägare var intresserad av.
Strömstad SPA kan genom att arrendera grusytan lösa delar av sitt parkeringsbehov
och på så vis kan vi förvänta oss att hotellets behov av parkeringsplatser på Kebals
parkering minskar med motsvarande antal platser. Detta betyder därmed att pplatser frigörs på Kebalparkeringen för fler båtplatsinnehavare och boende i
området.
Oberoende av vem som disponerar över grusytan så borde det leda till samma
resultat för parkeringssituationen i området i sin helhet. För att gå vidare med
arbetet att hitta lösningar på parkeringssituationen i Kebalområdet behöver man se
över det totala parkeringsbehovet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Protokoll tekniska nämnden 2017-06-13
Tjänsteskrivelse, Grusparkering Strömstad SPA, Jeanette Johander, biträdande
gatuchef, 2017-05-31
Protokoll kommunfullmäktige §41 KS/2016-0039

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom Tekniska nämndens förslag att upphäva kommunfullmäktiges
beslut 2017-03-23 § 41 Medborgarförslag - att grusplanen bakom Strömstad Spa phus blir tillståndsparkering för kommunala båtplatsinnehavare och boende,
att grusplanen bakom Spa-hotellets p-hus arrenderas ut till Strömstad Spa
att gatuavdelningen får i uppdrag att se över det totala parkeringsbehovet i
Kebalområdet.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer

KS/2017-0449

Dnr: KS/2017-0306

Finansiell rapport augusti 2017
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 113 mnkr 2017-08-31. Värdet på aktierna
uppgick till 48 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr.
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 1,9 % sedan årsskiftet och sedan start är
värdeökningen 112%.
En ökad viktning mot aktier genomförs under året. Under perioden har
ränteplaceringar minskats med 4 mnkr till förmån för aktieplaceringar. Det är med
anledning av det låga ränteläget som en ökad viktning mot aktier sker.
Placeringarna i penningmarknadsfonden har avvecklats till förmån för placeringar i en
FRN-fond.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-10-05
Finansiell rapport augusti 2017
Öhmans månadsrapport2017-08-31

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Finansiell rapport för augusti 2017 godkänns

Protokollsanteckning

Lars-Erik Hansson ekonomichef föredrar ärendet

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer

KS/2017-0449

Dnr: KS/2017-0284

Delårsrapport augusti 2017
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att delårsrapport för augusti 2017 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Rapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, inklusive
helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.
Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 42,1 mnkr, att jämföra med
budget på 14,2 mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 18,3 mnkr, att
jämföra med budget på 17,0 mnkr.
Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 56 mnkr och årsprognosen
till 32,0 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 29,2 mnkr.
Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 328 mnkr har hittills använts 77
mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 163 mnkr, varav 99
mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.
Helårsprognosen redovisar en negativ budgetavvikelse inom nämndverksamheten på
-3,3 mnkr. Det är kommunstyrelsen som jämfört med budget beräknar ett underskott
på -1,8 mnkr och Socialnämnden -2,7 mnkr.
Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2017 bör det uppmärksammas att
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna
inte räcker till planerade och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.
Invånarantalet har ökat med 53 personer till och med sista juli, från 13 079 personer
31/12 till 13 132 personer 31/7. Motsvarande period för 2016 uppvisade en
befolkningsökning på 122 personer. Prognosen för 1 nov 2017 ligger på 13 045
personer enligt Sveriges Kommuner och Landstings riksprognos.
Strömstad uppvisar fortsatt lägre arbetslöshet än länet och riket. Störst skillnad finns
för de utlandsfödda. Det kan konstateras att nivåerna på arbetslösheten i Strömstad
närmar sig snitten för länet och Sverige.
Uppföljningen av fullmäktiges mål i perioden (se bilaga 2) visar att 57% (8 av 14) av
de långsiktiga målen bedöms helt eller delvis uppfyllda. Vidare bedöms att endast
14% (2) av målen inte är uppfyllda medan bedömning inte kan ske avseende 29% (4)
av målen. Bedömningen av måluppfyllelse baseras dels på utfallet för de styrtal som
angivits till respektive mål, dels på utvecklingen av de nämndmål som knutits till varje
långsiktigt mål.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Tjänsteskrivelse Diana Johansson Redovisningsansvarig
Delårsrapport augusti 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att delårsrapport för augusti 2017 godkänns

Protokollsanteckning

Lars-Erik Hansson ekonomichef föredrar ärendet

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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KS § 135
KSAU § 178

Dnr: KS/2017-0532

Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
Att fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 enligt underlag:
1) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren 20192021,
3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget,
4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget,
5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018,
6) internränta för år 2018
 Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt rekommendation SKL
 Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts
2018
7) politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med arvodesbilaga,
8) taxor att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
9) skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91
Att

bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2018 upp till totalt högst 200 mnkr
för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat
belopp ska upprättas.

Att

fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2018
till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år,

Att

bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för
investeringsprojekt, inom nämnd.

Reservationer och särskilda uttalanden

Ronnie Brorsson (S) Kent Hansson (S) Leif Andersson (S) Mattias Gustafsson (SD) och
Siwert Hjalmarsson (M) deltar ej i beslut vad gäller;

2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren
2019-2021,
3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget,
4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget,
5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018,

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har upprättat förslag till budget för år 2018 och plan för åren

2019-2021. Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 15 mnkr vilket
utgör 2,0 procent av skatter och bidrag.

Driftbudgetens nettokostnader uppgår till totalt 730,4 mnkr. Budgetanslagen till
nämnderna fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 75,3 mnkr, Socialnämnden 246,3 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden 334,2 mnkr, Miljö- och byggnämnden 29,9 mnkr, Tekniska nämnden,
skattefinansierad verksamhet 15,3 mnkr samt Finansförvaltning/ej fördelbar
verksamhet 29,4 mnkr.
Tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen förverksamheten. Om resurserna
inte räcker till planerad och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.
Resultatet för samtliga tre taxekollektiv, Vatten- och Avloppskollektivet,
Avfallshanteringskollektivet samt Fjärrvärmekollektivet budgeteras till 0 kr efter
avsättning till investeringsfond.
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 119,2 mnkr, varav 78,5 mnkr inom Tekniska
nämnden, taxekollektiven.
Investeringsbudgeten fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsen 5,4 mnkr, Socialnämnden 1,6 mnkr, Barn- och utbildningsnämnden
4,5 mnkr, Miljö- och byggnämnden 5,9 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierad
verksamhet 23,2 mnkr, VA-verksamheten 75,0 mnkr samt Avfallsverksamheten 3,5
mnkr.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson
Mål & Budget för år 2018 och plan 2019-2021
Förslag till arvode och taxebilaga 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till Mål & Budget 2018 samt plan 2019-2021 enligt underlag:
1) förslag till finansiella mål och riktlinjer,
2) förslag till resultat-, kassaflödes- och balansbudget för 2018 samt plan för åren
2019-2021,
3) nämndernas driftbudgetramar 2018 enligt sammandrag driftbudget,
4) nämndernas investeringsramar 2018 enligt sammandrag investeringsbudget,
5) nämndernas och styrelsens förslag till mål för 2018,
6) internränta för år 2018
Skattefinansierad verksamhet 1,75 % enligt rekommendation SKL
Taxefinansierad verksamhet 1,4 % samt 0,75 % för nya investeringar som driftsätts
2018
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

KS/2017-0449

7) politiska arvoden att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med arvodesbilaga,
8) taxor att gälla fr o m 2018-01-01 i enlighet med taxe- och avgiftsbilagor,
9) skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21:91
Att

Att
Att

bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta lån under 2018 upp till totalt högst 200 mnkr
för finansiering av taxekollektivens investeringar. Plan för återbetalning av upplånat
belopp ska upprättas.
fastställa avkastningskravet på aktiekapital i AB Strömstadslokaler avseende år 2018
till 5,0 procent av aktiekapitalet, dock ej överstigande bolagets resultat för samma år,
bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omdisponering av beslutad budget för
investeringsprojekt, inom nämnd.

Protokollsanteckning

Lars-Erik Hansson ekonomichef föredrar ärendet

Förslag till beslut på sammanträdet

Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att pengar ska avsättas till en Trygghetsjourbil och
drift för 2018

Beslutsgång

Ordförande ställer Siwert Hjalmarssons yrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår Siwert Hjalmarssons yrkande.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande röstar ja.
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarsson (M) yrkande röstar nej.
Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Peter Dafteryd
2 Hans-Inge Sältenberg
3 Anna-Lena Carlsson
4 Margareta Fredriksson
5 Anette Andersson
6 Bengt Bivrin
7 Ronnie Brorsson
8 Lena Martinsson
9 Kent Hansson
10 Siwert Hjalmarsson
11 Mattias Gustafsson
Summa
Justerandes sign

Omröstningsprotokoll §
2017-11-08
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
Leif Andersson
S
M
SD

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Ja Nej Avstår
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7 4
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Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslår Siwert Hjalmarssons yrkande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att i Tekniska nämndens investeringsbudget ska 0,6 mkr
avsättas till belysning vid Norrkärr-Hällestrands rondellen.

Beslutsgång

Ordförande ställer Ronnie Brorsson yrkan mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller Ronnie Brorssons yrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) föreslår en redaktionell ändring i budget dokumentet på sid 16
tredje stycket som börjar med Socialnämndens tilldelade medel.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med
Ronnie Brorsson tilläggsyrkande samt förslag till redaktionell justering i budgetdokumentet kan antas och finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign
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KS § 136
KSAU § 179

Diarienummer

KS/2017-0449

Dnr: KS/2017-0607

Omformulering av borgensbeslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för
AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 994,6
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 488,5
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 80 Mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Kommuninvest önskar att kommunen förtydligar sitt beslut om borgensåtagande för
de kommunala bolagen. Med starka och tydliga borgensbeslut kan Kommuninvest
låna upp kapital till bästa marknadsvillkor. Beslutet ska formuleras som en
proprieborgen ” Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen
för …….. AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om ……….. kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.”
Detta innebär att kommunens borgensåtagande är ett strikt juridiskt ansvar för
bolagens lån, om de inte kan uppfylla gällande lånevillkor.

För AB Strömstadsbyggen uppgår beviljad borgen till 994,6 Mnkr
För AB Strömstadslokaler uppgår beviljad borgen till 488,5 Mnkr
För AB StrömstaNet uppgår beviljad borgen till 80 Mnkr

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson ekonomichef 2017-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för
AB Strömstadsbyggen:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 994,6
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
AB Strömstadslokaler:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 488,5
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
AB StrömstaNet:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 80 Mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-08

16 (34)
Diarienummer

KS/2017-0449

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

KS/2017-0449

KS § 137
KSAU § 168

Dnr: KS/2017-0504

Riktlinje för hantering av arkiv
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinje för hantering av arkiv
att låta aktuell riktlinje ersätta nuvarande reglemente för arkiv som därmed upphävs

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ny riktlinje för hantering av arkiv.
Arbetet har föranletts av pågående projekt med införande av e-arkiv vilket ställer
krav på nya rutiner och arbetssätt i fråga om arkivbildning.
Riktlinjen förtydligar ansvar för hantering av arkiv, samt lägger fast att varje nämnd
ska arbeta mot e-förvaltning och ha en strategi för bevarande av e-handlingar

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-15
Riktlinje för hantering av arkiv

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinje för hantering av arkiv
att låta aktuell riktlinje ersätta nuvarande reglemente för arkiv som därmed upphävs

Protokollsanteckning

Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

KS/2017-0449

KS § 138
KSAU § 169

Dnr: KS/2017-0574

Ny förskola på Ånneröd
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om
byggnation gällande ny förskola på Ånneröd omfattande sex avdelningar

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2017 (KF § 82) att ge Strömstadslokaler i
uppdrag att projektera för en ny förskola på Ånneröd.
Under våren 2017 har Strömstadslokaler ansökt om bygglov och projekterat för en ny
förskola på Ånneröd. Den nya förskolan omfattar sex avdelningar.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Tjänsteskrivelse (2017-10-11)
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20 KF § 89
Protokoll kommunstyrelsen 2017-05-31 KS § 82
Förprojektering Ånneröd förskola

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om
byggnation gällande ny förskola på Ånneröd omfattande sex avdelningar

Förslag till beslut på sammanträdet

Siwert Hjalmarsson (M) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign
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Diarienummer
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KS § 139
KSAU § 170

Dnr: KS/2015-0414

Byggnation ny förskola i Skee
Kommunstyrelsens beslut
att Strömstadslokaler till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november skall
inkomma med uppgifter om ev. ytterligare kostnader i samband med köpet av Skee
mejeri. Det kan t.ex. vara rivnings- och saneringskostnader eller annat.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om
byggnation gällande ny förskola i Skee (Grålös) omfattande sex avdelningar

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2016 (KF § 34) att förorda en
byggnation av ny förskola omfattande sex avdelningar på Grålös (Skee)
Under våren 2017 har Strömstadslokaler ansökt om bygglov och projekterat för en ny
förskola på Grålös (Skee). Den nya förskolan omfattar sex avdelningar.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Tjänsteskrivelse (2017-10-11)
Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-25 KF § 34
Protokoll kommunstyrelsen 2016-02-10 KS § 33
Förprojektering Grålös förskola

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att utifrån den av Strömstadslokaler genomförda projektering, besluta om
byggnation gällande ny förskola i Skee (Grålös) omfattande sex avdelningar
att Strömstadslokaler till kommunstyrelsens sammanträde den 8 november skall
inkomma med uppgifter om ev. ytterligare kostnader i samband med köpet av Skee
mejeri. Det kan t.ex. vara saneringskostnader eller annat.

Förslag till beslut på sammanträdet (1)

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att placeringen av förskolan skall omprövas och återgå
till tidigare förslag att placera ny förskola vid Vettevi anläggningen, då ytterligare
väsentlig och avgörande kunskap i ärendet gällande 200 års regn inkommit.
Detta innebär att en placering av förskola närmare Skee skola är möjlig.
Trafikverket har inkommit med synpunkter på att det är en olämplig placering av
förskolan vid ett fyrvägskorsning. Det överensstämmer med S tidigare synpunkter
och reservationer i ärendet.

Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Justerandes sign
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Beslutsgång (1)

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot
Ronnie Brorssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Förslag till beslut på sammanträdet (2)

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att Strömstadslokaler till kommunfullmäktiges
sammanträde den 23 november skall inkomma med uppgifter om ev. ytterligare
kostnader i samband med köpet av Skee mejeri. Det kan t.ex. vara rivnings- och
saneringskostnader eller annat.

Beslutsgång (2)

Ordförande ställer Ronnie Brorsson (S) yrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla Ronnie Brorssons yrkande.

Beslutsgång (3)

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med
Ronnie Brorssons tilläggsyrkande att Strömstadslokaler till kommunfullmäktiges
sammanträde den 23 november skall inkomma med uppgifter om ev. ytterligare
kostnader i samband med köpet av Skee mejeri, kan antas och finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign
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Diarienummer

KS/2017-0449

Dnr: KS/2016-0599

Detaljplan Kebal 1:38 m.fl
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättad 2017-04-20, reviderad
2017-09-14

Sammanfattning av ärendet

Antagandehandlingar har godkänts av miljö- och byggnämnden 2017-09-04, § 136.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-12, § 124 att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen med motivering att; För beaktande av bland annat Miljö- och
byggnämndens motivering i sitt beslut om att bevilja plantillstånd och vad
kommunstyrelsen i sin remiss föreslagit. Det finns därutöver många synpunkter från
sakägare bland annat vägföreningen, som också bättre borde beaktas.
Miljö- och byggnämnden samt kommunstyrelsen har under planarbetets gång tagit
ställning till de frågor som nämns i återremissen. Inga nya fakta har framkommit som
ger anledning att ändra dessa ställningstaganden.
Överensstämmelse med plantillståndet
Samtliga skeden i detaljplanen har behandlats av miljö- och byggnämnden, som
därigenom har haft möjlighet att ta ställning till eventuella förändringar i planens
innehåll. Förändringar under planarbetets är en fråga som ligger inom miljö- och
byggnämndens mandat.
Kommunstyrelsens remiss
Kommunstyrelsen har haft detaljplanen på remiss två gånger. Planen behandlades
senast 2017-08-30, § 98. Av protokollet framgår följande: - KS lämnar yttrande utan
erinran. De synpunkter som lämnades 2017-02-08 har i allt väsentligt tillgodosetts i
förslaget daterat 170420.
Beakta synpunkter
PBL 5 kap föreskriver att ett granskningsutlåtande ska göras där alla inkomna
synpunkter och kommunens ställningstaganden med anledning av detta redovisas.
Granskningsutlåtande ingår i antagandehandlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2017-10-17
Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, daterade 2017-04-20, reviderade
2017-09-14
Granskningsutlåtande 2017-09-14
Beslut Miljö- och byggnämnden 2017-09-14, 136
Beslut Kommunstyrelsen 2017-09-27, § 116
Reservationer mot KS beslut § 116. Nya moderaterna och Socialdemokraterna
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2017-10-12, § 124
Justerandes sign
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Diarienummer

KS/2017-0449

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att antaga Detaljplan för Kebal 1:38 m fl, upprättad 2017-04-20, reviderad
2017-09-14

Förslag till beslut på sammanträdet

Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att
planarbetet ska avslutas.

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot
Siwert Hjalmarsson (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
röstar ja.
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarsson (M) yrkande röstar nej.
Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Peter Dafteryd
2 Hans-Inge Sältenberg
3 Anna-Lena Carlsson
4 Margareta Fredriksson
5 Anette Andersson
6 Bengt Bivrin
7 Ronnie Brorsson
8 Lena Martinsson
9 Kent Hansson
10 Siwert Hjalmarsson
11 Mattias Gustafsson
Summa

Omröstningsprotokoll §
2017-11-08
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
Leif Andersson
S
M
SD

Ja Nej Avstår
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
5

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet (2)

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att de synpunkter som angavs vid återremissyrkandet på
kommunfullmäktige 2017-10-12 skall beredas av miljö- och byggnämnden.

Beslutsgång (2)

Ordförande ställer Ronnie Brorssons (S) yrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande röstar ja.
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande röstar nej.
Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Peter Dafteryd
2 Hans-Inge Sältenberg
3 Anna-Lena Carlsson
4 Margareta Fredriksson
5 Anette Andersson
6 Bengt Bivrin
7 Ronnie Brorsson
8 Lena Martinsson
9 Kent Hansson
10 Siwert Hjalmarsson
11 Mattias Gustafsson
Summa

Omröstningsprotokoll §
2017-11-08
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
Leif Andersson
S
M
SD

Ja Nej Avstår
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
5

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S)
yrkande

Förslag till beslut på sammanträdet (3)

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att fastigheterna Kebal 1:35, Kebal 1:36 samt Kebal 1:46
ska ha utbyggnadsmöjlighet mot nordväst

Beslutsgång (3)

Ordförande ställer Ronnie Brorssons (S) yrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S) yrkande
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande röstar ja.
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande röstar nej.
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-08

Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Peter Dafteryd
2 Hans-Inge Sältenberg
3 Anna-Lena Carlsson
4 Margareta Fredriksson
5 Anette Andersson
6 Bengt Bivrin
7 Ronnie Brorsson
8 Lena Martinsson
9 Kent Hansson
10 Siwert Hjalmarsson
11 Mattias Gustafsson
Summa

24 (34)
Diarienummer

KS/2017-0449

Omröstningsprotokoll §
2017-11-08
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
Leif Andersson
S
M
SD

Ja Nej Avstår
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
5

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronnie Brorssons (S)
yrkande

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-11-08

KS § 141
KSAU § 172

Diarienummer

KS/2017-0449

Dnr: KS/2017-0122

Svar på Motion - om ett öppet och tryggt Strömstad
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad

Beslutsmotivering

En handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad redan
inryms i brottsförebyggande rådets åtagandeplan, samt att arbetet med Kulturhus i
Strömstad, där fritidsverksamhet för ungdomar kommer att integreras, kommer att
fylla det behov som finns

Sammanfattning av ärendet

Nya moderaterna har inkommit med en motion där de anger att i Strömstad ska alla
känna sig trygga - oavsett ålder, kön eller etnicitet. ”Alla medborgare har rätt att
kräva ett tryggt samhälle där alla trivs. Strömstads moderater upplever att känslan av
trygghet dramatiskt har minskat, det är en utveckling som vi inte kan eller kommer
acceptera.
Moderaterna yrkar på att; En handlingsplan utarbetas som skall verka för ett
långsiktigt öppet och tryggt Strömstad. En trygghets-jourbil samt en ökad belysning
med strategisk placering med utgångspunkt i en medborgardialog (likt dialogen vid
genomförandet av utomhusgymmet).

Ärendets beredning

Socialnämndens, Brottsförebyggande rådets, Folkhälsorådets och Tekniska
nämndens inställning beträffande en handlingsplan som skall verka för ett långsiktigt
öppet och tryggt Strömstad är att detta redan inryms i brottsförebyggande rådets
åtagandeplan, som bygger på samverkan mellan bl.a. socialtjänst, polis, skola,
folkhälsoråd. Även frågor om trygghets- jourbil och ökad belysning är lämpliga att
lyftas där.
Beträffande behovet av en social fritidsverksamhet riktad till ungdomar i Strömstad
instämmer Socialnämnden i att det finns behov av en sådan. Det pågår ett
omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring fritidsgårdsverksamheten och
etableringen av kommunens kulturhus, där fritidsverksamheten för ungdomar
kommer att fylla det behovs som finns.
Under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19 beslutar att ställa
sig bakom förvaltningschefens tjänsteskrivelse anser även BUN att motionen anses
besvarad. Det pågår ett omfattande utvecklings- och planeringsarbete kring
fritidsgårdsverksamheten. Den nya fritidsgårdsverksamheten startar efter årsskiftet
och kommer att konkret kontinuerligt ungdomsverksamhet. Kulturskolan har idag en
bred verksamhet med möjlighet till kurser i musik, dans, drama och media. Denna
verksamhet är också kontinuerlig och konkret.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-08
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Diarienummer

KS/2017-0449

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20 signerad Terése Lomgård, Folkhälsostrateg
Protokollsutdrag BUNau, 2017-09-27
Protokollsutdrag TN § 79, 2017-09-12
Protokollsutdrag SN § 80, 2017-05-18
Brottsförebyggande rådet, 2017-04-24
Protokollsutdrag KSfhr § 20, 2017-04-24
Protokollsutdrag KF § 37, 2017-03-23
Motion 2017-02-20

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad med motivering att en handlingsplan som skall verka för
ett långsiktigt öppet och tryggt Strömstad redan inryms i brottsförebyggande rådets
åtagandeplan, samt att arbetet med Kulturhus i Strömstad, där fritidsverksamhet för
ungdomar kommer att integreras, kommer att fylla det behov som finns

Förslag till beslut på sammanträdet

Siwert Hjalmarsson (M) med bifall av Ronnie Brorsson (S) yrkar på att motionen ska
bifallas.

Peter Dafteryd (C), Margareta Fredriksson (L) och Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Beslutsgång

Ordförande ställer Siwert Hjalmarssons (M) yrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för att avslå Siwert Hjalmarssons yrkande röstar ja.
Den som röstar för att bifalla Siwert Hjalmarssons yrkande röstar nej.
Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Peter Dafteryd
2 Hans-Inge Sältenberg
3 Anna-Lena Carlsson
4 Margareta Fredriksson
5 Anette Andersson
6 Bengt Bivrin
7 Ronnie Brorsson
8 Lena Martinsson
Justerandes sign

Omröstningsprotokoll §
2017-11-08
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
Leif Andersson

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Ja Nej Avstår
x
x
x
x
x
x
x
x

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-11-08

9 Kent Hansson
10 Siwert Hjalmarsson
11 Mattias Gustafsson
Summa

Diarienummer

KS/2017-0449

S
M
SD

x
x
x
7

4

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Siwert Hjalmarssons
yrkande

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2017-11-08

Diarienummer

KS/2017-0449

KS § 142
KSAU § 173

Dnr: KS/2017-0585

Anpassningar Grafisk profil
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa grafisk handbok såsom uppdatering av grafisk manual från 2013

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en grafisk handbok för en tydligare
kommunikation från Strömstads kommun. Genom handboken ges bättre stöd och
vägledning till medarbetare i fråga om hur kommunens grafiska profil ska tillämpas.
Utgångspunkt tas i den tidigare grafiska manualen från 2013. Vissa anpassningar har
gjorts i färgpalett och formspråk jämfört med tidigare profil.
Handboken kan komma att kompletteras med grafiska element i samband med
framtagandet av en varumärkesstrategi under 2018. Ytterligare tillämpningsområden
kan tillkomma utifrån behov som uppstår inom organisationen. Handboken är
tillämplig för kommunens bolag i relevanta delar.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-17
Grafisk handbok

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att fastställa grafisk handbok såsom uppdatering av grafisk manual från 2013

Protokollsanteckning

Maria Kvarnbäck kommunikationschef föredrar ärendet

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Förvaltningschefer alla förvaltningar genom sn@stromstad.se,
mbn@stromstad.se, tn@stromstad.se, bun@stromstad.se
Webbmaster
Bolagen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-11-08

KS § 143
KSAU § 174

Diarienummer

KS/2017-0449

Dnr: KS/2009-0085

Fördjupad översiktsplan Nordby - Svinesund, Strömstads
kommun
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna FÖP Nordby-Svinesund, daterad 2017-10-18 för utställning enligt PBL 3
kap 7§.
att en miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av kommunstyrelsens
arbetsutskott innan utställning.

Reservationer och särskilda uttalanden

Siwert Hjalmarsson (M) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet på grund av
jäv

Sammanfattning av ärendet

Planförslaget var på samråd 2012. Samrådsredogörelse godkändes av
kommunstyrelsen 2013-06-19, § 72.
Efter samråd har det gjorts omfattande kompletteringar av handlingarna.
Länsstyrelsen krävde fem utredningar varav en utredning (landskapsanalys) har
inarbetas i planbeskrivningen. Övriga utredningar ligger som bilagor till planen.
Arbete med trafikutredning har pågått kontinuerligt sedan 2012. De senaste tre åren
har detta arbete skett i nära samarbete med trafikverket. Trafikutredning 3
godkändes av KSAU 2016-06-22, § 107. Därefter har vissa redaktionella justeringar
gjort enligt synpunkter från trafikverket.
Jämfört med samrådsversionen har utställningshandlingen en annan trafiklösning. En
annan ändring värd att uppmärksamma är att FÖP föreslår ett kommunalt VAverksamhetsområde för delar av FÖP.
De handlingar som skickas ut den 18 oktober är kompletta sånär som på del 4
Miljökonsekvenser (MKB). Arbete med denna del pågår och beräknas bli färdig
senast till KS möte den 8 november. MKB-frågor har varit en integrerad del av
planarbetet även om slutversionen av del 4 inte är klar i skrivande stund.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare
Utställningshandling, WSP 2017-10-18, med följande bilagor:
Dagvattenutredning, WSP 2012-05-25
Riskbedömning PM, WSP 2012-10-26
Handelsutredning, HUI 2012-12-18
Fördjupad Trafikutredning, Sweco 2017-09-15

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-11-08
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Diarienummer

KS/2017-0449

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att godkänna FÖP Nordby-Svinesund, daterad 2017-10-18 för utställning enligt PBL 3
kap 7§.

Protokollsanteckning

Björn Richardsson översiktsplanerare föredrar ärendet

Förslag till beslut på sammanträdet

att en miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av kommunstyrelsens
arbetsutskott innan utställning.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med
förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Miljö- och byggnämndens diarium
Tekniska nämndens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-11-08

Diarienummer

KS/2017-0449

KS § 144
KSAU § 175

Dnr: KS/2017-0284

Delårsrapport kommunstyrelsen augusti 2017
Kommunstyrelsens beslut
att delårsrapporten för augusti godkänns
att åtgärder ska vidtagas för att hålla budget

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten för januari-augusti visar periodutfallet på en budgetavvikelse om
1,6 mnkr. Helårsprognosen visar dock på en budgetavvikelse på -1,8mnkr. Orsaken
till den negativa budgetavvikelsen är främst kopplat till aktivitetshallen men även de
kostnader som tas centralt för omstrukturering inom ledningen på barn- och
utbildningsförvaltningen.
Investeringarna uppgår till 7,8 mnkr för perioden. För helåret är bedömningen att
utfallet ska uppgå till 8,9 mnkr med en positiv budgetavvikelse på 5,5 mnkr.
Avvikelsen ligger inom projektet ”Renovering av stadshuset”.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Tjänsteskrivelse Dennis Arvidsson ekonom, 2017-10-05
KS delårsrapport augusti 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att delårsrapporten för augusti godkänns
att åtgärder ska vidtagas för att hålla budget

Protokollsanteckning

Dennis Arvidsson ekonom föredrar ärendet

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Ekonomiavdelningen dennis.arvidsson@stromstad.se

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

32 (34)

Sammanträdesdatum
2017-11-08

Diarienummer

KS/2017-0449

KS § 145
KSAU § 176

Dnr: KS/2017-0583

Av- och nedskrivningar av kundfordringar 2017
Kommunstyrelsens beslut
att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 347.321,18 kronor

inkl moms enligt bilaga 1 och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 30.303
kronor inkl moms enligt bilagorna 2 och 3.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun gör årligen bokföringsmässiga av- och nedskrivningar på sina
kundfordringar då man trots påminnelser och överlåtelse till inkassobolag för
indrivning inte erhållit betalning.
Kundfordringar som ska nedskrivas har överlämnats till inkassobolaget Arvato
Finance där åtgärder vidtagits, men där det visat sig att det i dagsläget inte finns
någon betalningsförmåga hos gäldenären. Arvato Finance kontrollerar regelbundet
gäldenärernas betalningsförmåga och vidtar åtgärder när det förefaller meningsfullt.
Kundfordringar som ska avskrivas har kunder som försatts i konkurs, avlidit eller där
förlikning har nåtts och vi inte kan räkna med utdelning

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-25
Tjänsteskrivelse Cathrin Kullander redovisningsekonom 2017-10-16
Bilaga 1-3 avseende bokföringsmässiga av- och nedskrivningar. (delas ut på mötet)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 347.321,18 kronor
inkl moms enligt bilaga 1 och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 30.303
kronor inkl moms enligt bilagorna 2 och 3.

Protokollsanteckning

Cathrin Kullander redovisningsekonom föredrar ärendet

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Ekonomiavdelningen cathrin.kullander@stromstad.se

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-11-08

KS § 146
KSAU § 177

Diarienummer

KS/2017-0449

Dnr: KS/2017-0532

Kommunstyrelsens budgetskrivelse 2018 samt plan 2019-2021
Kommunstyrelsens beslut
att förslaget till Budgetskrivelse för 2018 samt plan 2019-2021 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Driftbudgetram för kommunstyrelsen 2018 uppgår till 73,6 mnkr enligt förslag
bilaga 1.
Större förändringar gäller satsning på kultur och fritid vilket innefattar satsningen på
ett kulturhus, samt utökad finansiering av folkhälsoavtalet med regionen. Även
införandet av E-arkiv är en av de större förändringarna 2018.
Efter rambeslutet 27 september har en prioritering genomförts vilket redovisas i
bilaga 2. I det fortsatta arbetet med internbudgeten ska omfördelningar genomföras
till anslag för Varumärkesstrategi med 50 tkr.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 2018 uppgår till 5,4 mnkr. Investeringar i
kulturhuset samt en satsning på aktivitetsyta i Skee nya satsningar 2018. I övrigt
ligger det anslag för att utveckla kommungemensamma verksamhetssystem och
utveckling inom IT-området.
Måluppföljning
För kommunledningsförvaltningens del ligger fokus på de interna målen som har
bäring på service och effektivitet i organisationen. Interna mål finns inom områdena
ekonomi vilket är kopplade till kommunens finansiella mål, inom området
medarbetare vilket är kopplat till medarbetarundersökningen, samt området
processer som fokuserar på service och kvalitet

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01
Tjänsteskrivelse Dennis Arvidsson ekonom 2017-10-18
Bilaga 1 Kommunstyrelsen budgetskrivelse 2018 samt plan 2019-2021
Bilaga 2 Prioritering utifrån rambeslut 27 september

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslut
att förslaget till Budgetskrivelse för 2018 samt plan 2019-2021 godkänns

Protokollsanteckning

Dennis Arvidsson ekonom föredrar ärendet

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD
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Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Ekonomiavdelningen dennis.arvidsson@stromstad.se

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-196 78 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

