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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
 
Datum: Torsdag 2017-03-02 
Tid: 18.00 – 
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal 

Program 
18:00 -18:30 Ulf Hansson berättar om stadshuset/politiker från förr 
18:30 -18:50 Information Carin Oleryd kommunens säkerhetssamordnare 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
 Tidpunkt för justering  klockan 16.00 den 7 mars  
 Anmälan om övrig fråga 
 Anmälnings- och delegationsärenden 

Ärenden 

Nr Ärenderubrik Diarienummer  

1 Medborgarförslag - Boendeparkering KS/2016-0618  

2 Medborgarförslag om säkrare skolväg från 
Tången till Bojarskolan 

KS/2017-0086  

3 Motion om särskilt boende på Magistern 4 från 
Nya Moderaterna 

KS/2017-0041  

4 Avsägelse styrelseuppdrag - AB Strömstads 
Badanstalt; Helene Berntsson 

KS/2016-0638  

5 Avsägelse av uppdrag som ledamot AB 
Strömstads Badanstalt; Marcus Engebretsen 

KS/2017-0029  

6 Val av ny  vice ordförande i AB Strömstads 
badanstalt 

KS/2017-0109  

7 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige, Ulf Gustafsson 

KS/2016-0646  

8 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Kommunstyrelsen; Ulf Gustafsson 

KS/2016-0646  

9 Val av ny ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen KS/2017-0111  

10 Avsägelse av uppdrag som ledamot i  AB 
Strömstadslokaler, Ulf Gustafsson 

KS/2016-0646  

11 Val av ny ordinarie ledamot i AB 
Strömstadslokaler 

KS/2017-0110  

12 Avsägelse av uppdrag som fjärde ledamot i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  Ulf 
Gustafsson 

KS/2016-0646  
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Nr Ärenderubrik Diarienummer  

13 Val av ny fjärde ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KS/2017-0112  

14 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige ; Pia Tysklind 

KS/2017-0027  

15 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden; Pia Tysklind 

KS/2017-0027  

16 Val av ny ordinarie ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden 

KS/2017-0113  

17 Avsägelse som ersättare i Socialnämnden; 
Yvonne Lundgren 

KS/2017-0087  

18 Val av ny ersättare i Socialnämnden KS/2017-0114  

19 Regler - pension för anställda KS/2016-0452  

20 Kostpolicy uppföljning KS/2017-0010  

21 Canning - markanvisningsavtal KS/2016-0639  

22 Köp av AB Prästmekanikern 
(Crawfordfastigheten) 

KS/2017-0061  

23 Utökad borgensram för AB Strömstadslokaler KS/2017-0062  

24 Hamnavtal färjeläget KS/2017-0052  

25 Anmälningsärende KS/2017-0108  
 

Peter Heie 
ordförande 

Ralf Karlsson 
 sekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledamöter Ersättare 
Ronnie Brorsson (S) Anders Ekström (M) 
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Ledamöter Ersättare 
Peter Dafteryd (C) 
Margareta Fredriksson (L) 
Lena Martinsson (S) 
Åsa Torstensson (C) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Karla Valdevieso (MP) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Ulf Gustafsson (S) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Lars Tysklind (L) 
Marie Rask (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Katharina Meyer (V) 
Bengt Bivrin (MP) 
Merry Johansson (S) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Anders Olsson (L), 1:e vice ordförande 
Sveza Daceva Filipova (C) 
Pia Tysklind (S) 
Stefan Jensen (KD) 
Morgan Gutke (C) 
Eva Borg (M) 
Ingemar Nordström (L) 
Mats Granberg (S), 2:e vice ordförande 
Andreas Nikkinen (MP) 
Elisabeth Johansson (C) 
Terry Bergqvist (S) 
Ulf Peter Johansson (SD) 
Tore Lomgård (C) 
Mette H Johansson (L) 
Leif Andersson (S) 
Kurt Andersson (M) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Peter Heie (C), Ordförande 
Peter Sövig (S) 
Anna Gravander (MP) 
Anne-Lise Lindmark (L) 

Mikael Sääf (M) 
Monica Larsen (C) 
Terése Lomgård (C) 
Tommy Midtsundstad (C) 
Jane Forsberg-Karlsson (C) 
Stig Carlsson (C) 
Håkan Eriksson (L) 
Anette Andersson (L) 
Hans-Robert Hansson (L) 
Roland Wiklander (KD) 
Arlette Lacabanne Raber (KD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Jan Vidar Seljegren (S) 
Lena Sundberg (S) 
Rolf Pettersson (S) 
Ligia Morales Ahlgren (S) 
Sten Brodén (V) 
Mia Öster (V) 
Britt-Marie Winberg (MP) 
Anders Karlsson (MP) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Morgan Gustafsson (SD) 
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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 

 

KF § 01     Dnr: KS/2016-0618 

Medborgarförslag angående boendeparkering 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Olsen har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att;  
”Jag bor på Karlsgatan 2 och brukar parkera på Södra Bergsgatan eller när det är fullt där vid 
Godsmagasinet. De senaste 2 somrarna har det under juni-augusti varit hopplöst att hitta 
någon plats. Mitt förslag: Eftersom öborna tar så många platser vid Godsmagasinet och 
eftersom de inte använder bilen dagligen tycker jag att de vore bättre att de anvisade icke 
centrala parkeringar”. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 1 december 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rakarl01
Ny stämpel 1



Från: Kent Olsen [mailto:kentolsen@hotmail.se]
Skickat: den 1 december 2016 14:47
Till: Kommun <kommun@stromstad.se>
Ämne:Medborgarförslag

BOENDEPARKERING

Jag bor på Karlsgatan 2 och brukar parkera på Södra Bergsgatan eller när det är
fullt där vid Godsmagasinet.
De senaste 2 somrarna har det under juni-augusti varit hopplöst att hitta någon
plats.
Mitt förslag:
Eftersom öborna tar så många platser vid Godsmagasinet och eftersom de inte
använder bilen dagligen
tycker jag att de vore bättre att de anvisade icke centrala parkeringar.

Med vänlig hälsning
Kent Olsen
Karlsgatan 2
452 31 Strömstad
0730 882078
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 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 02     Dnr: KS/2017-0086 

Medborgarförslag angående säkrare skolväg mellan Tången och 
Bojarskolan 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Helen Sjöde Veerman har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger 
- Jag bor på Tången tillsammans med min man och mina två barn, 7 och 4 år gamla. 
Vi tillhör sedan i höstas upptagningsområdet bojarskolan. Jag tycker om att cykla eller gå till 
skolan med mina barn och jag ser det som en självklarhet att de i sinom tid ska kunna ta sig 
till och från skolan på egen hand. 

Det som oroar mig är när de ska korsa de trafikerade vägarna vid rondellen vid eurocash. 
Har ni någon plan för hur ni ska kunna göra barnens väg till och från skolan så säker och 
trygg som möjligt? 

Mitt förslag är att göra skolvägen från Tången till Bojarskolan mer säker och det gäller 
framförallt när man korsar vägarna nere vid rondellen vid Eurocash. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-02-04 
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Från: Helen Sjöde Veerman <helen.veerman@gu.se>
Skickat: den 4 februari 2017 21:58
Till: Kommun
Ämne: medborgarförslag

Helen Sjöde Veerman
Vasshusvägen 19
45236 Strömstad
Tel: 0766229635

Hej
Jag bor på Tången tillsammans med min man och mina två barn, 7 och 4 år gamla.
Vi tillhör sedan i höstas upptagningsområdet bojarskolan. Jag tycker om att cykla eller gå
till skolan med mina barn och jag ser det som en självklarhet att de i sinom tid ska kunna
ta sig till och från skolan på egen hand.
Det som oroar mig är när de ska korsa de trafikerade vägarna vid rondellen vid eurocash.
Har ni någon plan för hur ni ska kunna göra barnens väg till och från skolan så säker och
trygg som möjligt?
Tack på förhand

Med Vänlig Hälsning,
Helen Sjöde Veerman

Göteborgs universitet
Sven Lovén centrum för marin infrastruktur– Tjärnö

Tel: +46 31 786 00 00
Tel. direkt: +46 31 786 96 35
Email: helen.veerman@loven.gu.se
Web: www.loven.gu.se

Adress:
Hättebäcksvägen 7
452 96 Strömstad
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 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 03     Dnr: KS/2017-0041 

Motion – Särskilt boende, Magistern 4 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att remittera motionen till Kommunstyrelsen för yttrande 

Sammanfattning av ärendet 
Siwert Hjalmarsson med flera (M) har inkommit med en motion där de anger att;  
Vi Moderater yrkar att det byggs nytt särskilt boende på fastigheten Magistern 4. 
Med anledning av att byggnation av små hyreslägenheter på fastigheten inte är ekonomiskt 
försvarbart så förslår vi att kommunen istället bygger nytt särskilt boende på fastigheten. 
Ett särskilt boende har inte samma krav på parkeringsplatser enligt parkeringsnormen och 
behöver därför bland annat inte parkeringsgarage. 

Fastigheten Magistern 4 har i vårt tycke en närmast idealisk lokalisering för ett nytt särskilt 
boende och sammanfaller dessutom med önskemålen från kommunens 
pensionärsorganisationer. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2017-01-16 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 5 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 04    KS/2016-0638 

Avsägelse som suppleant i AB Strömstads badanstalt. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Helene Berntsson entledigande från uppdraget som suppleant i AB Strömstads 
badanstalt. 

Sammanfattning av ärendet 
Helene Berntsson har avsagt sig uppdraget som suppleant i AB Strömstads badanstalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 4



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 6 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 05                                                                                    KS/2017-0029 

Avsägelse som ledamot och vice ordförande i AB Strömstads 
badanstalt 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Marcus Engebretsen entledigande från uppdraget som ledamot och vice  
ordförande i AB Strömstads badanstalt. 

Sammanfattning av ärendet 
 Marcus Engebretsen har avsagt sig uppdraget ledamot och vice ordförande 
i AB Strömstads badanstalt. 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 7 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 06                                                                                   KS/2017-0109 

Val av ny  vice ordförande i AB Strömstads badanstalt 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse XXX till ny vice ordförande i AB Strömstads badanstalt. 

Sammanfattning av ärendet 
 Kommunfullmäktige har att utse ny vice ordförande i AB Strömstads badanstalt 
efter Marcus Engebretsen som har avsagt sig uppdraget 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 8 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 07                                                                                   KS/2016-0646 

Avsägelse som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Ulf Gustafsson (S) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Gustafsson (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 9 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 08                                                                                  KS/2016-0646 

Avsägelse som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Ulf Gustafsson (S) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Gustafsson (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 10 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 09                                                                                   KS/2017-0111 

Val av ny ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse XXX till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter Ulf 
Gustafsson (S) som avsagt sig uppdraget.   
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 11 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 10                                                                                   KS/2016-0646 

Avsägelse som ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Ulf Gustafsson (S) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i AB 
Strömstadslokaler 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Gustafsson (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 12 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 11                                                                                  KS/2017-0110 

Val av ny ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse XXX till ny ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse en ny ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler efter Ulf 
Gustafsson (S) har avsagt sig uppdraget. 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 13 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 12                                                                                   KS/2016-0646 

Avsägelse som fjärde ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
 Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Ulf Gustafsson (S) entledigande från uppdraget som fjärde ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Gustafsson (S) har avsagt sig uppdraget som fjärde ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 14 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 13                                                                                   KS/2017-112 

Val av ny fjärde ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse XXX till ny fjärde ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny fjärde ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter 
Ulf Gustafsson (S) som avsagt sig uppdraget.  
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 15 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 14                                                                                    KS/2017-0027 

Avsägelse som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige 
 Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Pia Tysklind (S) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Pia Tysklind (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 16 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 15                                                                                   KS/2017-0027 

Avsägelse som ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsnämnden 

 Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Pia Tysklind (S) entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i Barn-  
och utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Pia Tysklind (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden 
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 17 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 16                                                                                   KS/2017-0113 

Val av ny ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse XXX till ny ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsnämnden 
efter Pia Tysklind (S) som avsagt sig uppdraget.   
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 KALLELSE/ÄRENDELISTA 18 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 17                                                                                   KS/2017-0087 

Avsägelse som ersättare i Socialnämnden  

 Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Yvonne Lundgren (MP) entledigande från uppdraget som ersättare i 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
 Yvonne Lundgren (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 17



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 19 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 18                                                                                   KS/2017-0114 

Val av ny ersättare i Socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse XXX till ny ersättare i Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Socialnämnden efter Yvonne Lundgren (MP) 
som avsagt sig uppdraget.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 18



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 20 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 19 
KS § 06 
KSAU § 06                        Dnr: KS/2016-0452 

Regler - pension för anställda 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att anta förslag till Regler för pension för anställda med tillhörande Rutiner för pension för 
anställda 

Sammanfattning av ärendet 
Regler för pension ska användas som en del i kommunens personalpolitik och bidra till att 
stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal genom att 
använda de verktyg som anges i regelverket. Reglerna ska följas och därmed säkerställa att 
pensionsfrågorna får en enhetlig och konsekvent hantering i kommunen. 

Till reglerna hör även rutiner för hantering av pension för anställda som beskriver rutiner 
för nyanställda, under anställningstid och vid avgång.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson, HR chef 
Regler för pension för anställda – 160516 
Rutiner för pension för anställda – 160516 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (35) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-08  

 
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 
KS §06 
KSAU §06  Dnr: KS/2016-0452 

Regler - pension för anställda 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  
att anta förslag till Regler för pension för anställda med tillhörande Rutiner för pension 
för anställda 

Sammanfattning av ärendet 
Regler för pension ska användas som en del i kommunens personalpolitik och bidra till 
att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal genom 
att använda de verktyg som anges i regelverket. Reglerna ska följas och därmed 
säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig och konsekvent hantering i kommunen. 

Till reglerna hör även rutiner för hantering av pension för anställda som beskriver rutiner 
för nyanställda, under anställningstid och vid avgång.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson, HR chef 
Regler för pension för anställda – 160516 
Rutiner för pension för anställda – 160516 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att anta förslag till Regler för pension för anställda med tillhörande Rutiner för  
pension för anställda 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 



STRÖMSTADS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  8 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 

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

KSAU § 06    Dnr: KS/2016-0452 

Regler - pension för anställda 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att HR- chefen kallas till kommunstyrelsens sammanträde för att föredra ärendet.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att anta förslag till Regler för pension för anställda med tillhörande Rutiner för pension 
för anställda 

Sammanfattning av ärendet 
Regler för pension ska användas som en del i kommunens personalpolitik och bidra till 
att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal genom 
att använda de verktyg som anges i regelverket. Reglerna ska följas och därmed 
säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig och konsekvent hantering i kommunen. 

Till reglerna hör även rutiner för hantering av pension för anställda som beskriver 
rutiner för nyanställda, under anställningstid och vid avgång.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson, HR chef 
Regler för pension för anställda – 160516 
Rutiner för pension för anställda – 160516 

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens beslut   
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att anta förslag till Regler för pension för anställda med tillhörande Rutiner för pension 
för anställda 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) yrkar på att HR- chefen kallas till kommunstyrelsens sammanträde 
för att föredra ärendet.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Lena 
Martinssons tilläggsförslag antas och finner att så sker 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Karin Mellberg Jansson HR-chef

 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen [Datum] Dnr: KS/2016-0452
KS – HR avdelningen
Karin Mellberg Jansson, 0526-194 82

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Regler - pension för anställda

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Att anta förslag till Regler för pension för anställda med tillhörande Rutiner för 
pension för anställda

Sammanfattning av ärendet
Regler för pension ska användas som en del i kommunens personalpolitik och 
bidra till att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent 
personal genom att använda de verktyg som anges i regelverket. Reglerna ska 
följas och därmed säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig och konsekvent 
hantering i kommunen.

Till reglerna hör även rutiner för hantering av pension för anställda som beskriver 
rutiner för nyanställda, under anställningstid och vid avgång. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Regler för pension för anställda – 160516
Rutiner för pension för anställda – 160516

Karin Mellberg Jansson
HR chef
0526-194 82
karin.mellbergjansson@stromstad.se

Maria Reinholdsson
Kommunchef
0526-190 55
maria.reinholdsson@stromstad.se

Beslutet skickas till
Webmaster
HR chef
Pensionshandläggare (Lena Glitterstrand)

Kommunstyrelsen



Strömstads kommuns

Regler - pension för anställda

Dokumenttyp Regler
Beslutande organ Kommunstyrelsen
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen

HR-avdelningen
Antagen 2016-xx-xx                                    
Ansvar HR chef           
Aktualitetsförklaras 2016-MM-DD  (regel 1 år)

Dnr  



1. Regler för pension för anställda
1.2 Inledning

Regler för pension ska användas som en del i kommunens personalpolitik och bidra till att stärka 
kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal genom att använda de verktyg 
som anges i regelverket. Reglerna ska följas och därmed säkerställa att pensionsfrågorna får en 
enhetlig och konsekvent hantering i kommunen. Reglerna för anställda kan frångås i undantagsfall då 
det finns orsaker av särskild karaktär. Sådant beslut ska motiveras.

Regler för pension för anställda samt dess bilagor gäller för samtliga anställda inom kommunen.

Regler om pension för förtroendevalda återfinns i Arvodesregler för förtroendevalda.

1.3 Rutiner för hantering av pension
Till reglerna hör även rutiner för hantering av pension för anställda som beskriver rutiner för 
nyanställda, under anställningstid och vid avgång. 

1.4 Kollektivavtalad pension
Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL för anställda födda 1985 eller tidigare 
(Kollektiv Avtalad Pension) och AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad Pension) för anställda 
födda 1986 eller senare. Anställda som före 2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas 
inte av KAP-KL/AKAP-KL utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten.
Bestämmelserna i pensionsavtalen är i vissa delar dispositiva och ger utrymme för lokala eller 
individuella överenskommelser. Regler för pension för anställda beskriver det kommunen beslutat 
ska gälla i specifika pensionsfrågor.

1.5 Uppdatering
Reglerna ska ses över en gång varje mandatperiod och vid behov uppdateras. Reglerna kan ses över 
tidigare om det sker större förändringar i lagar och kollektivavtal som har påverkan på 
pensionsområdet.

1.6 Beslutsordning
Kommunstyrelsens personalutskott är pensionsmyndighet för anställdas pensionsvillkor. Det löpande 
ansvaret för pensionsfrågor vilar på pensionshandläggaren samt personalchefen.

2. Under anställningstid
2.1 Alternativ tjänstepension

I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och nyckelpersoner i 
konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL 
möjlighet till alternativ pensionslösning enligt rutiner om alternativ tjänstepension.

2.2 Löneväxling
Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla via ett överenskommet månatligt 
bruttolöneavdrag. Erbjudandet syftar till att stärka kommunens möjlighet att attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare genom att vara en modern och flexibel arbetsgivare.
Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde och regleras 
enligt rutiner om löneväxling till pension.



2.3 Gruppförsäkring
Strömstads kommun erbjuder sina anställa att komplettera sitt skydd enligt lag och avtal med en av 
kommunen upphandlad gruppförsäkring.
Gruppförsäkringen ger den anställde och dennes familj grundläggande ekonomisk trygghet i 
händelse av olycksfall, sjukdom eller dödsfall. Den anställde väljer själv om denne vill omfattas av 
försäkringsskyddet och till vilken omfattning.

3. Vid avgång
3.1 Särskild avtalspension enligt överenskommelse

Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter individuell 
överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är inte en rättighet utan 
ett arbetsgivarinstrument och ska användas med stor återhållsamhet. Särskild avtalspension ska 
erbjudas enligt rutiner om särskild avtalspension enligt överenskommelse.



Strömstads kommuns

Rutiner - pension för anställda

Dokumenttyp Rutiner
Beslutande organ
Förvaltningsdel Kommunledningsförvaltningen

HR-avdelningen
Antagen 2016-xx-xx                                    
Ansvar HR chef           
Aktualitetsförklaras 2016-MM-DD  (regel 1 år)

Dnr  



Rutiner för pension för anställda inom Strömstads kommun

Inledning
Rutinerna ska säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig och konsekvent hantering i 
kommunen. Rutinerna kan frångås i undantagsfall då det finns orsaker av särskild karaktär. Sådant 
beslut ska motiveras.
Rutinerna gäller för samtliga anställda inom kommunen som omfattas av KAP-KL eller AKAP-KL som 
pensionsavtal. 
Kommunens personalutskott ansvarar för dessa regler.

1. Under anställningstid

1.2 Rutiner om tjänstepension för anställd

Nyanställd ska erbjudas tjänstepension enligt dessa rutiner.

1.2.1 med lön understigande 7,5 IBB
Den anställde erbjuds avgiftsbestämd KAP-KL/AKAP-KL enligt gällande kollektivavtal.

1.2.2 med förmånsbestämd KAP-KL i tidigare anställning
Den anställde kan välja att stå kvar i förmånsbestämd KAP-KL eller att byta till alternativ 
tjänstepension (KAP-KL). Den som väljer att byta till alternativ tjänstepension (KAP-KL) kan inte byta 
tillbaka till förmånsbestämd (FÅP) KAP-KL under anställning inom kommunen. 

1.2.3 med alternativ tjänstepension (KAP-KL) i tidigare anställning 
Den nyanställde erbjuds alternativ tjänstepension (KAP-KL). Ordinarie premier enligt KAP-KL gäller. 
Vid ytterst speciella fall kan den nyanställde få välja att återgå till förmånsbestämd (FÅP) KAP-KL. 

1.2.4 med premiebestämd AKAP-KL i tidigare anställning
Nyanställd som i tidigare anställning bytt till AKAP-KL i förmån för förmånsbestämd KAP-KL, ska 
erbjudas att fortsätta med AKAP-KL eller alternativ KAP-KL med premienivåer enligt AKAP-KL.
Vid ytterst speciella fall kan den nyanställde få välja att återgå till förmånsbestämd (FÅP) KAP-KL. 

1.2.5 med annan pensionsplan än KAP-KL/AKAP-KL eller ingen tjänstepension 
alls i tidigare anställning

Den anställde ska erbjudas välja mellan förmånsbestämd KAP-KL och alternativ tjänstepension (KAP-
KL) med antingen ordinarie premier enligt KAP-KL eller premienivåer enligt AKAP-KL. 

1.3 Information och rådgivning

I samtliga fall ska den nyanställde medarbetaren erbjudas valmöjlighet till individuell rådgivning av 
oberoende försäkringsspecialist vilken utses av Strömstads kommun.

1.4 Beslutsordning

Avsteg från dessa rutiner fattas av kommunens personalutskott där inte annat anges.



1.5 Alternativ tjänstepension

Alternativ tjänstepension regleras i rutiner för alternativ tjänstepension.

2. Rutiner om alternativ tjänstepension

2.1Inledning

Avtalet ”Kollektiv Avtalad Pension-Kommun och Landsting” (KAP-KL) medger möjlighet till alternativa 
pensionslösningar för utvalda personer eller grupper. Avtalet medger att arbetsgivare och 
arbetstagare överenskommer om att annan pensionslösning skall gälla än vad som följer av KAP-KL.
Hos Strömstads kommun erbjuds nedanstående personkrets att teckna s.k. Alternativ 
tjänstepensionslösning vilket ersätter den förmånsbaserade ålderspensionen (FÅP), d.v.s. pensionen 
på lönedelar överstigande ett pensionsunderlag på 7,5 inkomstbasbelopp. 

Erbjudandet kommer bl.a. att öka Strömstads kommuns möjligheter att rekrytera och behålla 
nyckelpersoner.
I en Alternativ tjänstepensionslösning får medarbetaren en pensionslösning anpassad efter egna 
önskemål. Medarbetare som avstår från att aktivt välja, kvarstår i ursprunglig KAP-KL för 
förmånsbestämd ålderspension (FÅP), enligt kollektivavtalets huvudregel.

För de medarbetare som väljer att kvarstå i ursprunglig KAP-KL, kan val av Alternativ tjänstepension 
göras senare. Kravet är då att medarbetaren vid detta senare tillfälle har ett pensionsunderlag 
överstigande 7,5 inkomstbasbelopp.

Alternativ tjänstepension kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller enligt lag och 
kollektivavtal.
Rätten till eget val av pensionsförvaltare till den avgiftsbestämda ålderspensionen kvarstår 
oförändrat även för medarbetare som väljer Alternativ tjänstepension.
Premien för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL får inte användas för Alternativ 
tjänstepension.

Strömstads kommun anvisar upphandlad försäkringsgivare avseende placering av premien för 
Alternativ tjänstepension. 

Annan tillämpning av Alternativ tjänstepension än vad som anges i dessa Regler får inte förekomma 
hos Strömstads kommun. 

2.2Personkrets

Strömstads kommun erbjuder Alternativ tjänstepension till de medarbetare som uppfyller samtliga 
följande villkor:

• Omfattas av KAP-KL
• Är 28 år eller äldre
• Har en tillsvidareanställning hos Strömstads kommun
• Har lön med minst 8,5 IBB i pensionsunderlag
• Har en lön som omräknat till årslön vid nyanställning uppgår till 8,5 inkomstbasbelopp



2.3Grundregler

Pensionsåldern är 65 år.
Medarbetaren omfattas av KAP-KLs regler om pensionsmedförande lön, intjänandetid mm. 
Strömstads kommun svarar, enligt plan, för finansiering och tryggande av förmånerna.
Medarbetaren äger enligt KAP-KL, efter överenskommelse med Strömstads kommun, rätt att istället 
för ursprunglig KAP-KL välja annan pensionslösning för ålderspensionen för pensionsunderlag 
överstigande 7,5 inkomstbasbelopp.
Skriftlig överenskommelse ska undertecknas mellan Strömstads kommun och den anställde för att 
pensionslösningen ska vara giltig. 
KAP-KLs avgiftsbestämda del kvarstår i enlighet med kollektivavtalet. Sjuk- och 
efterlevandepensionsförmåner kvarstår på hela pensionsunderlaget. 
Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55-års ålder eller från den tidpunkt som skattelagstiftningen 
och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen som ett livsvarigt eller temporärt uttag. 
Premiebetalning ska ske så länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock längst intill 65 års ålder.
För arbetstagare som avgår före 65 år, dock tidigast från och med kalendermånaden under vilken 
han eller hon fyller 61 år, tillgodoräknas även den tid som återstår till 65 år, s.k. slutbetalning. 
Försäkringsalternativet ger oantastbara pensioner till den försäkrade, som tillika är oåterkallelig 
förmånstagare. 

2.4Val av utformning av alternativ tjänstepension

Den medarbetare som väljer Alternativ tjänstepension, får välja premiebestämd försäkringslösning 
inom ramen för de leverantörer som Strömstads kommun upphandlat avseende såväl traditionell- 
som fondförsäkring. 

2.4.1 Premieunderlag för alternativ tjänstepension
Premien för försäkringar enligt Alternativ tjänstepension kommer årligen att avstämmas mot den 
premiekostnad som Strömstads kommun annars skulle ha haft för en försäkrad förmån för 
förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL alternativt avgiftsbestämd AKAP-KL. 
Kostnadsneutralitet gäller för Strömstads kommun.

2.4.2 Traditionell- eller fondförsäkring
Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på pensionskapitalet vid 
pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är beroende av de premier som inbetalats under 
anställningstiden, samt av den vinstdelning som försäkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, 
eller vid fondförsäkring den värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid val av 
fondförsäkring är alltid medarbetaren själv ansvarig för valet av fond, och därmed också storleken på 
pensionsförmånerna.

2.5Efterlevandeskydd

Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL kan medarbetaren själv avgöra om hans/hennes 
alternativa pensionslösning ska omfatta utökat efterlevandeskydd. Detta påverkar den egna 
ålderspensionen, som då blir lägre. 
Strömstads kommun tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, gentemot efterlevande, i det fall någon 
medvetet avstått ifrån val av efterlevandeskydd i det alternativa valet.

2.6Obligatoriskt premieskydd vid sjukdom



Premien för Alternativ tjänstepension ska obligatoriskt innehålla premieskydd vid sjukdom. Det 
betyder att pensionsuppbyggnaden fortsätter även under sjukdomstid. Kostnaden för premieskyddet 
belastar ej den anställdes premieutrymme utan betalas av arbetsgivaren utöver den övriga premien. 

2.7Konsekvenser av att välja alternativ tjänstepension

Medarbetare som valt Alternativ tjänstepension kan inte under anställningstiden hos Strömstads 
kommun återgå till ursprunglig FÅP (förmånsbestämd ålderspension) i KAP-KL.
Genom att välja Alternativ tjänstepension tar medarbetaren eget ansvar för den valda 
pensionslösningen. Medarbetaren eller efterlevande till medarbetaren, kan således i framtiden inte 
ställa några krav på Strömstads kommun, för att vald pensionslösning skulle ge ett oförmånligt 
ekonomiskt utfall, jämfört med den ålderspension som ursprunglig FÅP skulle ha givit.

2.8Förändring av vald alternativ försäkringslösning

Medarbetaren har möjlighet att byta förvaltningsform inom den alternativa försäkringslösningen. 

2.9Löneökning/löneminskning

Om medarbetare inom personkretsen får löneökning så att hans pensionsunderlag överstiger 8,5 
inkomstbasbelopp, ska han erbjudas att välja Alternativ tjänstepension. 
Om medarbetare som valt Alternativ tjänstepension får löneminskning, så att pensionsunderlaget 
understiger 7,5 inkomstbasbelopp, upphör premiebetalningen.

2.10 Rådgivning

För medarbetaren innebär valet mellan ursprunglig och Alternativ tjänstepension ett viktigt 
privatekonomiskt beslut.
Strömstads kommun kommer därför att erbjuda medarbetaren individuell rådgivning av oberoende 
försäkringsspecialist vilken utses av Strömstads kommun. 
För att medarbetaren ska kunna ta ställning i valet mellan ursprunglig och Alternativ tjänstepension, 
ska denne före sitt val alltid få information om skillnaderna mellan de olika försäkringslösningarna. 

3 Rutiner för löneväxling till pension

3.1Inledning

Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla via ett överenskommet månatligt 
bruttolöneavdrag. Erbjudandet syftar till att stärka kommunens möjlighet att attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare genom att vara en modern och flexibel arbetsgivare
En löneväxling innebär att den anställde byter en bestämd del av sin bruttolön mot att motsvarande 
del plus tillägg inbetalas till en pensionsförsäkring i ett valt försäkringsbolag enligt den anställdes 
önskemål, kommunens upphandling, regler för pensioner samt dessa rutiner. 

Löneväxling kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller enligt lag och kollektivavtal samt 
ev. privat sparande.

Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Anställda som löneväxlar får därför ett 
tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas utifrån skillnaden mellan lagstadgade arbetsgivaravgifter 
och särskild löneskatt på pensionskostnader.



Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie 
tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande för 
tjänstepensionen. 

Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt vid beräkning av 
lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg och sjukavdrag.

Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde.
Strömstads kommun har upphandlat valbar försäkringsgivare avseende placering av premien för 
löneväxlingen.

3.2Personkrets

Strömstads kommun erbjuder växling av lön mot pension till de medarbetare som uppfyller följande 
villkor:

• Har en tillsvidareanställning i kommunen
• Omfattas av KAP-KL/AKAP-KL
• Är 21 år eller äldre
• Bör ha lön överstigande 8,3 inkomstbasbelopp

3.3Grundregler

• Pensionsåldern är 65 år.
• Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55-års ålder eller från den tidpunkt som 

skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen som ett livsvarigt eller 
temporärt uttag. 

• Premiebetalning kan ske så länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock längst intill 65 års 
ålder.

• Försäkringsalternativet är en arbetsgivarägd tjänstepension med den anställde som 
försäkrad. Den försäkrade har full förfoganderätt över pensionen. 

3.4Storleken på växlingen

Det belopp som den anställde avstår varje månad måste uppgå till minst 1 000 kr. 
Utöver den bruttolön som den anställde avstår bekostar arbetsgivaren ett tillägg motsvarande 
skillnaden mellan sociala avgifter och löneskatt, vilket inbetalas till det förvaltningsalternativ som den 
anställde väljer. Tillägget kan komma att förändras utifrån en ev. förändring av de sociala avgifterna 
eller löneskatten och är således inget fast belopp.  

3.5Val av utformning av löneväxlingen

Den medarbetare som väljer löneväxling, får välja premiebestämd försäkringslösning inom ramen för 
de leverantörer som kommunen upphandlat avseende såväl traditionell- som fondförsäkring. 

3.6Traditionell- eller fondförsäkring

Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på pensionskapitalet vid 
pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är beroende av de premier som inbetalats under 



anställningstiden, samt av den vinstdelning/återbäring som försäkringsbolaget tilldelar traditionell 
försäkring, eller vid fondförsäkring den värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden. 
Vid val av fondförsäkring är alltid medarbetaren själv ansvarig för valet av fond, och därmed också 
storleken på pensionsförmånerna.

3.7Efterlevandeskydd

Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL kan medarbetaren själv avgöra om hans/hennes 
löneväxling ska omfatta ett utökat efterlevandeskydd. Detta påverkar den egna ålderspensionen, 
som då blir lägre. 
Strömstads kommun tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, gentemot efterlevande, i det fall någon 
medvetet avstått ifrån val av efterlevandeskydd i det alternativa valet 

3.8Förändring av försäkringslösningen

Medarbetaren har möjlighet att byta förvaltningsform, premiestorlek och efterlevandeskydd inom 
den valda försäkringslösningen. Ändring av förvaltningsform och efterlevandeskydd ska anmälas till 
respektive försäkringsbolag. Ändring av premiestorleken ska anmälas till personalavdelningen. 
Ändring kan ske maximalt två gånger per år.  

3.9Löneunderlag

Det är lönen innan växlingen som ska ligga till grund för avsättningen till tjänstepensionen. Dock kan 
ev. ersättningar från socialförsäkringarna enligt lag komma att påverkas av växlingen såsom allmän 
pension, sjukersättning och föräldrapenning. 
Det är även lönen innan växlingen som ska ligga till grund för lönerevision.

3.10 Vid sjukdom/ledighet

Löneväxlingen upphör vid långvarig ledighet (dock ej semester) eller då den anställde ej längre har en 
sjuklön som avdraget kan tas av. 

3.11 Särskild överenskommelse

För att växling av lön mot pension ska börja gälla ska en särskild överenskommelse upprättas vilken 
ska undertecknas av både den anställde och av arbetsgivaren. 

3.12 Rådgivning

För medarbetaren innebär valet av ev. löneväxling ett viktigt privatekonomiskt beslut.
Strömstads kommun kommer därför att erbjuda medarbetaren individuell rådgivning av oberoende 
försäkringsspecialist vilken utses av kommunen. 
För att medarbetaren ska kunna ta ställning i valet ska denne före sitt val alltid få information om 
skillnaderna mellan de olika förvaltningsformerna samt övriga valmöjligheter.

4. Rutiner om omreglerad anställning för äldre anställda

4.1 Medarbetare som uppnått den i LAS 32 a § angivna åldern



För medarbetare som uppnått den i LAS 32 a § angivna åldern, förnärvarande 67 års ålder, 
omregleras eventuellt fortsatt anställning till en tidsbegränsad anställning. Anställd som uppnått LAS 
32 a § angivna åldern tjänar inte in någon ytterligare tjänstepension.

Vid avgång

5. Rutiner om särskild avtalspension enligt överenskommelse

5.1 Syfte och omfattning

Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter individuell 
överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är inte en rättighet utan 
ett arbetsgivarinstrument och ska användas med stor återhållsamhet.
Kriterier för särskild avtalspension:
Den anställde ska ha fyllt 61 år,

• den befattning som lämnas ska inte återbesättas och
• den anställde ska ha varit anställd under minst 5 år av de senaste 10 åren.
• Särskild avtalspension kan under särskilda omständigheter beviljas efter andra kriterier.

Kostnaden för särskild avtalspension belastar respektive förvaltning.

5.2 Pensionsnivåer

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KL regler. 
Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser inom respektive skikt av 
pensionsunderlaget.

Pensionsunderlag uttryckt i 
inkomstbasbelopp

Pensionsnivå inom respektive skikt av 
pensionsunderlaget

Heltids SAP Deltids SAP
0 – 7,5 73,5 % 60 %

7,5 - 55 % 55%

Pension på deltid betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstids-minskningen.
Särskild avtalspension betalas ut från den överenskomna tidpunkten till och med kalendermånaden 
närmast före 65 års ålder.

5.3 Pensionsavgift och pensionsgrundande tid i KAP-KL

Pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension ska fortsätta att betalas under tid med särskild 
avtalspension. Avgiftsunderlaget för pensionsavgiften beräknas i likhet med KAP- KL § 12 mom 3.
Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter i förekommande fall att 
tillgodoräknas och rätten till efterlevandepension bibehålls under tid med särskild avtalspension.

5.4 Påverkan på allmän försäkring

Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma att påverka allmän pension, 
socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna.



Kommunen kompenserar inte den anställde för denna påverkan men ska informera om den.



Bilaga 1

Avtal om alternativ tjänstepension för anställd

Detta avtal ingås med stöd av KAP-KL, bilaga 2, ”särskilda frågor KAP-KL ” punkt 1.

Namn Personnummer

          

omfattas inte av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL, §§ 17-29.

Genom att underteckna detta avtal frånsäger sig medarbetaren rätten till förmånsbestämd 
ålderspension till förmån för en alternativ tjänstepension enligt Kommunens vid varje tillfälle 
gällande regler. 

Alternativ tjänstepension kompletterar de pensionsförmåner som i övrigt gäller lag och avtal. 
Samordning ska även ske för den tid medarbetaren omfattats av alternativ tjänstepension hos annan 
arbetsgivare. 

 Den löpande premien ska motsvara den premiekostnad som Kommunen skulle ha haft vid 
kollektiv försäkringslösning för den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL.

 Den löpande premien ska motsvara den premiekostnad som Kommunen skulle ha haft vid 
kollektiv försäkringslösning för ålderspensionen på lönedelar över 7,5 IBB enligt AKAP-KL.

Kommunen tecknar pensionsförsäkring hos det försäkringsbolag som den anställde väljer utifrån de 
försäkringsbolag som anvisas av Kommunen som valbara. 

Pensionsförsäkringen ägs av Kommunen med den anställde som oåterkallelig förmånstagare. 

Den anställde väljer inom ramen för försäkringsbolagens produkter och villkor försäkringsinnehåll 
med avseende på fondförsäkring eller försäkring med garanterad ränta, med eller utan 
återbetalningsskydd. 

Medarbetare som valt alternativ tjänstepension kan inte under anställningstiden återgå till 
ursprunglig KAP-KL för förmånsbestämd ålderspension (FÅP), enligt kollektivavtalets huvudregel.

Genom att välja alternativ tjänstepension tar medarbetaren eget ansvar för den valda 
pensionslösningen. Medarbetaren eller efterlevande till medarbetaren, kan således i framtiden inte 
ställa några krav på Kommunen, för att vald pensionslösning skulle ge ett ev. sämre ekonomiskt 
utfall, jämfört med den ålderspension som ursprunglig FÅP skulle ha givit. Utöver det som nämns i 
detta avtal gäller Kommunens regler vid varje tillfälle.

Medarbetaren har tagit del av kommunens regler för pension samt rutiner  för alternativ 
tjänstepension 

Underskrift
Datum Datum

          
För Strömstads Kommun Arbetstagare

Namnförtydligande Namnförtydligande

          



Bilaga 2

Avtal om löneväxling mot pensionspremie för anställd
Mellan Strömstads kommun och       träffas följande överenskommelse från och med       (datum)

Den anställde avstår       (kr) av sin månadslön varje månad.

Kommunen åtar sig att månatligen betala motsvarande belopp till en tjänstepensionsförsäkring i 
försäkringsbolaget Skandia. Kommunen kommer också att betala mellanskillnaden i löneskatt – sociala 
avgifter på den anställdes försäkring, för närvarande 5,8 procent extra. Försäkringen ska ägas av 
Strömstads kommun med den anställde som försäkrad.

Överenskommelsen gäller tillsvidare.
Övriga anställningsvillkor och förmåner påverkas inte av denna överenskommelse.

Om medarbetaren byter arbetsgivare eller slutar sin tjänst åtar sig kommunen att – enligt medarbetarens 
önskemål – medverka till att försäkringen överlåts till den nya arbetsgivaren eller medarbetaren privat.

Medarbetaren är informerad om att denne kan göra en förlust när det gäller ålderspension, familjepension 
och sjukförsäkring vad gäller allmän försäkring, om han/hon har en inkomst som understiger 8,07 
inkomstbasbelopp per år.

Medarbetaren ansvarar själv för att avbryta sitt sparande vid tjänstledighet, föräldraledighet eller avgång. 
Skulle premie betalas till försäkringen trots att det inte finns bruttolön att göra löneavdrag mot får 
kommunen kreditera motsvarande belopp ur försäkringen.

I övrigt gäller Strömstads kommuns vid var tillfälle gällande rutiner avseende löneväxling.

Underskrift
Datum Datum

          
För Strömstads Kommun/pensionshandläggare Arbetstagare

Namnförtydligande Namnförtydligande

          



Bilaga 3

Ändring/avslut av löneväxling mot pensionspremie för anställd
(Blanketten används om du vill anmäla ändrat belopp för löneavstående)

 Jag vill ändra det belopp jag avstår min bruttolön till pensionspremie.

Mitt löneavstående skall vara      kr i månaden.

  Jag ger mitt medgivande till att Strömstads kommun automatiskt överför premie varje månad 
från min bruttolön för placering i pensionssparande i av mig vald försäkring.

  Jag vill avsluta mitt avstående av bruttolön till pensionspremie.

Underskrift
Datum

     
Arbetstagare

Namnförtydligande Personnummer

          

Skicka svarskortet till:

Försäkringsstrategi
Box 22038

104 22 Stockholm



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 21 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 20 
KS § 07 
KSAU § 07                        Dnr: KS/2017-0010 

Uppföljning 2016 - Kostpolicy 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
I april 2015 antog kommunfullmäktige en kostpolicy för Strömstads kommun. 
Kostpolicyn ska följas upp årligen av barn- och utbildningsnämnden och resultatet 
ska redovisas för kommunfullmäktige. 
Kostchefen använder den kommunala kostpolicyn i planerings- och uppföljningsarbetet. 
Måltidsverksamhetens tre kökschefer använder kostpolicyn i planeringsarbetet och i som 
stöd för den dagliga tillagningen av måltider. Arbetet  
med att ta fram handlingsplaner utifrån kostpolicyn har påbörjats och förväntas vara klart 
under första kvartalet 2017. 
Förvaltningschefen och kostchefen gör bedömningen att kostpolicyn fungerar och 
används enligt kommunfullmäktiges intentioner så som kvalitetssäkring av 
måltidsverksamheten. I bifogad bilaga finns uppföljning av kostpolicyns mål. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15 
Tjänsteskrivelse Agneta Kullberg, kostchef 2016-11-29 
Uppföljning av kostpolicyns mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
Ny stämpel 20



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (35) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-08  

 
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 
KS §07 
KSAU §07    Dnr: KS/2017-0010 

Uppföljning 2016 - Kostpolicy 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att revidera kostpolicyn med att i  
Mål kostpolicy byta ut; närproducerade livsmedel mot lokalproducerat livsmedel.  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
I april 2015 antog kommunfullmäktige en kostpolicy för Strömstads kommun. 
Kostpolicyn ska följas upp årligen av barn- och utbildningsnämnden och resultatet 
ska redovisas för kommunfullmäktige. 
Kostchefen använder den kommunala kostpolicyn i planerings- och uppföljningsarbetet. 
Måltidsverksamhetens tre kökschefer använder kostpolicyn i planeringsarbetet och i 
som stöd för den dagliga tillagningen av måltider. Arbetet  
med att ta fram handlingsplaner utifrån kostpolicyn har påbörjats och förväntas vara 
klart under första kvartalet 2017. 
Förvaltningschefen och kostchefen gör bedömningen att kostpolicyn fungerar och 
används enligt kommunfullmäktiges intentioner så som kvalitetssäkring av 
måltidsverksamheten. I bifogad bilaga finns uppföljning av kostpolicyns mål. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-25 
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15 
Tjänsteskrivelse Agneta Kullberg, kostchef 2016-11-29 
Uppföljning av kostpolicyns mål. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att notera informationen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att 
revidera kostpolicyn med att i Mål kostpolicy byta ut; närproducerade livsmedel mot 
lokalproducerat livsmedel.  

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

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium och Barn- och utbildningsnämnden 



STRÖMSTADS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  9 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 

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

KSAU § 07    Dnr: KS/2017-0010 

Uppföljning 2016 - Kostpolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
I april 2015 antog kommunfullmäktige en kostpolicy för Strömstads kommun. 
Kostpolicyn ska följas upp årligen av barn- och utbildningsnämnden och resultatet 
ska redovisas för kommunfullmäktige. 

Kostchefen använder den kommunala kostpolicyn i planerings- och 
uppföljningsarbetet. Måltidsverksamhetens tre kökschefer använder kostpolicyn i 
planeringsarbetet och i som stöd för den dagliga tillagningen av måltider. Arbetet  
med att ta fram handlingsplaner utifrån kostpolicyn har påbörjats och förväntas vara 
klart under första kvartalet 2017. 

Förvaltningschefen och kostchefen gör bedömningen att kostpolicyn fungerar och 
används enligt kommunfullmäktiges intentioner så som kvalitetssäkring av 
måltidsverksamheten. I bifogad bilaga finns uppföljning av kostpolicyns mål. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15 
Tjänsteskrivelse Agneta Kullberg, kostchef 2016-11-29 
Uppföljning av kostpolicyns mål. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsens beslut  
1) att ställa sig bakom förvaltningschefens uppföljning av kommunens 
kostpolicy, samt 

2) att uppföljningen skickas till kommunstyrelsen för vidare hantering 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att informationen noteras 

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

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium

 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-12-15

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00
Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10
452 80 Strömstad

BUN/2016-0206

BUN § 122 Uppföljning 2016 - Kostpolicy
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1) att ställa sig bakom förvaltningschefens uppföljning av kommunens 

kostpolicy, samt

2) att uppföljningen skickas till kommunstyrelsen för vidare hantering

Sammanfattning av ärendet
Kostchef Agneta Kullberg och utredare Nicklas Faritzon föredrar ärendet.

I april 2015 antog kommunfullmäktige en kostpolicy för Strömstads kommun. 
Kostpolicyn ska följas upp årligen av barn- och utbildningsnämnden och resultatet 
ska redovisas för kommunfullmäktige.

Kostchefen använder den kommunala kostpolicyn i planerings- och uppföljnings-
arbetet. Måltidsverksamhetens tre kökschefer använder kostpolicyn i planerings-
arbetet och i som stöd för den dagliga tillagningen av måltider.

Arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån kostpolicyn har påbörjats och 
förväntas vara klart under första kvartalet 2017.

Förvaltningschefen och kostchefen gör bedömningen att kostpolicyn fungerar och 
används enligt kommunfullmäktiges intentioner så som kvalitetssäkring av 
måltidsverksamheten. I bifogad bilaga finns uppföljning av kostpolicyns mål.

Arbetsutskottets förslag till beslut
1) att ställa sig bakom förvaltningschefens uppföljning av kommunens 

kostpolicy, samt

2) att uppföljningen skickas till kommunstyrelsen för vidare hantering

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta 
enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-29 Dnr: BUN/2016-0206
BUN - Kost och städ
Agneta Kullberg, 0526-19 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Uppföljning 2016 - Kostpolicy

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. att ställa sig bakom förvaltningschefens uppföljning av kommunens 
kostpolicy, samt 

2. att uppföljningen skickas till kommunstyrelsen för kännedom

Sammanfattning av ärendet
I april 2015 antog kommunfullmäktige en kostpolicy för Strömstads kommun. 

Kostpolicyn är ett styrande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra 
kommunens måltidsverksamhet. Policyn ska användas vid planering och 
uppföljning av måltidsverksamheten, samt ligga till grund för handlingsplaner. 

Kostpolicyn ska följas upp årligen av barn- och utbildningsnämnden och resultatet 
ska redovisas för kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning
Verksamhetschefen för måltid använder den kommunala kostpolicyn i planerings- 
och uppföljningsarbetet. Måltidsverksamhetens tre kökschefer använder 
kostpolicyn i planeringsarbetet och i som stöd för den dagliga tillagningen av 
måltider. 

Kökscheferna har kommunicerat kostpolicyns innehåll, syfte och funktion ut till 
samtliga anställda inom måltidsorganisationen via arbetsplatsträffar. 

Arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån kostpolicyn har påbörjats och 
förväntas vara klart under första kvartalet 2017. 

Förvaltningschefen och kostchefen gör bedömningen att kostpolicyn fungerar och 
används enligt kommunfullmäktiges intentioner så som kvalitetssäkring av 
måltidsverksamheten. I bifogad bilaga finns uppföljning av kostpolicyns mål.

Agneta Kullberg
administrativ chef/utredare
0526-19 
nicklas.faritzon@stromstad.se

Annelie Gollungberg
förvaltningschef
0526-192 20
annelie.gollungberg@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-29 Dnr: BUN/2016-0206
BUN - Kost och städ

Bilaga

Mål kostpolicy Kommentar uppföljning
Uppmuntra och stimulera 
till sunda matvanor och 
näringsriktig kost samt 
främja god hälsa och 
hållbar utveckling

Kostchefen och kökscheferna arbetar kontinuerligt med målet. 
Under skolornas matråd tas frågan upp till diskussion 
tillsammans med elevrepresentanterna och personalen. Här 
förmedlar man från måltidsorganisationen kunskap om sunda 
matvanor och näringsriktig kost och hur detta främjar god hälsa 
och en hållbar utveckling. Detta tas också upp i skolans 
hemkunskapsundervisning. Även på förskolornas 
matrådsmöten diskuteras detta. 

Inom äldreomsorgen diskuteras också vikten av sunda mat-
vanor, men här läggs mer fokus på åtgärder för att få brukarna 
att äta. En del i detta är att vid behov, tillfälligt eller permanent, 
anpassa maten till brukaren.

Skapa bra och trivsamma 
måltidsmiljöer inom för-
skola, skola och äldre-
omsorg

I arbetet med att skapa bra och trivsamma måltidsmiljöer är 
matråden en viktig del. Frågan om måltidsmiljön tas ofta upp på 
råden och många idéer om hur miljön i kommunens matsalar 
kan förbättras har framkommit. 

Öka källsorteringen och 
minska matsvinnet i alla led

Källsortering förekommer till viss del inom skola och förskola 
mindre inom äldreomsorgen.                                                           

Att minska svinnet är ständigt aktuellt och det arbetas med dels 
på matråd samt på APT för måltidspersonal.

Öka inköpen av ekologiska/ 
närproducerade livsmedel, 
öka utbudet av vegetariska 
rätter samt sträva efter 
minskad klimatbelastning

Måltidsenhetens kök har ökat andelen eko/KRAV-inköp till 
23,4% (161031), andelen förväntas öka något till årsslut.

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

I matsedelplanering har detta en central roll.  Principen är att 
det ska så långt det är möjligt tillaga mat att de flesta ska kunna 
äta utan att det behövs tillagas något extra.  Detta för att kunna 
där det är möjligt minska antal specialkoster. 



 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 22 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 21 
KS § 08 
KSAU § 21                        Dnr: KS/2016-0639 

Canning - markanvisningsavtal 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende markanvisning för bostäder och 
verksamheter på Canning och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att underteckna 
markanvisningsavtalet med Riksbyggen ekonomisk förening. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, KS §159, att utse Riksbyggen ekonomisk förening 
(org.nr: 702001-7781) till vinnare i markanvisningstävlingen för Canning, vilka erhöll en 
avgiftsfri markanvisning på två år för bostäder och verksamheter.  
Mark- och exploateringsavdelningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram ett förslag till 
markanvisningsavtal. 
Förslag till markanvisningsavtal behandlades av kommunstyrelsen, 2016-11-30, KS § 173, 
där kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal och 
gav förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Riksbyggen ekonomisk förening samt att 
låta en utomstående avtalsjurist granska och godkänna avtalet innan det undertecknas. 
Förvaltningen har i enlighet med ramavtal gett advokatfirman Stangdell och Wennerqvist i 
uppdrag att granska markanvisningsavtalet. Advokatfirmans utlåtande har sammanställts i 
ett PM vilket översänts till kommunen. 
Granskningen har haft sin utgångspunkt i hur avtalet ställer sig till gängse kommunala 
markanvisningsavtal innehållsmässigt. Advokatfirman bedömer att markanvisnings-avtalet i 
allt väsentligt innehåller och inte avviker från de villkor och regleringar som återfinns i 
gängse kommunala markanvisningsavtal samt har heller inga synpunkter på att avtalet inte 
skulle följa de lagar och regler som gäller för denna typ av avtal. 
Advokatfirman nämner ett antal punkter som de anser bör regleras i kommande 
marköverlåtelseavtal mellan parterna, vilket avses att tecknas inför antagandet av 
detaljplanen.  
Marköverlåtelseavtalet kommer att reglera bland annat parternas ansvar vid 
genomförandet av detaljplanen, exploateringskostnader, villkor för marköverlåtelserna 
samt tidplan. De av advokatfirman nämnda punkterna samt en rad andra avtalsvillkor ser 
förvaltningen som nödvändiga att avtala om i kommande marköverlåtelseavtal, vilket 
tillsammans med detaljplanen avses antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2017-01-18 
Förslag till markanvisningsavtal inklusive bilagor 
PM ang. markanvisningsavtal för Canning, Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist, 2017-
01-16 

rakarl01
Ny stämpel 21
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-08  

 
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 
KS §08 
KSAU §21    Dnr: KS/2016-0639 

Canning - markanvisningsavtal 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende markanvisning för bostäder och 
verksamheter på Canning och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
underteckna markanvisningsavtalet med Riksbyggen ekonomisk förening. 

Reservationer och särskilt uttalande 
Ronnie Brorsson (S), Lena Martinsson (S), Ulf Gustafsson (S) samt Siwert Hjalmarsson 
(M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, KS §159, att utse Riksbyggen ekonomisk 
förening (org.nr: 702001-7781) till vinnare i markanvisningstävlingen för Canning, vilka 
erhöll en avgiftsfri markanvisning på två år för bostäder och verksamheter.  
Mark- och exploateringsavdelningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram ett förslag till 
markanvisningsavtal. 
Förslag till markanvisningsavtal behandlades av kommunstyrelsen, 2016-11-30, KS § 173, 
där kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal 
och gav förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Riksbyggen ekonomisk förening 
samt att låta en utomstående avtalsjurist granska och godkänna avtalet innan det 
undertecknas. 
Förvaltningen har i enlighet med ramavtal gett advokatfirman Stangdell och 
Wennerqvist i uppdrag att granska markanvisningsavtalet. Advokatfirmans utlåtande har 
sammanställts i ett PM vilket översänts till kommunen. 
Granskningen har haft sin utgångspunkt i hur avtalet ställer sig till gängse kommunala 
markanvisningsavtal innehållsmässigt. Advokatfirman bedömer att markanvisnings-
avtalet i allt väsentligt innehåller och inte avviker från de villkor och regleringar som 
återfinns i gängse kommunala markanvisningsavtal samt har heller inga synpunkter på 
att avtalet inte skulle följa de lagar och regler som gäller för denna typ av avtal. 
Advokatfirman nämner ett antal punkter som de anser bör regleras i kommande 
marköverlåtelseavtal mellan parterna, vilket avses att tecknas inför antagandet av 
detaljplanen.  
Marköverlåtelseavtalet kommer att reglera bland annat parternas ansvar vid 
genomförandet av detaljplanen, exploateringskostnader, villkor för marköverlåtelserna 
samt tidplan. De av advokatfirman nämnda punkterna samt en rad andra avtalsvillkor 
ser förvaltningen som nödvändiga att avtala om i kommande marköverlåtelseavtal, 
vilket tillsammans med detaljplanen avses antas av kommunfullmäktige. 
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Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2017-01-18 
Förslag till markanvisningsavtal inklusive bilagor 
PM ang. markanvisningsavtal för Canning, Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist, 
2017-01-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende markanvisning för bostäder och 
verksamheter på Canning och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
underteckna markanvisningsavtalet med Riksbyggen ekonomisk förening. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att inte teckna avtal före överklagan avgjorts. 

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att text i avtalet under §8 där det står att man skall bygga 
på Skeppsbroplatsen först ska tas bort, då det under samma punkt anges att 
etappindelning skall bestämmas vid tecknande av marköverlåtelseavtalet.  

att stryka text under §5 Detaljplan och genomförande 5:1 Grundläggande 
förutsättningar; Företaget och Kommunen ska tillsammans verka för att pågående 
detaljplan omarbetas och anpassas till Företagets tävlingsförslag, vilken antas och vinner 
laga kraft. 
Ulf Gustafsson (S) och Lena Martinsson (S) bifaller Ronnie Brorssons yrkande 

Hans-Inge Sältenberg (C) och Margareta Fredriksson bifaller Kommunstyrelsens 
arbetsutskott förslag till beslut  
 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut mot Siwert 
Hjalmarssons yrkande att inte teckna avtal före överklagan avgjorts och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, röstar ja 
Den som röstar för Siwert Hjalmarssons (M) yrkande att inte teckna avtal före 
överklagan avgjorts, röstar nej. 

 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 8 
Kommunstyrelsen 2017-02-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C   X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
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5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S    X   
8 Lena Martinsson S    X   
9 Ulf Gustafsson S    X   

10 Siwert Hjalmarsson M    X   
11 Mattias Gustafsson SD    X   
  Summa  6   5   

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enlig kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer Ronnie Brorssons yrkande på att text i avtalet under §8 där det står 
att man skall bygga på Skeppsbroplatsen först ska tas bort, då det under samma punkt 
anges att etappindelning skall bestämmas vid tecknande av marköverlåtelseavtalet mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå densamma. 

 
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 Omröstningsprotokoll § 8 
Kommunstyrelsen 2017-02-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C   X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S    X   
8 Lena Martinsson S    X   
9 Ulf Gustafsson S    X   

10 Siwert Hjalmarsson M    X   
11 Mattias Gustafsson SD    X   
  Summa  6   5   

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronnie Brorssons yrkande. 
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Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer Ronnie Brorssons yrkande att stryka text under §5 Detaljplan och 
genomförande 5:1 Grundläggande förutsättningar; Företaget och Kommunen ska 
tillsammans verka för att pågående detaljplan omarbetas och anpassas till Företagets 
tävlingsförslag, vilken antas och vinner laga kraft mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat avslå densamma. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande, röstar ja. 
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande, röstar nej. 
 
Strömstads kommun Omröstningsprotokoll § 8 
Kommunstyrelsen 2017-02-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C    X   
2 Hans-Inge Sältenberg C    X   
3 Anna-Lena Carlsson C    X   
4 Margareta Fredriksson L    X   
5 Anette Andersson L    X   
6 Bengt Bivrin MP    X   
7 Ronnie Brorsson S   X X   
8 Lena Martinsson S   X    
9 Ulf Gustafsson S   X    

10 Siwert Hjalmarsson M   X    
11 Mattias Gustafsson SD   X    
  Summa  5   6   

 
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 6 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronnie Brorssons yrkande. 
 
Beslutsgång  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 
2017-02-01 

 

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

KSAU § 21    Dnr: KS/2016-0639 

Canning - markanvisningsavtal 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende markanvisning för bostäder och 
verksamheter på Canning och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
underteckna markanvisningsavtalet med Riksbyggen ekonomisk förening. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, KS §159, att utse Riksbyggen ekonomisk 
förening (org.nr: 702001-7781) till vinnare i markanvisningstävlingen för Canning, vilka 
erhöll en avgiftsfri markanvisning på två år för bostäder och verksamheter.  
Mark- och exploateringsavdelningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram ett förslag till 
markanvisningsavtal. 
Förslag till markanvisningsavtal behandlades av kommunstyrelsen, 2016-11-30, KS § 
173, där kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till 
markanvisningsavtal och gav förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Riksbyggen 
ekonomisk förening samt att låta en utomstående avtalsjurist granska och godkänna 
avtalet innan det undertecknas. 
Förvaltningen har i enlighet med ramavtal gett advokatfirman Stangdell och 
Wennerqvist i uppdrag att granska markanvisningsavtalet. Advokatfirmans utlåtande 
har sammanställts i ett PM vilket översänts till kommunen. 

Granskningen har haft sin utgångspunkt i hur avtalet ställer sig till gängse kommunala 
markanvisningsavtal innehållsmässigt. Advokatfirman bedömer att markanvisnings-
avtalet i allt väsentligt innehåller och inte avviker från de villkor och regleringar som 
återfinns i gängse kommunala markanvisningsavtal samt har heller inga synpunkter på 
att avtalet inte skulle följa de lagar och regler som gäller för denna typ av avtal. 
Advokatfirman nämner ett antal punkter som de anser bör regleras i kommande 
marköverlåtelseavtal mellan parterna, vilket avses att tecknas inför antagandet av 
detaljplanen.  

Marköverlåtelseavtalet kommer att reglera bland annat parternas ansvar vid 
genomförandet av detaljplanen, exploateringskostnader, villkor för marköverlåtelserna 
samt tidplan. De av advokatfirman nämnda punkterna samt en rad andra avtalsvillkor 
ser förvaltningen som nödvändiga att avtala om i kommande marköverlåtelseavtal, 
vilket tillsammans med detaljplanen avses antas av kommunfullmäktige. 

 
 

 

 



STRÖMSTADS 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 
2017-02-01 

 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2017-01-18 
Förslag till markanvisningsavtal inklusive bilagor 
PM ang. markanvisningsavtal för Canning, Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist, 
2017-01-16 

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende markanvisning för bostäder och 
verksamheter på Canning och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
underteckna markanvisningsavtalet med Riksbyggen ekonomisk förening. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L) bifaller Kommunledningsförvaltningens förslag till 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att inte underteckna markanvisningsavtalet med 
Riksbyggen ekonomisk förening då avtalet bör revideras.    

Beslutsgång 
Ordförande ställer Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Ronnie 
Brorssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium
 

 

 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen 2017-01-18 Dnr: KS/2016-0639
Mark- och exploateringsavdelningen
Kristin Ulfstad, 0526-191 54

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress:  Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Canning - markanvisningsavtal

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende markanvisning för 
bostäder och verksamheter på Canning och ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att underteckna markanvisningsavtalet med Riksbyggen ekonomisk 
förening.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, KS §159, att utse Riksbyggen ekonomisk 
förening (org.nr: 702001-7781) till vinnare i markanvisningstävlingen för Canning, 
vilka erhöll en avgiftsfri markanvisning på två år för bostäder och verksamheter. 
Mark- och exploateringsavdelningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram ett 
förslag till markanvisningsavtal.

Förslag till markanvisningsavtal behandlades av kommunstyrelsen, 2016-11-30, KS 
§ 173, där kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till 
markanvisningsavtal och gav förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med 
Riksbyggen ekonomisk förening samt att låta en utomstående avtalsjurist granska 
och godkänna avtalet innan det undertecknas.

Förvaltningen har i enlighet med ramavtal gett advokatfirman Stangdell och 
Wennerqvist i uppdrag att granska markanvisningsavtalet. Advokatfirmans 
utlåtande har sammanställts i ett PM vilket översänts till kommunen.
Granskningen har haft sin utgångspunkt i hur avtalet ställer sig till gängse 
kommunala markanvisningsavtal innehållsmässigt. Advokatfirman bedömer att 
markanvisningsavtalet i allt väsentligt innehåller och inte avviker från de villkor 
och regleringar som återfinns i gängse kommunala markanvisningsavtal samt har 
heller inga synpunkter på att avtalet inte skulle följa de lagar och regler som gäller 
för denna typ av avtal.
Advokatfirman nämner ett antal punkter som de anser bör regleras i kommande 
marköverlåtelseavtal mellan parterna, vilket avses att tecknas inför antagandet 
av detaljplanen. 
Marköverlåtelseavtalet kommer att reglera bland annat parternas ansvar vid 
genomförandet av detaljplanen, exploateringskostnader, villkor för 
marköverlåtelserna samt tidplan. De av advokatfirman nämnda punkterna samt 
en rad andra avtalsvillkor ser förvaltningen som nödvändiga att avtala om i 
kommande marköverlåtelseavtal, vilket tillsammans med detaljplanen avses antas 
av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen
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MARKANVISNINGSSAVTAL FÖR CANNING 
 
 
 
Org.nr: 212000-1405 
Strömstads kommun, genom dess kommunstyrelse 
452 80 Strömstad 
 
Org.nr: 702001-7781 
Riksbyggen ekonomisk förening 
106 18 Stockholm 
 

 
Mellan Strömstads kommun, nedan kallad Kommunen och Riksbyggen ekonomisk 
förening, nedan kallad Företaget har genom förutsättning som anges i §9 nedan följande 
överenskommelser träffats: 
 
 
§ 1 Markanvisning 

Till grund för avtalet ligger att Företaget vunnit Strömstads kommuns 
markanvisningstävling för Canning. 
 
Kommunstyrelsen har genom beslut KS§159, 2016-11-09, bilaga 1, beslutat att till 
Företaget anvisa blivande kvartersmark inom Området, se § 4 nedan. Det markanvisade 
området avser del av fastigheten Strömstad Strömstad 4:16, så kallade Canning. 
Denna markanvisning innebär att Företaget, under en tid av två år från och med ovan 
angivet datum, har en option att avgiftsfritt ensam förhandla med Kommunen om ett 
förvärv av kvartersmarken samt övriga villkor avseende exploateringen. 

 
 

§ 2 Avsiktsförklaring 

Kommunen och Företaget ska tillsammans verka för att det ovan angivna området 
planläggs för ny bebyggelse med cirka 44 000 kvm ljus BTA innehållande bostäder och 
verksamhetslokaler. Parterna är medvetna om antalet kvm ljus BTA är beroende av 
detaljplanens slutgiltiga utformning. 
 
Detta avtal syftar till att ange förutsättningarna för att upprätta detaljplan för Området samt 
att ange villkoren för detaljplanearbetet och samarbetet i övrigt fram till dess 
marköverlåtelseavtal kan träffas mellan parterna eller till dess det klarlagts att 
marköverlåtelseavtal inte kan träffas. 
 
Vidare reglerar detta avtal Företagets rätt och skyldighet att tillsammans med Kommunen 
upprätta detaljplanehandlingar i ett projekt fram till antagande av detaljplanen samt 
genomförandet av densamma. 
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*Rödmarkerade byggnader avser 
hyresrätternas placering inom 
området. 

§ 3 Grundläggande villkor 
Följande huvudprinciper ska gälla: 
 

• Kvartersmarken inom Området ska överlåtas med äganderätt till Företaget. 
(Parhusen berörande Pilenfastigheterna utgår då dessa berör privat fastighet och 
ej ingår i anvisningsområdet.) 
 

• Bostäderna ska upplåtas med både hyresrätt 
och bostadsrätt alternativt äganderätt.  
Av totala antalet bostäder ska minst 20 % 
utgöra hyresrätter. Företaget har genom sitt 
tävlingsbidrag förbundit sig att anordna 
hyresrätterna i läge markerat med rött enligt 
skiss till höger*. En eventuell justering av 
områdets utformning och hyresrätternas 
placeringen inom området ska skriftligen 
godkännas av kommunen. 
 

• Förbehåll om överlåtelseförbud avseende 
hyresrätterna kommer att föreligga för att 
förhindra ombildning till bostadsrätt 
alternativt äganderätt. Om ombildning mot 
förmodan skulle ske kommer en 
tilläggsköpeskilling att tas ut. 
 

• Företaget är medveten om att 60 
markparkeringar inom området ska vara 
tillgängliga för allmänheten.  
 

• Kommunens parkeringsnorm ska följas.  
Parkeringsnormen för antalet bilplatser för flerbostadshus är 1 plats/lägenhet, 
handel 35 platser/1000kvm BTA och restaurang 65 platser/1000kvm BTA.  
Eventuell kantstensparkering som iordningsställs på gator intill kvarteren får 
inte räknas in i parkeringsnormen. Inte heller de 60 markparkeringar inom 
området som ska vara tillgänliga för allmänheten eller parkeringar i kommande 
parkeringshus i södra delen av detaljplanområdet får räknas in i 
parkeringsnormen.  
Parkeringsnorm för cykel för flerbostadshus är 1,5 plats/lägenhet och 20-30 
platser/1000 kvm handel. 
Eventuella ändringar i parkeringsnormen ska skriftligen godkännas av båda 
parter.  
 

• Bebyggelse är endast tillåten norr om norra Uddegatan. 
 

• Företagets angivna miljöprofil ska inarbetas i detaljplanen. 
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§ 4 Områdets avgränsning 
Området som markanvisningen enligt detta avtal omfattar utgör del av detaljplaneområdet, 
kallat Området, se markerat område på bilaga 2. Det är endast den del som kommer att 
utgöra kvartersmark inom Området som överlåts till Företaget.  
Bolaget är medveten om att kommunens pumpstation är belägen vid parkeringen i sydöst, 
vilket gör att delar av bolagets förslag på utformning av området i denna del kan bli 
begränsade att genomföra. 

Kommunen äger idag Området i sin helhet vilket markanvisningen avser.  
 
 
§ 5 Detaljplan och genomförande 
 
5.1 Grundläggande förutsättningar 

Företaget och Kommunen ska tillsammans verka för att pågående detaljplan omarbetas och 
anpassas till Företagets tävlingsförslag, vilken antas och vinner laga kraft. 
Detaljplaneområdet är preliminärt och kan komma att justeras under planarbetet, vilken 
upprättas enligt utökat planförfarande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att besluta om att avbryta planarbetet när som helst 
under planprocessen.  
Beslut om att anta detaljplanen fattas av kommunfullmäktige. Sakägare har rätt att 
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Om projektet avbryts till följd av beslut under 
planprocessen ger inte detta Företaget någon rätt till ersättning eller ny markanvisning av 
kommunen. 
 
5.2 Projektorganisation och genomförande 

För att Canningprojektet ska kunna genomföras på ett optimalt sätt krävs god samverkan 
mellan Kommunen och Företaget samt andra kommunala förvaltningar under 
detaljplanearbetet, bygglovsskedet och genomförandet.  
Parterna är införstådda med att många arbetsinsatser kommer behöva ske i överlappande 
processer under detaljplanearbetet för att korta processtiden och minimera uppkomsten av 
väntetider. 
 
Detaljplanearbetet ombesörjs av kommunens planavdelning varvid konsulthjälp kan 
komma att anlitas. Val av konsulter under detaljplanarbetet och för utredningar utses av 
Kommunen.  
Företaget ska utse kvalificerad arkitekt och teknisk konsult för den husprojektering som 
behöver göras i samband med detaljplanearbetet. Företaget åtar sig med hjälp av 
erforderlig kompetens tillhandahålla de uppgifter och material som behövs som underlag 
för fortsatt detaljplanearbete. 
 
Kommunen är huvudansvarig för framdriften av detaljplane- och genomförandeprocessen 
och har beslutandeansvaret i detaljplaneprocessen. Kommunen har vidare 
beslutandeansvaret i genomförandeprocessen, vad gäller åtgärder inom allmän platsmark, 
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medan Företaget har beslutandeansvar i genomförandeprocessen, vad gäller 
bostadsproduktion och iordningsställandet av markområdena inom kvartersmark. 
 
5.2.1 Företagets ansvar 
Utöver ovanstående ansvarar och bekostar Företaget för och säkerställer förberedande 
åtgärder inom blivande kvartersmark, såsom projektering av bostadshus och kvartersmark 
inklusive anslutning till omgivande allmän platsmark samt bygglovsansökan, så detta 
genomförs på sådant sätt och inom sådan tid att byggstart på kvartersmark kan ske enligt 
överenskommen tidplan efter laga kraftvunnen detaljplan. 
 
5.2.2 Kommunens ansvar 
Utöver ovanstående ansvarar Kommunen för och säkerställer att förberedande åtgärder 
inom blivande allmän platsmark och kvartersmark, såsom beställning av utredningar som 
krävs för att kunna anta detaljplanen, projektering av allmän plats såsom gator, torg, parker 
med mera, bygglovshantering samt ansökan om lantmäteriförrättning för att avstycka den 
kvartersmark som ska överlåtas till Företaget, genomförs på sådant sätt och inom sådan tid 
att utbyggnad av allmän plats kan påbörjas enligt tidplan efter laga kraftvunnen detaljplan. 
 
 
§ 6 Ekonomi 
 
§ 6.1 Plan- och utredningskostnader 

Kommunen betalar samtliga kostnader för upprättandet av detaljplanen. I dessa kostnader 
ryms kommunens arbete med detaljplanen samt erforderliga utredningar. Inget planavtal 
kommer tecknas med Företaget. 
Företaget bekostar dock egen nedlagd tid i projektet genom hela processen från 
markanvisningstävling till detaljplanearbete till färdigställt område. 
 
§ 6.2 Markberedningskostnader 

Kommunen utför och bekostar: 
• erforderlig hantering av eventuella markföroreningar och fornlämningar, inom 

den blivande kvartersmarken, i den omfattning som krävs för att marken ska 
kunna användas för ändamålet enligt den blivande detaljplanen. Parterna kan 
senare överenskomma om annat.  

• erforderliga evakueringar och rivningar inom den blivande kvartersmarken. 
• nödvändig flytt av allmänna ledningar. 
• bergsschakt inom kvartersmark berörande Röudden till en lägsta nivå av +3,3 

meter enligt höjdsystem RH2000. 
 

§ 6.3 Bygg- och anläggningskostnader 

Kvartersmark 
Företaget utför därefter och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den 
blivande kvartersmarken samt projektering och genomförande av de återställande- och 
anslutningsarbeten som måste utföras i allmän plats invid den blivande kvartersmarken, till 
följd av Företagets bygg- och anläggningsarbeten på den blivande kvartersmarken. 
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Företaget bekostar även bygglovsavgifter, fastighetsbildning, lagfarts- och 
stämpelkostnader och anläggningsavgifter för va, el, bredband, telefoni etc.  
 
Allmän plats 
Kommunen projekterar, utför och bekostar iordningsställandet av allmän platsmark. 
 
Allmänna va-anläggningar 
Kommunen projekterar, bygger ut och bekostar allmänna va-anläggningar inom området 
fram till förbindelsepunkterna till de blivande fastigheterna inom Området, samt söker 
erforderliga ledningsrätter för dessa. Företaget betalar anläggningsavgift enligt vid 
betalningstillfället för kommunen gällande va-taxa. 

 
 
§ 7 Marköverlåtelseavtal 

Kommunen ska med äganderätt överlåta den blivande kvartersmarken för bostäder och 
verksamheter med tillhörande parkeringsanläggningar inom Området. Ett 
marköverlåtelseavtal ska träffas när planarbetet kommit så långt att parterna tillsammans 
anser att ett sådant avtal kan träffas, dock senast 2018-11-08 och innan kommunstyrelsen 
godkänner slutligt förslag till detaljplan för Området, för vidare hantering av 
kommunfullmäktige. 

Marköverlåtelseavtalet reglerar bland annat parternas ansvar vid genomförandet av 
detaljplanen, exploateringskostnader, villkor för marköverlåtelserna samt tidplan. 
 
§ 7.1 Mätning av kvm ljus BTA och beräkning av köpeskilling 
Vid försäljning av kvartersmarken ska köpeskillingen baseras på den byggrätt som 
Företaget har för avsikt att bebygga utifrån den blivande detaljplan samt angivet 
anbudspris. För beräkning av betalningsgrundande kvm ljus BTA, se kommunens principer 
vid försäljning av mark med byggrätt, bilaga 3. 
Härmed förtydligas att garage ovan mark för bostäder inte utgör betalningsgrundande kvm 
ljus BTA. 
 
Marköverlåtesleavtalet ska innehålla en preliminär köpeskilling beräknad uifrån blivande 
kvm ljus BTA som utgångspunkt i enlighet med detaljplanen. I det fall skillnad föreligger 
mellan preliminär byggrätt enligt marköverlåtelseavtalet och slutlig medgiven byggrätt 
kvm ljus BTA enligt bygglovet ska reglering av köpeskillingen ske.  
 
Parterna är överens om att priset för kvartersmarken ska motsvara angivet pris i av 
Företaget inlämnat anbud vilket är: 
 

• 4 200 kronor per kvm ljus BTA för bostadsrätter/äganderätter,  
• 1300 kronor per kvm ljus BTA för hyresrätter. 

 
Pris för verksamhetslokaler förhandlas vid marköverlåtelseavtalets upprättande och ska 
baseras på bedömt marknadsvärde för verksamhetslokaler vid tidpunkten för upprättandet 
av avtalet. 
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Ovanstående angivna priser, kronor per kvm ljus BTA, är bestämda i prisnivå per den  
1 juni 2016 (värdetidpunkten) och ska fram till tillträdesdagen regleras i relation till 
förändringar i KPI. Priset kan dock aldrig justeras så det understiger ovan angivna 
prisnivåer. 
Reglering av priset ska ske enligt nedanstående formel: 
 

A= B x (C-D) 
 
A= pris på tillträdesdagen, kr/kvm ljus BTA, 
B= pris vid värdetidpunkten enligt lämnat anbud, kr/kvm ljus BTA, 
C= värdet för KPI, vid tillträdesdag till kvartersmarken 
D= värdet för KPI, vid värdetidpunkten (juni 2016) 

 
§ 7.2 Köpeskillingens erläggande 
Företaget ska, inför detaljplanens antagande, erlägga en handpenning om 5% av den 
köpeskilling som Företaget enligt marköverlåtelseavtalet ska betala för hela 
kvartersmarken inom Området.  
Om detaljplanen av någon anledning efter antagande i kommunfullmäktige inte vinner laga 
kraft ska 80% av erlagd handpenning återbetalas till Företaget och kommunen har rätt att 
behålla resterande del. Återbetalning ska då ske så snart det klarlagts att detaljplanen inte 
kan vinna laga kraft. 
 
Etappindelning för utbyggnad av kvartersmarken bestäms vid tecknandet av 
marköverlåtelseavtalet. Företaget förvärvar kvartersmarken successivt i takt med tillträde 
till respektive deletapp så snart slutlikvid för respektive deletapp erlagts.  
 
 
§ 7.2.1 Gatukostnader 
Ersättning för gatukostnader samt plankostnader ingår i av Företaget angivet pris per kvm 
ljus BTA. Köpeskilling kan komma att delas upp på en del gatukostnader och en del för 
kvartersmarken. 
 
 
§ 8 Tidplan 

Parterna är överens om att driva projektet så att antagen detaljplan om möjligt föreligger 
under tredje kvartalet 2017. Tidplan för planeringen fram till antagande av detaljplanen 
upprättas av Kommunen så snart detta avtal godkänts av båda parter. Tidplan för antagen 
detaljplan förutsätter att Företaget kan tillhandahålla de uppgifter och det material som 
behövs som underlag för detaljplanen samt att berörda myndigheter avger yttranden inom 
uppsatta tider. 
 
Detaljerad tidplan för genomförandet av detaljplanen upprättas i samband med tecknandet 
av marköverlåtelseavtalet. Etappindelning för utbyggnad av kvartersmarken bestäms vid 
tecknandet av marköverlåtelseavtalet. 
Vid utbyggnad av området kommer berget att schaktas ned, bro och strandpromenad 
anläggas samt gator och va-anläggningar byggas ut, innan Företaget ges tillträde till 
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området. Arbetena kommer att färdigställas så långt som det anses vara praktiskt möjligt 
innan Företaget ges tillträde till kvartersmarken. Det slutgiltiga färdigställandet kommer då 
att utföras i samband att kvartersmarken färdigställs.   
Kommunen har för avsikt att bygga ut området snarast möjligt efter lagakraftvunnen 
detaljplan, där tillträde till kvartersmarken för en första byggstart för bostäder och 
anläggningar beräknas till tidigast år 2020 på Skeppsbroplatsen. Tidplanen har ej beaktat 
en eventuell överklagad detaljplan.  
 
 
§ 9 Avtalets giltighet 

Detta markanvisningavtal är till alla delar förfallet om: 
 

• inte kommunstyrelsen godkänner detta avtal genom beslut som vinner laga kraft. 
 

• marköverlåtelseavtal inte tecknats mellan Kommunen och Företaget inom två år 
från 2016-11-09.  

• detaljplanearbetet avbryts. 
 
 
Om detaljplanen inte har antagits av kommunfullmäktige inom 23 månader från 2016-11-09 
och detta beror på förutsättningar som inte Företaget orsakat, ska dock Företaget ges 
möjlighet till rätt till förlängning av detta markanvisningsavtal med en ny period om  
24 månader på oförändrade villkor. 
 
Företaget är i övrigt medveten om: 
 

- Detta avtal inte är bindande för andra kommunala organ, med undantag för 
kommunstyrelsen, vid prövning av förslag till detaljplan. 
Kommunen kan komma att återta markanvisningen under bindningstiden om det är 
uppenbart att inte Företaget förmår eller avser att genomföra projektet i den takt eller 
på det sätt som avsetts vid detta avtals undertecknande. Återtagen markanvisning ger 
inte Företaget rätt till ersättning. 
Om Företaget och Kommunen inte kommer överens om formerna och villkoren för 
överlåtelsen av marken i kommande marköverlåtelseavtal äger Kommunen rätt att 
återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning för Företaget.  

 
- Företaget är medveten om att beslut om att anta detaljplanen meddelas av 

kommunfullmäktige i Strömstads kommun. Beslut om att anta detaljplanen föregås av 
samråd med dem som berörs av planen samt berörda myndigheter. Företaget är även 
medveten om att sakägare har rätt att anföra besvär mot beslut om att anta detaljplanen 
och att beslutet kan överprövas av Mark- och miljödomstolen. 
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- Företaget är införstådd med och accepterar att vardera parten står sina kostnader, utan 
rätt till ersättning, i händelse av att miljö- och byggnadsnämnden eller 
kommunfullmäktige under planprocessen beslutar att avbryta detaljplanearbetet. På 
motsvarande sätt står vardera parten sina kostnader om detaljplanen upphävs efter 
antagandebeslut.  

 
 

§ 10 Överlåtelse 

Detta avtal får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande.  
 

 
§ 11 Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol till vilken 
Strömstads kommun tillhör. 

 
 
 

* * * * * * 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Strömstad 2016-     -    Strömstad 2016-     -  
Strömstads kommun    Strömstads kommun 
 
....................................................   …………………………………. 
Peter Birgersson-Dafteryd    Maria Reinholdsson 
Kommunstyrelsens ordförande   Kommunchef  
 
 
 
Stockholm 2016-     -    Stockholm 2016-     -   
För Riksbyggen     För Riksbyggen 
 
....................................................   ....................................................  
       
 

 
Bilagor: 

 
1  Protokoll kommunstyrelsen §KS159, daterat 2016-11-09. 
2 Karta redovisande, Området, som markanvisningen avser 
3 Vilka ytor tar kommunen betalt för vid försäljning av kommunal mark med byggrätt? 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KF § 22 
KS § 09 
KSAU § 23     Dnr: KS/2017-0061 

Köp av AB Prästmekanikern (Crawfordfastigheten) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att godkänna köpet av AB Prästmekanikern, org nr: 556917-7941 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  

att ge kommunens ombud Bengt Bivrin bemyndigande att vid bolagsstämma med AB 
Strömstadslokaler godkänna att den av kommunstyrelsen beslutade investeringen 
avseende köp av AB Prästmekanikern genomförs av bolaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstadslokaler har undersökt de framtida behoven av lokaler för kommunens 
verksamheter och sett ett behov av lokaler som ligger med en god geografisk 
placering i Strömstad. Aktieöverlåtelseavtal har tecknats för att förvärva 
fastigheten Mekanikern 1 som ligger på Prästängens industriområde. Avtalet 
förutsätter ett godkännande av Kommunfullmäktige. Fastigheten är på ca 5 000 
kvm och fyller de framtida behoven som framför allt Tekniska förvaltning har för 
sina verksamheter. Köpet sker genom att förvärva aktierna i AB Prästmekanikern 
för ca 7,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktiges presidium 2017-02-20 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-02-20 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-02-08 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 
Sammanfattning rörande köp 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD 2017-01-20 
Protokoll AB Strömstadslokaler 2017-01-24 
Aktieöverlåtelseavtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rakarl01
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (4) 
 Kommunfullmäktiges presidium  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-02-20  
   
    

 

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 

 

 KF presidium § 09    Dnr: KS/2017-0061 

Köp av AB Prästmekanikern (Crawfordfastigheten) 

Kommunfullmäktiges presidium besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att ge kommunens ombud Bengt Bivrin bemyndigande att vid bolagsstämma med AB 
Strömstadslokaler godkänna att den av kommunstyrelsen beslutade investeringen avseende 
köp av AB Prästmekanikern genomförs av bolaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid möte 2017-02-08 att föreslå kommunfullmäktige godkänna 
köpet av AB Prästmekanikern. Köpet avser ett bolag, inkl en fastighet, som under 2017 
fusioneras med AB Strömstadslokaler. Syftet med köpet är att klara behovet av 
verksamhetslokaler för framtiden. Kommunen har i dagsläget svårt att klara arbetsmiljön för 
delar av organisationen och riskerar bland annat vite med anledning av brister i lokaler som 
disponeras av hemsjukvård och hemtjänst.  

Beslutsunderlag 
Protokoll AB Strömstadslokaler samt tjänsteskrivelse 
Aktieöverlåtelseavtal 
Sammanfattning rörande köp 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut  
att ge kommunens ombud Bengt Bivrin bemyndigande att vid bolagsstämma med AB 
Strömstadslokaler godkänna att den av kommunstyrelsen beslutade investeringen avseende 
köp av AB Prästmekanikern genomförs av bolaget. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och finner att 
så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
 
 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunstyrelsen 2017-02-20 Dnr: KS/2017-0061
KS - Administrativ avdelning
Maria Reinholdsson, 0526-19055

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Köp av AB Prästmekanikern (Crawfordfastigheten)

Förslag till beslut
Att ge kommunens ombud Bengt Bivrin bemyndigande att vid bolagsstämma med 
AB Strömstadslokaler godkänna att den av kommunstyrelsen beslutade 
investeringen avseende köp av AB Prästmekanikern genomförs av bolaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid möte 2017-02-08 att föreslå kommunfullmäktige 
godkänna köpet av AB Prästmekanikern. Köpet avser ett bolag, inkl en fastighet, 
som under 2017 fusioneras med AB Strömstadslokaler. Syftet med köpet är att 
klara behovet av verksamhetslokaler för framtiden. Kommunen har i dagsläget 
svårt att klara arbetsmiljön för delar av organisationen och riskerar bland annat 
vite med anledning av brister i lokaler som disponeras av hemsjukvård och 
hemtjänst. 

Beslutsunderlag
Protokoll AB Strömstadslokaler samt tjänsteskrivelse
Aktieöverlåtelseavtal
Sammanfattning rörande köp

Maria Reinholdsson
kommunchef
0526-19055
maria.reinholdsson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
AB Strömstadslokaler

Kommunstyrelsen



 

 
 

 

  Tjänsteskrivelse  1 (1) 

Strömstadslokaler  2017‐02‐20  Dnr: KS/2017‐0061 
Göran Wallo     
     
     

 

     

Postadress: 452 30 Strömstad  E‐post: info@stromstadsbyggen.se  Telefon: 0526‐49400   
Besöksadress: Västra Klevgatan 9A  Webb: www.stromstadsbyggen.se     

 

Köp av AB Prästmekanikern (Crawford)   

Bakgrund 

Strömstadslokaler har på uppdrag av kommunens ledningsgrupp påbörjat en 
utredning av lokalbehoven för kommunens verksamheter utifrån dagens behov 
och visionen om 16 000 innevånare till år 2030. För att kunna uppfylla 
verksamheternas behov av verksamhetslokaler på kort och lång sikt har ett 
köpeavtal tecknats för köp av bolaget AB Prästmekanikern med fastigheten 
Mekanikern 1.  

En oberoende byggkonsult har gjort en status kontroll av fastigheten och 
fastigheten bedöms vara i god kondition. Fastigheten är i behov av en viss 
uppfräschning av exteriören. 

Fastigheten bedöms väl uppfylla de framtida behoven som framför allt Tekniska 
förvaltning har för sina verksamheter, det finns även goda förutsättningar för att 
flytta dit delar av kommunens verksamheter. 

Fastigheten är på ca 22 000 m2 med en byggrätt på 50 % av ytan. Nuvarande 
byggnadsytan är på ca 5 000 kvm och med en byggrätt på ytterligare drygt 5 000 
m2. Priset är på 28 mkr totalt för fastigheten. 
Det som kommer att tillkomma utöver priset på fastigheten är de kostnader som 
krävs för att anpassa lokalerna till de verksamheter som ska nyttja fastigheten. I 
dagsläget är det svårt att bedöma kostnaderna fullt ut. Lokalerna är flexibla och 
delar av fastigheten kräver mindre förändringar.  

Strömstadslokaler har gjort en egen bedömning av värdet och gör bedömningen 
att priset är skäligt utifrån det geografiska läget och fastighetens kvalitéer.  

Värdet på 22 000 Kvm detaljplanerad mark bedöms till ca 500 kr/kvm (ca 11 mkr).  

Ett alternativ till att köpa en befintlig fastighet är en nybyggnad som bedöms 
kosta ca 15 000 kr/kvm (ca 75 mkr).  
En annan viktig aspekt är tiden. Det är mycket enklare att köpa en färdig fastighet 
med detaljplan jämfört med att förvärva mark och genomföra en ny detaljplan 
och genomföra en nybyggnation. Vilket ekonomiskt värde tidsaspekten har är 
svårt att bedöma i detta fall. 

Göran Wallo 
VD 
0526‐49401 
goran@stromstadsbyggen.se 

  
  
  
  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (35) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-08  

 
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 
 
KS §09 
KSAU §23    Dnr: KS/2017-0061 

Köp av AB Prästmekanikern (Crawfordfastigheten) 

Kommunstyrelsen beslutar 
att till kommunfullmäktiges sammanträde ska ett värderings- och besiktningsprotokoll 
bifogas underlagt. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna köpet av AB Prästmekanikern, org nr: 556917-7941 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstadslokaler har undersökt de framtida behoven av lokaler för kommunens 
verksamheter och sett ett behov av lokaler som ligger med en god geografisk 
placering i Strömstad. Aktieöverlåtelseavtal har tecknats för att förvärva 
fastigheten Mekanikern 1 som ligger på Prästängens industriområde. Avtalet 
förutsätter ett godkännande av Kommunfullmäktige. Fastigheten är på ca 5 000 
kvm och fyller de framtida behoven som framför allt Tekniska förvaltning har för 
sina verksamheter. Köpet sker genom att förvärva aktierna i AB Prästmekanikern 
för ca 7,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD 2017-01-20 
Protokoll AB Strömstadslokaler 2017-01-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna köpet av AB Prästmekanikern, org nr: 556917-7941 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på återremiss med följande anledning 
- det saknas bland annat 2 oberoende värderingar av fastigheten 
- det saknas besiktningsprotokoll 
- oklart om vad byggnaden ska innehålla 
- för högt pris 

 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att till kommunfullmäktiges sammanträde ska ett 
värderings- och besiktningsprotokoll bifogas underlagt. 

Mattias Gustafsson (SD) bifaller Ronnie Brorssons yrkande. 
Hans-Inge Sältenberg (C), Anna-Lena Carlsson (C)  och Margareta Fredriksson (L) bifaller 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (35) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-08  

 
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

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 Omröstningsprotokoll § 9 
Kommunstyrelsen 2017-02-08 
Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Peter Dafteryd C   X    
2 Hans-Inge Sältenberg C   X    
3 Anna-Lena Carlsson C   X    
4 Margareta Fredriksson L   X    
5 Anette Andersson L   X    
6 Bengt Bivrin MP   X    
7 Ronnie Brorsson S    X   
8 Lena Martinsson S    X   
9 Ulf Gustafsson S    X   

10 Siwert Hjalmarsson M    X   
11 Mattias Gustafsson SD    X   
  Summa  6   5   

 
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Siwert Hjalmarssons yrkande. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med  
Ronnie Brorssons tilläggsförslag kan antas och finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
AB Strömstadslokaler ordförande och VD 



STRÖMSTADS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  7 (10) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 
2017-02-01 

 

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

KSAU § 23    Dnr: KS/2017-0061 

Köp av AB Prästmekanikern (Crawfordfastigheten) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna köpet av AB Prästmekanikern, arg nr: 556917-7941 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstadslokaler har undersökt de framtida behoven av lokaler för kommunens 
verksamheter och sett ett behov av lokaler som ligger med en god geografisk 
placering i Strömstad. Aktieöverlåtelseavtal har tecknats för att förvärva 
fastigheten Mekanikern 1 som ligger på Prästängens industriområde. Avtalet 
förutsätter ett godkännande av Kommunfullmäktige. Fastigheten är på ca 5 000 
kvm och fyller de framtida behoven som framför allt Tekniska förvaltning har för 
sina verksamheter. Köpet sker genom att förvärva aktierna i AB Prästmekanikern 
för ca 7,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD 2017-01-20 
 Protokoll AB Strömstadslokaler 2017-01-24 

AB Strömstadslokalers förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna köpet av AB Prästmekanikern, arg nr: 556917-7941 

Protokollsanteckning 
Peter Heie ordförande i AB Strömstadslokaler föredrar ärendet 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om AB Strömstadslokalers förslag till beslut antas och finner att så 
sker 

 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium
 

 













































 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 24 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 23 
KS § 10 
KSAU § 24                        Dnr: KS/2017-0062 

Utökad borgensram för AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Strömstadlokalers låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 488,5 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstadlokaler har inkommit med en begäran om utökad borgensram. Behovet av 
utökad borgensram är föranledd av den investeringsplan som finns i Strömstad kommuns 
budget för 2017. Fullföljs investeringsplanen finns behovet av utökad borgensram i nivå 
med bolagets framställan.  

Av bolagets ägardirektiv framgår krav på soliditet och resultat som ska beaktas av 
bolagsstyrelsen i kommande investeringsbeslut. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lars-Erik Hansson, ekonomichef 2017-02-06 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD  
Protokoll AB Strömstadslokaler 2017-01-24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rakarl01
Ny stämpel 23





 

STRÖMSTADS KOMMUN    Tjänsteskrivelse  1 (1) 

Kommunledningsförvaltningen  2017‐02‐06  Dnr: KS/2017‐0062 
KS ‐ Administrativ avdelning     
Lars‐Erik Hansson, 0526‐19202     
     

 

     

Postadress: 452 80 Strömstad  E‐post: ks@stromstad.se  Telefon: 0526‐191 24  Bankgiro: 5492‐8379 
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23  Webb: www.stromstad.se  Fax: 0526‐191 10  Org nr: 212000‐1405 

 

Utökad borgensram för AB Strömstadslokaler 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Strömstadlokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 488,5 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Ärendet 
AB Strömstadlokaler har inkommit med en begäran om utökad borgensram. 
Behovet av utökad borgensram är föranledd av den investeringsplan som finns i 
Strömstad kommuns budget för 2017. Fullföljs investeringsplanen finns behovet 
av utökad borgensram i nivå med bolagets framställan.  

Av bolagets ägardirektiv framgår krav på soliditet och resultat som ska beaktas av 
bolagsstyrelsen i kommande investeringsbeslut. 

 

Lars‐Erik Hansson 
IT‐ och Ekonomichef 
0526‐19202 
lars‐erik.hansson@stromstad.se 

  
  
  
  

   

Beslutet skickas till 
Klicka här för att ange text. 

Kommunstyrelsen 



STRÖMSTADS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  8 (10) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 
2017-02-01 

 

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

KSAU § 24    Dnr: KS/2017-0062 

Utökad borgensram för AB Strömstadslokaler 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
att till Kommunstyrelsens sammanträde kalla ekonomichefen att föredra sitt yttrande 
i ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna en utökad borgensram på 150 MSEK. 

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstadlokaler står enligt den av KF samt av Bolagsstämman antagna 
investeringsbudgeten inför stora investeringar den närmaste tiden. Bolaget behöver 
vara väl förberett för att kunna genomföra planerade byggnationer. I det fall KSAU så 
önskar så kan bolaget vara behjälplig med en föredragning om kommande projekt. 
AB Strömstadslokaler anhåller därför om en utökad borgensram från nuvarande  
338,5 MSEK till 488,5 MSEK. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD  
 Protokoll AB Strömstadslokaler 2017-01-24 

  
AB Strömstadslokalers förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna en utökad borgensram på 150 MSEK. 

Protokollsanteckning 
Peter Heie ordförande i AB Strömstadslokaler föredrar ärendet 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att godkänna en utökad borgensram på 60 MSEK 
samt att till Kommunstyrelsens sammanträde kalla ekonomichefen att föredra sitt 
yttrande i ärendet. 

Margareta Fredriksson (L) bifaller AB Strömstadslokalers förslag till beslut 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer AB Strömstadslokalers förslag till beslut mot Ronnie Brorssons 
yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt AB 
Strömstadslokalers förslag till beslut. 

 



STRÖMSTADS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  9 (10) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 
2017-02-01 

 

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

Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om Ronnie Brorssons tilläggsförslag att till Kommunstyrelsens 
sammanträde kalla ekonomichefen att föredra sitt yttrande i ärendet kan antas och 
finner att så sker. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium
 

 

 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (1)

Kommunledningsförvaltningen 2017-02-06 Dnr: KS/2017-0062
KS - Administrativ avdelning
Lars-Erik Hansson, 0526-19202

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Telefon: 0526-191 24 Bankgiro: 5492-8379
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 Org nr: 212000-1405

Utökad borgensram för AB Strömstadslokaler

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Strömstadlokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 488,5 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Ärendet
AB Strömstadlokaler har inkommit med en begäran om utökad borgensram. 
Behovet av utökad borgensram är föranledd av den investeringsplan som finns i 
Strömstad kommuns budget för 2017. Fullföljs investeringsplanen finns behovet 
av utökad borgensram i nivå med bolagets framställan. 

Av bolagets ägardirektiv framgår krav på soliditet och resultat som ska beaktas av 
bolagsstyrelsen i kommande investeringsbeslut.

Lars-Erik Hansson
IT- och Ekonomichef
0526-19202
lars-erik.hansson@stromstad.se

 
 
 
 

Beslutet skickas till
Klicka här för att ange text.

Kommunstyrelsen











 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 25 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 24 
KS § 11 
KSAU § 25                        Dnr: KS/2017-0052 

Hamnavtal färjeläget 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

att efter underskrift av rederierna, Color Line och Fjord Line anta hamnavtal daterat 2016-
12-20 

Sammanfattning av ärendet 
Förhandlingar om ett hamnavtal, avseende färjetrafiken på Torskholmen, mellan 
kommunen och rederierna, Color Line och Fjord Line, har nu pågått i drygt fyra år. 
Rederierna och kommunen har nu, efter det att Sandefjords kommun beslutat om slottider 
för perioden 2020-2025 med möjlig förlängning till 2030, kommit överens om innehållet i 
hamnavtalet. 

Hamnavtalet har tagits fram av kommunens ombud advokat Karl Johan Dhuner i samarbete 
med Tekniska förvaltningen och rederierna, Color Line och Fjord Line. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 
Protokoll Tekniska nämnden 2017-01-24 § 
Tjänsteskrivelse Niclas Samuelsson, hamnchef 2017-01-20 
Hamnavtal daterat 2016-12-20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (35) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-08  

 
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-191 24 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 

KS §11 
KSAU §25    Dnr: KS/2017-0052 

Hamnavtal färjeläget 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att efter underskrift av rederierna, Color Line och Fjord Line anta hamnavtal daterat 
2016-12-20 

Sammanfattning av ärendet 
Förhandlingar om ett hamnavtal, avseende färjetrafiken på Torskholmen, mellan 
kommunen och rederierna, Color Line och Fjord Line, har nu pågått i drygt fyra år. 
Rederierna och kommunen har nu, efter det att Sandefjords kommun beslutat om 
slottider för perioden 2020-2025 med möjlig förlängning till 2030, kommit överens om 
innehållet i hamnavtalet. 

Hamnavtalet har tagits fram av kommunens ombud advokat Karl Johan Dhuner i 
samarbete med Tekniska förvaltningen och rederierna, Color Line och Fjord Line. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 
Protokoll Tekniska nämnden 2017-01-24 § 
Tjänsteskrivelse Niclas Samuelsson, hamnchef 2017-01-20 
Hamnavtal daterat 2016-12-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att efter underskrift av rederierna, Color Line och Fjord Line anta hamnavtal daterat 
2016-12-20 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut  

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

 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 



STRÖMSTADS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  10 (10) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 
2017-02-01 

 

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

KSAU § 25    Dnr: KS/2017-0052 

Hamnavtal färjeläget 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att efter underskrift av rederierna, Color Line och Fjord Line anta hamnavtal daterat 
2016-12-20 

Sammanfattning av ärendet 
Förhandlingar om ett hamnavtal, avseende färjetrafiken på Torskholmen, mellan 
kommunen och rederierna, Color Line och Fjord Line, har nu pågått i drygt fyra år. 
Rederierna och kommunen har nu, efter det att Sandefjords kommun beslutat om 
slottider för perioden 2020-2025 med möjlig förlängning till 2030, kommit överens om 
innehållet i hamnavtalet. 

Hamnavtalet har tagits fram av kommunens ombud advokat Karl Johan Dhuner i 
samarbete med Tekniska förvaltningen och rederierna, Color Line och Fjord Line. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Tekniska nämnden 2017-01-24  
Tjänsteskrivelse Niclas Samuelsson, hamnchef 2017-01-20 
Hamnavtal daterat 2016-12-20 

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsens beslut  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att efter underskrift av rederierna, Color Line och Fjord Line anta hamnavtal daterat 
2016-12-20 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Margareta Fredriksson (L) Leif Andersson (S) och Ronnie Brorsson (S) bifaller tekniska 
nämndens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så sker 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium
 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2017-01-24

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 85
Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-194 31
452 80 Strömstad

TN/2016-0238

TN § 100 Hamnavtal färjeläget

Tekniska nämndens beslut
att Tekniska nämnden ställer sig bakom Tekniska förvaltningens förslag till 
hamnavtal

att efter underskrift av rederierna, Color Line och Fjord Line, föreslå 
Kommunfullmäktige att anta hamnavtalen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Förhandlingar om ett hamnavtal, avseende färjetrafiken på Torskholmen, mellan 
kommunen och rederierna, Color Line och Fjord Line, har nu pågått i drygt fyra år. 
Rederierna och kommunen har nu, efter det att Sandefjords kommun beslutat om 
slottider för perioden 2020-2025 med möjlig förlängning till 2030, kommit 
överens om innehållet i hamnavtalet.

Hamnavtalet har tagits fram av kommunens ombud advokat Karl Johan Dhuner i 
samarbete med Tekniska förvaltningen och rederierna, Color Line och Fjord Line.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-01-20, hamnchef Niclas Samuelsson
Hamnavtal daterat 2016-12-20

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att Tekniska nämnden ställer sig bakom Tekniska förvaltningens förslag till 
hamnavtal

att efter underskrift av rederierna, Color Line och Fjord Line, föreslå 
Kommunfullmäktige att anta hamnavtalen.

Beslutet skickas till
Hamnchef Niclas Samuelsson
Kommunfullmäktige
Akten































 

 KALLELSE/ÄRENDELISTA 26 (26) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-03-02  
   
    

 

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 

 

KF § 25                                                                                    KS/2017-0108 

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktige beslutar 

att notera anmälningsärende till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll kommunfullmäktiges presidium 2017-02-20  
Ansökan från Rossö Skola resa till vänorten Ledbury i England: Beviljat 5.000 kr 

Ordförandebeslut kommunfullmäktiges presidium 2017-02-06  
Ansökan från Strömstiernaskolan om medel för utbytesprojekt med vänorten Ledbury i 
England: Beviljat 10.000kr 

Protokoll kommunfullmäktiges presidium 2017-01-24  
Ansökan från Tontämjarna om medel för vänortsbesök Ledbury i England: Beviljat 10.000kr 
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STRÖMSTADS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida  4 (6) 

Kommunfullmäktiges presidium  
Sammanträdesdatum 
2017-01-24 

 

 

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 

 

 

KF presidium § 03    Dnr: KS/2017-0053 

Ansökan från Tontämjarna om medel för vänortsbesök 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar  

att bevilja 10.000 kr under förutsättning att resan till kommunens vänort Ledbury  
25-28 maj genomförs  

Sammanfattning av ärendet 
Tontämjarna ansöker om medel för reser till kommunens vänort Ledbury 25-28 maj 
 Vi blir cirka 30 personer i gänget, som bådar gott för trevliga musikupplevelser med våra nya 
kamrater i vänorten! kontakt har tagits med Ledbury Community Choir - och med paret Jupp - 
angående detta. Flyg och boende ska vi ordna och bekosta själva. Ansöker om medel gäller 
busstransport.   
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
att bevilja Tontämjarna 10.000 kr under förutsättning att resan till kommunens vänort 
Ledbury 25-28 maj genomförs.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Ekonomiavdelningen 
Tontämjarna jonathanlindell@gmail.com 
 
 
 



STRÖMSTADS 
KOMMUN  Ordförandebeslut  Sida  2 (2) 

Kommunfullmäktiges presidium  
 

2017‐02‐06 
 

 

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 

 

 

KF presidium § 6     Dnr: KS/2017‐0079 

Ansökan om medel för utbytesprojekt med vänort Ledbury i England 

Ordförandebeslut  
att bevilja 10.000 kr under förutsättning att utbytesprojektet med vänort Ledbury  
genomförs.  

Sammanfattning av ärendet 
Elever från Strömstiernaskolan i ålder 13‐15 år med ansvarig lärare Ninni Liljestrand  
söker medel för att genomföra ett utbytesprojekt med kommunes vänort Ledbury i England. 
 

 

 
Peter Heie                                                                            Maria Reinholdsson 
Ordförande kommunfullmäktige                                     Kommunchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Ekonomiavdelningen 
Mathilda Wahlby Hansson; mathilda.wahlbyniklasson@skola.stromstad.se> 
Ingegerd.liljestrand; Strömstiernaskolan Ingegerd.liljestrand@stromstad.se 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (4) 
 Kommunfullmäktiges presidium  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-02-20  
   
    

 

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 

 

KF presidium § 07    Dnr: KS/2017-0081 

Ansökan om medel för resa till Strömstads vänort Ledbury. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar  

att bevilja Rossö skola 5.000 kr under förutsättning att resan till kommunens vänort Ledbury i 
slutet på maj genomförs. 

Sammanfattning av ärendet 
Eleverna på Rossö skola har under en tid haft kontakt med elever vid Ledbury Primary School,  
de har bl.a. berättat om våra svenska jultraditioner. Eleverna i årskurs 6 har bestämt att årets 
skolresa ska gå till Ledbury. Vi håller nu på att samla in pengar för att täcka kostnaderna för 
resan. Målet är att ingen elev ska behöva lägga ut pengar ur egen ficka. Resan kommer att ske 
i slutet av maj, 25 maj t ill 29 maj. 

Syftet med resan är att fördjupa befintliga kontakter samt öka eleverna s engelska kunskaper 
och ge dem inblick i det engelska vardagslivet. Vi kommer att besöka Ledbury Primary School 
under en dag, Eastnoor castle, rundvandring i Ledbury, vandring i Malvern hills och 
Cambridge på vägen hem. 

Vi söker härmed medel för att ta oss från flygplatsen Stansted till Ledbury, tur och retur med 
bil. Det är en kostnad på ca. 5000:-. Vi som söker är fem elever och tre lärare. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 2017-01-24 

Förslag till beslut under sammanträdet 
att bevilja Rossö skola 5.000 kr under förutsättning att resan till kommunens vänort Ledbury i 
slutet på maj genomförs.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut under sammanträdet antas och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
anette.wadman.billing@stromstad.se 
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