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Sekreterare   Paragrafer 135–136 
 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  
 Kent Hansson 
  
Justerare  
 Mattias Gustafsson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2020-09-30 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-10-01 Datum då anslaget tas ned 2020-10-23 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2020-09-30 kl 13.00–18.30 
 Kommunstyrelsens sessionssal 
Beslutande  
Ledamöter Kent Hansson (S), ordförande 

Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Marielle Alvdal (FI) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Jörgen Molin (M) 
Åsa Torstensson (C) 
Bengt Bivrin (MP) 

  
Tjänstgörande ersättare Pia Tysklind (S) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Fredrik Eriksson (SD), § 136 

Simone Fischer Cederbratt (M), närvarande via Skype 
  
Övriga deltagare Mats Brocker, kommundirektör 

Terése Lomgård, t.f. utvecklingschef, § 135 
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 136 
Carina Dalenius, controller, § 136 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare 
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 KS/2020-0281 

KS § 135 Remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra 
Götaland 2021-2030 (omedelbar justering) 

Kommunstyrelsens beslut 
att lämna följande svar på remissen: 

• Strömstads kommun ser positivt på förslaget till Regional 
utvecklingsstrategi 2021-2030. Vi behöver alla bli bättre på att samverka 
för att lyckas. Dock behöver de miljömässiga perspektivet utvecklas. 
Fysisk planering med boende etc. saknas i remissförslaget. Det pågående 
strukturplanearbetet i Fyrbodal kopplar an till utvecklingsstrategin.  

• Förslaget till utvecklingsstrategi har ett tydligt fokus på jämlikhet. 
Utmaningar och utvecklingsområden som lyfts känns relevanta. Strategin 
är användbar som stöd och inspiration i det kommunala 
utvecklingsarbetet samt kommunens arbete med agenda 2030.  

• Det är bra att målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme 
för omställning till ett hållbart samhälle fokuserar på begreppet ”hållbart 
samhälle”, det visar på att utvecklingen har en tydlig och långsiktig 
riktning. Stegen på vägen beskrivs tydligt i de långsiktiga prioriteringarna 
och de tvärsektoriella kraftsamlingarna. Målet förutsätter en hög 
ambition samt leder till fler konsekvensanalyser då målkonflikter kommer 
att uppstå. Dock saknas gränsöverskridande perspektiv samt de 
miljömässiga perspektiven behöver utvecklas. 

• Urvalet av långsiktiga prioriteringar är ambitiöst och fångar de utmaningar 
som är viktigast för gemensamma insatser framåt. Bra med hög 
målsättning. Norge och de gränsöverskridande sambanden saknas.  

• De identifierade områdena för gemensamma kraftsamlingar har länge 
varit aktuella, men har inte alltid så stark utveckling som vi önskar eller 
förväntar oss. Utvecklingen i små kommuner har behov av stöd utifrån, 
främst gällande kompetens och kraft att driva utvecklingsprojekt. 

Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv behövs mer fokus på de gröna värdena, 
biologisk mångfald som pekas ut som en av utmaningarna. 

Strömstads kommun ser positivt på att boendet och den offentliga miljön har stor 
betydelse för att motverka utanförskap och segregation. Tillgång till bostäder är 
en välfärdsfråga och det är även en förutsättning för regional utveckling. Det är 
viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som lever 
och verkar och för besökare. Tillgången till kommunikationer behöver möta 
invånarnas behov, samtidigt som klimatpåverkan måste minska. 

• De vägledande principerna konstaterar både ett nuläge och ett önskat 
läge i förändringsarbetet som Västra Götalandsregionen tagit ställning för. 
De har kapacitet att verka styrande i det dagliga arbetet, för både politiker 
och tjänstepersoner, för att utvecklingen mot ett ”hållbart samhälle” inte 
ska tappa fart. Bra med utgångspunkt i Agenda 2030.  
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• Genom att koppla egna styrdokument samt det lokala arbetet med 
Agenda 2030 till strategin kan Strömstads kommun bidra till 
genomförandet av den regionala strategin. Genomförande kräver 
samverkan och delaktighet, det ställer krav på kommunen och dess 
verksamheter. Medverkan och delaktighet förutsätter styrning och 
ledning, viktigt att tid och resurser avsätts för medverkan, vi måste öka 
andelen gränsöverskridande samarbete, viktigt att strukturplanearbetet i 
Fyrbodal får utrymme. 

att ge kommundirektören i uppdrag att inarbeta de två yrkandena i remissvaret. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Förslaget har 
arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner, 
kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med 
flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, 
tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Västra 
Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi. 

Västra Götalandsregionen önskar svar på följande: 

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 
• Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 

föredöme för omställning till ett hållbart samhälle? 
• Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast 

för gemensamma insatser framåt? 
• Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 

gemensamma insatser för de kommande fyra åren? 
• Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 

strategins genomförande? 
• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 

genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? 
• Hur kan er organisation bidra? 

Remiss har skickats till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar för 
yttrande.  

Beslutsunderlag 
Remiss: Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021- 2030 
BUN § 74 Remiss - Regional utvecklingsstrategi i VGR 2021- 2030 
Yttrande MBF Remiss - Regional utvecklingsstrategi i VGR 2021- 2030 
Tjänsteskrivelse 2020-08-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-26 § 197 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna följande svar på remissen: 

• Strömstads kommun ser positivt på förslaget till Regional 
utvecklingsstrategi 2021-2030. Vi behöver alla bli bättre på att samverka 
för att lyckas. Dock behöver de miljömässiga perspektivet utvecklas. 
Fysisk planering med boende etc. saknas i remissförslaget. Det pågående 
strukturplanearbetet i Fyrbodal kopplar an till utvecklingsstrategin.  

• Förslaget till utvecklingsstrategi har ett tydligt fokus på jämlikhet. 
Utmaningar och utvecklingsområden som lyfts känns relevanta. Strategin 
är användbar som stöd och inspiration i det kommunala 
utvecklingsarbetet samt kommunens arbete med agenda 2030.  

• Det är bra att målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme 
för omställning till ett hållbart samhälle fokuserar på begreppet ”hållbart 
samhälle”, det visar på att utvecklingen har en tydlig och långsiktig 
riktning. Stegen på vägen beskrivs tydligt i de långsiktiga prioriteringarna 
och de tvärsektoriella kraftsamlingarna. Målet förutsätter en hög 
ambition samt leder till fler konsekvensanalyser då målkonflikter kommer 
att uppstå. Dock saknas gränsöverskridande perspektiv samt de 
miljömässiga perspektiven behöver utvecklas. 

• Urvalet av långsiktiga prioriteringar är ambitiöst och fångar de utmaningar 
som är viktigast för gemensamma insatser framåt. Bra med hög 
målsättning. Norge och de gränsöverskridande sambanden saknas.  

• De identifierade områdena för gemensamma kraftsamlingar har länge 
varit aktuella, men har inte alltid så stark utveckling som vi önskar eller 
förväntar oss. Utvecklingen i små kommuner har behov av stöd utifrån, 
främst gällande kompetens och kraft att driva utvecklingsprojekt. 

Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv behövs mer fokus på de gröna värdena, 
biologisk mångfald som pekas ut som en av utmaningarna. 

Strömstads kommun ser positivt på att boendet och den offentliga miljön har stor 
betydelse för att motverka utanförskap och segregation. Tillgång till bostäder är 
en välfärdsfråga och det är även en förutsättning för regional utveckling. Det är 
viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som lever 
och verkar och för besökare. Tillgången till kommunikationer behöver möta 
invånarnas behov, samtidigt som klimatpåverkan måste minska. 

• De vägledande principerna konstaterar både ett nuläge och ett önskat 
läge i förändringsarbetet som Västra Götalandsregionen tagit ställning för. 
De har kapacitet att verka styrande i det dagliga arbetet, för både politiker 
och tjänstepersoner, för att utvecklingen mot ett ”hållbart samhälle” inte 
ska tappa fart. Bra med utgångspunkt i Agenda 2030.  
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• Genom att koppla egna styrdokument samt det lokala arbetet med 
Agenda 2030 till strategin kan Strömstads kommun bidra till 
genomförandet av den regionala strategin. Genomförande kräver 
samverkan och delaktighet, det ställer krav på kommunen och dess 
verksamheter. Medverkan och delaktighet förutsätter styrning och 
ledning, viktigt att tid och resurser avsätts för medverkan, vi måste öka 
andelen gränsöverskridande samarbete, viktigt att strukturplanearbetet i 
Fyrbodal får utrymme. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar att följande svarspunkt läggs till på frågan: 
Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren: att Bohusbanan och övriga 
kommunikationer till och från Strömstad skall stärkas och utökas för att 
möjliggöra pendling. 

Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI) och Mats 
Granberg (S), yrkar att Västra Götalandsregionen är en gränsregion till Norge och 
det genomsyrar svar på samtliga frågeställningar. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0458 

KS § 136 Remiss - Budget delregionala 
utvecklingsmedel 2021-2023 

Kommunstyrelsens beslut 
att besvara Kommunförbundet Fyrbodals remiss med att vi ställer oss bakom 
medfinansieringen av storleksordningen 37 kr per invånare. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
INLEDNING  

Med anledning av Västra Götalandsregionens framtagande av den nya regionala 
utvecklingsstrategin påverkas Fyrbodals process avseende remissförfarandet av 
budgeten för delregionala medel mot tidigare år.  

Syftet med de delregionala utvecklingsmedlen är att stärka Fyrbodal som en 
attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för 
kvinnor och män och är ett verktyg för att genomföra vår gemensamma 
verksamhetsplan och Vision Västra Götaland – Det goda livet.  

FINANSIERING  

Kommunalförbundet ska arbeta enligt sin verksamhetsplan, samverka med 
medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga 
kommunalförbund och VGR, återrapportera och redovisa sina insatser och 
motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50 % 
och VGR 50 %.   

De delregionala utvecklingsmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt 
riktade för utveckling i delregionen genom satsningar på näringsliv, 
kompetensförsörjning, miljö och kultur.   

För 2021-2023 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr per år vilket 
innebär att kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i årliga 
utvecklingsmedel vilket motsvarar 37 kr/invånare, det vill säga oförändrad mot 
innevarande år.   

Västra Götalandsregionen motfinansierar kommunernas medel med 8 000 000 kr 
från Regionala utvecklingsnämnden (RUN), 1 milj. kr från Miljönämnden och 1 
milj. kr från Kulturnämnden. Utöver motfinansieringen mot de kommunala 
medlen går Västra Götalandsregionen in med riktade medel för att finansiera 
funktioner/ processledare hos kommunalförbundet. Kulturnämnden betalar 550 
tkr och Miljönämnden 500 tkr. Västra Götalandsregionen tillskjuter även en halv 
miljon för att möjliggöra förstudier och analyser.   
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FRAMTAGANDET AV BUDGETEN OCH BESLUT   

Ett budgetförslag har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet 
vilket kommer att presenteras för berörda chefsnätverk under september 2020 
för att skapa möjlighet för kommunerna att komma med inspel inom de olika 
professionerna. De chefsnätverk som kommer att utgöra beredning är 
näringslivsnätverket, utbildningschefsnätverket, kulturansvarignätverket och 
kommundirektörsnätverket.  

Budgetförslaget kommer att tas upp på Arbetsutskottet den 8 oktober och i 
Direktionen den 26 oktober 2020. 

Beslutsunderlag 
Remiss 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 av ekonomichef Carsten Sörlie  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-16 § 214 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att besvara Kommunförbundet Fyrbodals remiss med att vi ställer oss bakom 
medfinansieringen av storleksordningen 37 kr per invånare. 

Beslutet skickas till 
kansli@fyrbodal.se 
KS-diariet 
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