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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Övriga närvarande

Ersättare

Fredrik Eriksson (SD)
Simone Fischer Cederbratt (M), § 117-134

Övriga deltagare

Mats Brocker, kommundirektör
Carina Dalenius, controller, § 116, 129-131
Fredrik Mannheimer, konsult, § 116
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 116
Karin Mellberg Jansson, HR-chef, § 116
Maria Kvarnbäck, kommunikationschef, § 116, 121
Tersése Lomgård, t.f. utvecklingschef, § 116, 132
Kurt Dahlberg, fritidschef, § 117
August Coster, Skateboardklubben, § 117
Johan Coster, Skateboardklubben, § 117
Michael Olsson, förvaltningschef Miljö- och byggförvaltningen, § 125-127
Christer Nilsson, räddningschef, § 125
Ronny Andersson, verksamhetsledare på byggavdelningen, § 127
Roland Kindslätt, förvaltningschef Tekniska förvaltningen, § 128
Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör, § 128
Ulrika Haugland, kommunsekreterare
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Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2020-0106

KS § 115

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

att lägga till en övrig fråga avseende uppsägningen om avtal beträffande Canning.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind uppger att han har en övrig fråga avseende uppsägningen om avtal
beträffande Canning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att ta upp denna övriga
fråga och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2020-0135

KS § 116

Workshop - kommunstyrelsens nämndmål
2021

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Konsult Fredrik Mannheimer håller i en workshop om kommunstyrelsens
nämndmål 2021. Han redogör för budgetprocessen och styrningens fem
pusselbitar; Vart vi ska?, Hur fort ska vi dit och hur lång är resan?, Vad ska vi göra
för att ta oss dit?, Vad får resan kosta? och Vad finns det för eventuella hinder på
vägen?. De långsiktiga målen ska vara riktning. Målen Attraktivt att bo, besöka
och verka i, samt En hållbar kommun diskuteras med sikte två år framåt.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2018-0412

KS § 117

Skateparken - information

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

August Coster och Johan Coster informerar om skateparkens
historia. Skateboardklubben har lyckats samla in 6,5 miljoner från Allmänna
arvsfonden, Riksidrottsförbundet och Strömstads kommun. Skateparken kommer
att byggas bredvid Circle K och ska försköna stadsbilden och locka tillresande.
Bygglovsansökan ligger inne. Hela bygget är budgeterat att gå på 8 miljoner
kronor. Ursprungligen budgeterades entreprenaden till 5 miljoner kronor. Då med
tanken på att Strömstad kommun skulle bygga och därmed kunna lyfta momsen.
Det saknas i nuläget 1 455 000 kr som de nu önskar från kommunen. Fritidschef
Kurt Dahlberg kommer att skriva en tjänsteskrivelse i den saken och återkomma.

Beslutsunderlag

Presentation av Strömstad Skateboardklubb - Strömstad Skatepark

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2019-0067

KS § 118

Svar på - Motion om vikariesituationen på
bl.a. Strömstiernaskolan från
Kristdemokraterna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. att motionens första yrkande anses besvarat då en uträkning redan gjorts av
förvaltningen som visar att det medför en utökad kostnad på 1,5 miljon,
2. att motionens andra yrkande bifalls då förvaltningen anser att det finns behov
av en utredning,
3. att motionens tredje yrkande anses besvarad då ett arbete med att ta fram en
långsiktig strategi för att höja kunskapsresultaten, öka andelen legitimerade och
behöriga lärare och minska sjukskrivningarna påbörjats.

Sammanfattning av ärendet

inkommit med en motion gällande att vikariesituationen på bland annat
Strömstiernaskolan.
Motionärerna föreslår:
att skolförvaltningen gör en ekonomisk sammanställning, kalkyl, på kostnaderna
för i första hand 3 fasta lärarvikarier på Strömstiernaskolan, samt
att organisationen av vikariepoolen genomlyses och utreds samt förstärks och
att en strategi för ett kunskapslyft för de närmaste 4 åren snarast presenteras av
förvaltningen.
Dessa åtgärder är ett steg mot målet att Strömstad skall ha bland landets bästa
skolor.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 86 att remittera motionen till Barnoch utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-22 § 21
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 § 106
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 av administrativ chef Lisbeth Lunneryd
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 86

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att motionens första yrkande anses besvarat då en uträkning redan gjorts av
förvaltningen som visar att det medför en utökad kostnad på 1,5 miljon,
2. att motionens andra yrkande bifalls då förvaltningen anser att det finns behov
av en utredning,
3. att motionens tredje yrkande anses besvarad då ett arbete med att ta fram en
långsiktig strategi för att höja kunskapsresultaten, öka andelen legitimerade och
behöriga lärare och minska sjukskrivningarna påbörjats.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2019-0107

KS § 119

Svar på - Motion om att säkerställa att
kommunfullmäktiges Vision, Mål och
Värderingar för utbildning är förankrade och
bärs upp av samtliga berörda, från
Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att bifalla motionens första attsats och

att anse övriga attsatser i motionen besvarade.

Sammanfattning av ärendet

Lars Tysklind (L), Kerstin Karlsson (L), Mette H. Johansson (L), Hans-Robert
Hansson (L), Helena L´Estrade (L) och Jennie Persson (L) har inkommit med en
motion om att säkerställa att kommunfullmäktiges Vision, Mål och Värderingar för
utbildning är förankrade och bärs upp av samtliga berörda.
Motionärerna föreslår ett uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden:
att fastställa konkreta mätbara mål för våra förskolor, skolor, gymnasiet och
vuxenutbildningen gällande såväl kunskap som upplevd kvalitet i enlighet med
ingiven bilaga
att förankra förändringsarbetet hos samtliga medarbetare och elever under
vårterminen 2019
att genomföra följande åtgärder för att uppnå målen:
•
Införa individuella handlingsplaner för samtliga barn och elever från
höstterminen 2019.
•
Upprätta modell för kvalitetsmätning med utgångspunkt i fullmäktiges
fastställda mål, vision och värderingar. Samtliga mätningar genomförs från läsåret
2019/2020.
•
Införa resultatenheter vid samtliga enheter som möjliggör för chefer och
medarbetare att bli delaktiga och engagerade i ansvaret för rekrytering av
barn/elever och i den egna enhetens resultat. Resultatenheter införs från
höstterminen 2019.
•
Förbättra effektiviteten i bemanning och lokalutnyttjande genom ändrade
arbetsformer/strukturer och förläggning av arbetstider från läsåret 2019/2020.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 179
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-23 § 75
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth
Lunneryd
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 88
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens första attsats och
att anse övriga attsatser i motionen besvarade.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2019-0171

KS § 120

Svar på - Motion om internatskola på Koster
från Dag Wersén (M)

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutsmotivering

Gymnasieutbildningen i Sverige regleras, liksom det offentliga skolväsendet i
övrig, av Skollagen (2010:800). Till detta finns också olika förordningar, bland
annat Gymnasieförordningen (2010:2039) och Skolförordningen (2011:125).
Dessa bestämmelser innebär begränsade möjligheter för huvudmannen att
utforma utbildningen till innehåll och form.
Motionsställaren Dag Wersén skisserar i sitt förslag om internatskola med
inriktning mot hav, havsbruk, miljö och ekologi. En internatskola är en
utbildningsform där elevens boende och skolgång är integrerad till en helhet.
Förordningen om riksinternatskolor (2011:525) upphävdes 2016, vilket innebär att
det inte längre finns några statsbidrag för denna utbildningsform.
Mot bakgrund av den förändrade lagstiftningen kring internatskolor
görs bedömningen att det inte är möjligt för huvudmannen att starta en
internatskola på Koster.

Sammanfattning av ärendet

Dag Wersén (M) inkommit med en motion där de förslår att Strömstads kommun
skall utreda om det är möjligt att inrätta en internatskola på Koster med inriktning
på hav, havsbruk, miljö och ekologi enligt de riktlinjer som anges i denna motion
eller enligt bättre riktlinjer som kan framkomma som resultat av utredningen.
Denna motion har tre syften:
1. Bidra till att uppfylla kommunens Vision 2030 ifråga om skolutbildningen i
kommunen.
2. Skapa en helårsverksamhet på Koster med ett flertal arbetstillfällen som
underlag för bl.a. ökat helårsboende på Koster av personer i ung och aktiv ålder.
3. Öka möjligheterna till boende sommartid på Koster för turister och
sommararbetande personal.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 99 att remittera motionen till Barnoch utbildningsnämnden.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-22 § 22
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 § 105
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 av administrativ chef Lisbeth Lunneryd
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 99

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2019-0227

KS § 121

Svar på - Motion om att uppmärksamma 100
år av kvinnlig rösträtt

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete med lokalt
program för firande av demokratin 100 år.

Sammanfattning av ärendet

Runt om i hela landet högtidlighålls demokratins 100-årsjubilieum, Sveriges
riksdag har i ett särskilt program tagit fram ett gediget informationsmaterial och
uppmärksammar särskilt frågan om allas och lika rösträtt 2019-2022. Marielle
Alvdal har föreslagit att Strömstads kommun uppmärksammar 100 år av kvinnlig
rösträtt såsom en milstolpe i demokratins historia. Detta är tänkt att ingå som en
programpunkt i ett mindre, lokalt program för att högtidlighålla demokratin
(såsom svar på motion från centerpartiet, bifallen i kommunfullmäktige i
september 2019. Ks 2019/0051). Motionen kan anses som besvarad genom
pågående arbete med det lokala programmet. Kvinnlig rösträtt kommer där att
uppmärksammas vid ett särskilt tillfälle.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 180
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-08 § 133
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-28 § 108
Motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete med lokalt
program för firande av demokratin 100 år.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2019-0423

KS § 122

Svar på - Motion om att avskaffa nötkött i
Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att avslå motionen med hänvisning till
att skolan redan idag vidtar ett flertal åtgärder för att minska matens
klimatavtryck och sambandet mellan livsmedelsproduktion och miljöpåverkan,
att eleverna gärna äter kött,
att det är ett stort och komplext kunskapsområde som kräver mer kunskap innan
ett eventuellt beslut om avskaffande av kött i Strömstads skolor kan tas,
samt att utgångspunkten är att skolan följer livsmedelsverkets rekommendationer
om max 500 gram rött kött per vecka per elev.

Reservationer och särskilda uttalanden

Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Marielle Alvdal (FI) föreslår i en motion inlämnad 2019-05-19 att barn- och
utbildningsförvaltningen ska sluta servera nötkött i kommunens skolor. Motiven
till förslaget är flera, bland annat att nötköttsproduktionen skapar stora utsläpp av
växthusgaser. Motionen lyfter också fram positiva hälsoaspekter med vegetarisk
mat och menar att man genom att avskaffa nötkött på lunch menyn fyra dagar i
veckan kan gå från att erbjuda två lunchalternativ till endast en måltid i
skolmatsutbudet, vilket skulle frigöra resurser och finansiering som kan användas
inom andra områden i kommunens verksamheter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 181
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-26 § 59
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth
Lunneryd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 194
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor
Medskick från Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar, med instämmande från Bengt Bivirin (MP), bifall till
motionen.
Mats Granberg (S) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L) och Marie
Edvinsson Kristiansen (M), att avslaget motiveras med hänvisning till att skolan
redan idag vidtar ett flertal åtgärder för att minska matens klimatavtryck och
sambandet mellan livsmedelsproduktion och miljöpåverkan, att eleverna gärna
äter kött, att det är ett stort och komplext kunskapsområde som kräver mer
kunskap innan ett eventuellt beslut om avskaffande av kött i Strömstads skolor
kan tas, samt att utgångspunkten är att skolan följer livsmedelsverkets
rekommendationer om max 500 gram rött kött per vecka per elev.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
eller Marielle Alvdals förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden frågar om arbetsutskott bifaller eller avslår Mats Granbergs
tilläggsyrkande om beslutsmotivering och finner att arbetsutskottet bifaller
tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för
arbetsutskottets förslag och nej-röst för Marielle Alvdals förslag.

Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 2 nej-röster för att
avslå arbetsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Nr Ledamot

Parti Ja Nej

1 Kent Hansson

S

Ja

2 Mats Granberg

S

Ja

3 Leif Andersson

S

Ja

4 Rose-Marie Fagerberg

KD

Ja

5 Marielle Alvdal

FI

6 Mattias Gustafsson

SD

Ja

7 Lars Tysklind
Marie Edvinsson
8 Kristiansen

L

Ja

M

Ja

9 Jörgen Molin

M

Ja

10 Åsa Torstensson

C

Ja

11 Bengt Bivrin

MP

Summa

Justerandes signatur

Nej

Nej
9

2

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2019-0586

KS § 123

Svar på - Motion om utveckling av
skolutbildningen och besöksnäringen i
Strömstads kommun från Moderaterna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna har inkommit med en motion där de föreslår kommunen, i
samarbete med Kosternämnden i de delar som är relaterade till Koster,
åstadkomma följande:
1. Utbildning på skolnivå i Strömstads tätort och i skolorna på Koster och Tjärnö
inom områdena hav, havsbruk, ekologi och miljö. Kursplanerna, som skall
kontinuerligt tillgängliga, anpassas till detta inom ramen för nationellt bestämda
kursplaner. Kommunen ombesörjer detta.
2. Vuxenutbildning kallad Hållbart Båtliv. Aktörer knutna till besöksnäringen
engageras för detta. Lärarna engageras och ersätts inte av kommunen, men
kommunen ger annat stöd t.ex. genom information.
3. Sjöbefälsutbildning i kommunal skolregi.
4. Elevhem på Koster som används i skolutbildningen under läsåret och som
vandrarhem sommartid och, i mån av plats, för sommararbetande personal i
restauranger och affärer på Koster. Driften anförtros lokalt företag utan privata
vinstintressen som söker extern finansiering från Allmänna arvsfonden och andra
tillgängliga finansieringskällor. Kommunen och besöksnäringen stödjer detta i
praktiskt hänseende, medan driften bör planeras så att kostnaderna täcks.
5. Förutsättningarna att genomföra projektet i tillämpliga delar på Tjärnö prövas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 182
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-26 § 60
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-12 § 105
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-05 signerad av kvalitetscontroller Lisbeth
Lunneryd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-13 § 261
Motion från Moderaterna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2020-0115

KS § 124

Svar på - Motion om tillsättning av tjänsten
som näringslivsutvecklare från Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.

Beslutsmotivering

Kommundirektören har inom fastställd budgetram 2020 beslutat att anställa en
styck näringslivsansvarig funktion.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartier och Miljöpartiet de gröna i Strömstad har
inkommit med en motion om att tjänsten som näringslivsutvecklare tillsätts
snarast.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till Kommunstyrelsen 202002-13 § 19.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-11 § 79
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 19
Motion från M, L, C och MP

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2020-0416

KS § 125

Föreskrift om eldningsförbud och skärpt
eldningsförbud

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anta föreskrifterna om eldningsförbud och skärpt eldningsförbud
att upphäva tidigare föreskrift från Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-0424 § 8.

Sammanfattning av ärendet

Lagstödet för eldningsförbud återfinns i 10 kap. 1 § 2-3 st. lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) som säger att regeringen får meddela föreskrifter om
förbud mot eldning utomhus och liknande före byggande åtgärder mot brand.
Regeringen har i sin tur möjlighet att överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en
kommun att meddela dessa föreskrifter. I 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor (FSO) framgår att regeringen överlåtit rätten att meddela dessa
föreskrifter åt länsstyrelser och kommuner. Det är i länsstyrelsers och kommuners
föreskrifter som förbudet mot eldning eller liknande förebyggande åtgärder mot
brand regleras och preciseras.
Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, har ett ansvar för att
inte orsaka olyckor och i stor utsträckning även för att skydda liv och egendom.
Den enskilde har en skyldighet att följa ett utfärdat eldningsförbud. Den som
överträder ett förbud kan dömas till böter enligt LSO.
Syftet med kommunens föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i den
utsträckning det är rimligt, förhindra omfattande bränder i skog och mark som
orsakas av mänsklig handling.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är givit ut en vägledning där
utgångspunkt är två nivåer, eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. I samband
med ett skärpt eldningsförbud då brandrisken når extrema nivåer kan det vara
aktuellt att förbjuda all eldning som inte syftar till grillning och matlagning även
inom sammanhållen bebyggelse.
Brandriskprognosen, Brandrisk i skog och mark, är ett generellt underlag för att
bedöma brandrisken och förändringen i uttorkningen i marken över tid.
Den ger viktig vägledning för bedömning av behovet av eldningsförbud.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 183
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-25 § 116
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02
Förslag till föreskrifter eldningsförbud
Förslag till föreskrifter skärpt eldningsförbud
Förskrifter eldningsförbud antagna av Miljö- och byggnämnden 2014-04-24 § 88
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta föreskrifterna och att upphäva tidigare föreskrift från MBN 2014-04-24 §
8.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2019-0655

KS § 126

Policy för dagvattenhantering

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anta Policy för dagvattenhantering i Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet

I översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2013 anges att
"Dagvattensystem ska avleda nederbörd på ett säkert och miljöanpassat och
kostnadseffektivt sätt. Vid detaljplaneläggning eftersträvas ett lokalt
omhändertagande av dagvatten, LOD. Miljö- och byggförvaltningen tar
tillsammans med tekniska förvaltningen fram en policy som innehåller följande
mål"
• undvika att dagvatten uppkommer
• förhindra att dagvatten förorenas
• dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt
• flödet ska utjämnas och fördröjas
• dagvatten ska renas
Förslag till policy har arbetats fram enligt kommunfullmäktiges uppdrag och vad
som anges i översiktsplanen. I gruppen som har arbetat med policyn har
representanter från tekniska förvaltningen och plan och byggavdelningen delvis
medverkat, det huvudsakliga arbetet har utförts av miljö- och
hälsoskyddsavdelningen. Information, sakkunskap och inspiration har inhämtats
från andra myndigheter, företrädesvis andra kommuner som har policys, riktlinjer
eller vägledningar gällande dagvatten. Policyn ska vara ett politiskt förankrat
dokument som anger mål och åtagande för fysisk planering, exploatering,
byggnation, åtgärder, utredningar och myndighetsutövning gällande
omhändertagande av dagvatten i Strömstads kommun, en gemensam
utgångspunkt för alla aktörer.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 184
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-25 § 119
Tjänsteskrivelse 2020-06-03 av miljö- och hälsochef Mona Wrethman
Förslag till Policy för dagvattenhantering
Tekniska nämndens yttrande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26 § 61

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att anta Policy för dagvattenhantering i Strömstads kommun efter redaktionella
ändringar som framkom vid arbetsutskottets möte.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2020-0417

KS § 127

Reviderad Plan- och bygglovstaxa

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anta reviderad plan- och bygglovstaxa.

Sammanfattning av ärendet

Inför år 2020 gjordes en total översyn av plan- och bygglovstaxan och en ny
taxemodell har sen årsskiftet börjat tillämpas. Under årets första månader har
konstaterats ett par delar av taxan där mindre redaktionella ändringar krävs.
Detta handlar om förtydliganden, tillägg av ärendetyper, eller justering av antalet
timmar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 185
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-25 § 123
Tjänsteskrivelse 2020-06-16
Reviderad taxa för plan- och byggverksamheten, inklusive kart och mät

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till taxa.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2020-0410

KS § 128

VALBÄCK 1:14 - försäljning av del av fastighet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att ge tekniska nämnden i uppdrag att försälja del av Valbäck 1:14 via
anbudsförsäljning med fri prövningsrätt.
att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut 2016-02-25 § 29.

Reservationer och särskilda uttalanden

Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 29 att försälja hela fastigheten
Valbäck 1:14 via ett anbudsförfarande där fastigheten försäljs till högstbjudande
med fri prövningsrätt, att avsätta nettoöverskottet från försäljningen för framtida
strategiska investeringar samt att avsätta 10% av köpeskillingen till skötsel av
tätortsnära skogar.
Därefter aktualiserades frågan om bostaden på Valbäck skulle användas för
tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn. Tekniska förvaltningen har
därför avvaktat med en försäljning.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-07 att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag om att sälja en del av fastigheten
Valbäck 1:14, avseende bostadshus med ekonomibyggnader samt tillhörande
jordbruksmark.
Fastighetens areal är ca 136 ha, med 90 ha produktiv skogsmark samt 11 ha
åkermark, 34 ha impediment, och 0,7 ha av sjön Färingen. På fastigheten finns ett
bostadshus och ett flertal ekonomibyggnader; ladugård, vagnsskjul, maskinhall
och ett magasin.
Valbäck 1:14 är idag upplåten med jakträtt, vilket även berör åkermarken.
Jakträttsavtalet pågår till 2022-06-30, och förlängs med 5 år i taget.
Villkorsändring måste ske senast 6 månader innan avtalstidens utgång.
Förvaltningen avser villkorsändra jakträttsavtalets omfattning till avtalstidens
utgång. I köpehandlingarna ska förbehåll göras av avtalet, vilket medför att detta
gäller vidare i den nybildade fastigheten tills en avtalsändring genomförs.
Länsstyrelsen beslutade 2010-10-29, om att bilda vattenskyddsområde för
Färingens ytvattentäkt. Delar av Valbäck 1:14 är berörd av vattenskyddsområdet.
Föreskrifter gällande bekämpningsmedel, växtnäringsämnen/djurhållning, lagring
av petroleumprodukter, hantering av spillvatten, upplag, mm. gäller för
fastigheten. Handlingarna som berör vattenskyddsområdet kommer att utgöra
underlag till försäljningen.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

Förvaltningens förslag är att försälja samtliga byggnader, åkermark och skogsmark
i ungefärligt utbredning enligt skrafferad karta. Skogsmarksbestånden 29, 30 och
39 enligt bifogad skogsbruksplan föreslås ingå i försäljningen. Då är skogsmarken
samlad norr om bostadshuset och ger en rationell skötsel av denna.
Enligt Moelven skog, som är ansvarig för skötsel av den kommunala skogen, är
skogsmark öster om ekonomibyggnaderna inte lämpliga att lägga till den nya
fastigheten då dessa områden är avgörande för framtida transporter av skog och
upplagsplats samt vändmöjlighet för timmer bilar med släp.
Skogsmarken ska avse husvedsbehov för den nya styckningsfastigheten. I
samband med avstyckningen av ny fastighet, ska förvaltningen tillse att
kommunen tillskapas de rättigheter som krävs för väg till skogen o uppställning av
virke.
Försäljningen kommer att ske via anbudsförsäljning med fri prövningsrätt på den
öppna marknaden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 186
Tekniska nämndens beslut 2020-06-16 § 66
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2020-04-07 § 49
Tjänsteskrivelse 2020-06-04 av mark- och exploateringsingenjör Alexandra
Lilliebjelke
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-25 § 29
Skyddsföreskrifter, Färingens ytvattentäkt
Karta
Del av skogsplan, Valbäck 1:14
Bilder

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge tekniska nämnden i uppdrag att försälja del av Valbäck 1:14 via
anbudsförsäljning med fri prövningsrätt.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar avslag till förmån för tidigare fattat beslut.
Mats Granberg (S) yrkar, med instämmande av Rose-Marie Fagerberg (KD), bifall
till arbetsutskottets förslag och yrkar att kommunfullmäktiges tidigare beslut
2016-02-25 upphävs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Åsa Torstenssons
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens bifaller eller avslår Mats Granbergs
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2020-0288

KS § 129

Förslag på ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna förslaget till ny förbundsordning.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen i Tolkförmedling Väst har arbetat fram ett förslag till ny
förbundsordning till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit.
I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt
utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille,
Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordförande har utslagsröst vid
lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella
förtydliganden. Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14
kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa
förändringar och förtydliganden.
Den nya förbundsordningen förslås gälla från 2021-01-01.

Beslutsunderlag

Förslag till ny förbundsordning
Protokollsutdrag 2020-03-27 Tolkförmedling Väst
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-19 § 190

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till ny förbundsordning.

Beslutet skickas till

KS-diariet
Direktionen Tolkförmedling Väst
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

KS/2020-0288

KS § 130

Tolkförmedling Västs budget och
verksamhetsplan för 2021-2023

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023 för
Tolkförmedling Väst.
att meddela Tolkförmedling Väst att vi inte har något att tillägga eller
kommentarer.

Sammanfattning av ärendet

Tolkförmedling Västs budget och verksamhetsplan 2021-2023 beskriver vad som
planeras i verksamheten under 2021-2023 samt budget 2021.
Förbundets budgetomslutning för 2021 är 216 mnkr. Finansieringen för
förbundets kostnader är intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras
enligt självkostnadsprincipen. Detta kommer innebära en beräknad snitthöjning
av priserna om 2,6% för att nå en budget i balans.
Strömstad kommunen har enligt socialförvaltningen positiva erfarenheter med
hänsyn till användning av Tolkförmedling Väst.

Beslutsunderlag

Tolkförmedling Väst: Förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023
Tolkförmedling Väst: Tjänsteutlåtande budget och verksamhetsplan 2021-2023
Tolkförmedling Väst: Protokollsutdrag budget och verksamhetsplan 2021-2023
Tjänsteskrivelse av Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-19 § 192

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023 för
Tolkförmedling Väst.
att meddela Tolkförmedling Väst att vi inte har något att tillägga eller
kommentarer.

Beslutet skickas till

Direktionen Tolkförmedling Väst
KS-diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

30 (36)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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KS/2020-0371

KS § 131

Begäran om omfördelning av medel för
utveckling av centrala system i
Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

att omfördela 500 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel som idag finns
avsatta till digitalisering som inte kommer att nyttjas under år 2020 till projektet
för centrala system som innefattar Hypergene och Raindance.

Sammanfattning av ärendet

En av förutsättningarna för att kommunens chefer ska ha en god kontroll över
verksamhetens ekonomi och målstyrning är att vi har ett modernt och
användarvänligt beslutsstöd. Strömstads kommun upphandlade 2010
beslutstödet Hypergene som används för ekonomisk uppföljning, analys av
personalstatistik samt måluppföljning. För att ge full funktionalitet behöver
systemet uppgraderas löpande. Sedan tidigare har ett införande av en modul för
budget och prognos påbörjats men denna har avbrutits då de gamla versioner
kommunen idag har gör att den nya modulen inte fullt ut kan ge den
funktionalitet vi behöver. För att få en helhetslösning som fungerar på ett
användarvänligt sätt och som stöttar cheferna är det rekommenderat att en
nyinstallation görs. På detta sätt görs en nyinstallation av ett nytt system parallellt
med det gamla och uppgraderingen stör på detta sätt inte verksamheten under
införandet. I och med att en nyinstallation görs kan kommunen även ansluta sig
till Hypergenes molntjänst vilket innebär att kommande uppgraderingar kommer
att ingå i den årliga licenskostnaden.
Beslutsstödet Hypergene används idag för ekonomisk uppföljning, uppföljning av
personalstatistik och måluppföljning. En uppgradering innebär bland annat:
•

•
•
•

En ny förbättrad version av personalmodulen. Den version som vi har idag
kommer inte att vidareutvecklas och den nya versionen kommer att ge
oss förbättrade rapporter och nyckeltal anpassade efter SKR:s
definitioner.
Införande av budget- och prognosmodulen som kommer ge ett ökat stöd
för chefer i arbetet med budget och prognos.
System för verksamhetsrapportering kommer att ge bättre
arbetsprocesser där vi inte behöver använda oss av wordmallar vid
rapportering vilket säkerställer en enhetlig rapportering.
Möjlighet att använda oss av årshjul som är integrerade i Hypergene vilket
ökar tydligheten i ekonomistyrningsprocesserna.

Planeringsmässigt är det mest fördelaktigt att påbörja projektet under hösten för
att kunna ha ett färdigt system till användarna i samband med årsskiftet. Vi skulle
därför vilja omdisponera 500 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel som

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

31 (36)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-08-26

idag finns avsatta till digitalisering som, enligt vad som tidigare har rapporteras vid
delårsbokslutet för mars, inte kommer att nyttjas fullt ut under år 2020.
En uppgradering av Hypergene beräknas innebära en investeringskostnad på 1
300 tkr samt en ökad driftskostnad på 175 tkr per år.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-10 § 174
Tjänsteskrivelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att omfördela 500 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel som idag finns
avsatta till digitalisering som inte kommer att nyttjas under år 2020 till projektet
för centrala system som innefattar Hypergene och Raindance.

Beslutet skickas till

Diana Johansson
Lenita Tengström
Carina Dalenius
Diariet
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KS/2020-0399

KS § 132

Transport avlidna Koster och andra öar

Kommunstyrelsens beslut

att ingå avtal med Koster Marin gällande transport av avlidna från öar inom
Strömstads kommun där broförbindelse saknas och som tillhör kommunens
ansvarsområde.
att Strömstads kommun debiteras hälften av transportkostnaden, för de avlidna
som tillhör kommunens ansvarsområde den andra hälften betalas av dödsboet.
Kommunens ansvarsområde omfattar avlidna som bodde i särskilt boende för
äldre, bostad med särskild service, biståndsbedömd dagverksamhet eller daglig
verksamhet samt för avlidna som bodde i ordinärt boende och var inskrivna i den
kommunala hemsjukvården (Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020).

Sammanfattning av ärendet

Behov av långsiktig lösning för transport av avlidna från Koster har uppstått.
Tidigare har sjöräddning varit behjälplig då det behövts, men den lösningen är inte
längre möjlig.
Enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020 ansvarar kommunen för transport
och förvaring av avlidna som bodde i särskilt boende för äldre, bostad med
särskild service, biståndsbedömd dagverksamhet eller daglig verksamhet samt för
avlidna som bodde i ordinärt boende och var inskrivna i den kommunala
hemsjukvården.
Transport kan lösas genom avtal med Koster Marin. Strömstads kommun och
dödsboet delar på kostnaden för transport. Ungefärlig kostnad för transport är
12 000:-

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-12 § 187
Tjänsteskrivelse 2020-06-15 av folkhälsostrateg Terése Lomgård
Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020, Vårdsamverkan i Västra Götaland
HSLF-FS 2015:15 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i
hälso- och sjukvården vid dödsfall

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta
att ingå avtal med Koster Marin gällande transport av avlidna från öar inom
Strömstads kommun där broförbindelse saknas och som tillhör kommunens
ansvarsområde.
att Strömstads kommun debiteras hälften av transportkostnaden, för de avlidna
som tillhör kommunens ansvarsområde den andra hälften betalas av dödsboet.
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Kommunens ansvarsområde omfattar avlidna som bodde i särskilt boende för
äldre, bostad med särskild service, biståndsbedömd dagverksamhet eller daglig
verksamhet samt för avlidna som bodde i ordinärt boende och var inskrivna i den
kommunala hemsjukvården (Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020).

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten, Christer Nilsson
Socialförvaltningen
Strömstad begravningsbyrå
Diariet
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KS/2020-0231

KS § 133

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Strömstad Tanums KK
med 5084 kr (KS/2020-0336)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Strömstads Löparklubb
med 3933 kr (KS/2020-0329)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Strömstads IF med 2852
kr (KS/2020-0327)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Neuro Norra Bohuslän
med 300 kr (KS/2020-0293)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Strömstads Simförening
med 9858 kr (KS/2020-0263)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Naturskyddsföreningen i
Strömstad 1588 kr (KS/2020-0248)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Skee sockens
Hembygdsförening med 1831 kr (KS/2020-0353)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Strömstad Bangolfklubb
med 1323 kr (KS/2020-0370)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Hjärnkraft Fyrbodal med
75 kr (KS/2020-0349)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till SRF Strömstad
Tanums med 450 kr (KS/2020-0369)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Överby Pistolklubb
med 1137 kr (KS/2020-0368)
Delegationsbeslut - Bevilja grund och aktivitetsbidrag till Strömstads Bridgeklubb
med 425 kr (KS/2020-0295)
Ordförandebeslut - Bevilja stöd till Strömstads Ridklubb (KS/2019-0497)
Ordförandebeslut - Beslut att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva
antagandet av detaljplan för Kungbäck 1:21 (KS/2019-0390)
Protokoll styrelsemöte AB Strömstadslokaler 2020-05-15 (KS/2020-0044)
Protokoll styrelsemöte AB Strömstadsbyggen 2020-06-01 (KS/2020-0040)
Revisionsrapport 2019 - Förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn och unga i
Munkedal, Orust, Sotenäs och Strömstads kommun (KS/2020-0396)
Beslut från Tolkförmedling Väst 2020 att inte göra återbetalning av eget kapital
(KS/2020-0288)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera anmälningsärendena till protokollet.
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Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2016-0639

KS § 134

Övrig fråga från Lars Tysklind (L) om
avbrytandet av detaljplanearbetet för
Canning

Kommunstyrelsens beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Lars Tysklind (L) ifrågasätter om Miljö- och byggnämnden har mandat att avsluta
detaljplanearbetet på Canning. Han anser att avtalet inte kan övertriumfera
kommunens reglementen och att det är politiskt oanständigt att inte låta
kommunfullmäktige ta detta beslut.
Kent Hansson (S) uppger att kommunfullmäktige har delegerat rätten att besluta
om att avbryta detaljplanarbetet när som helst under planprocessen till Miljö- och
byggnämnden genom det ingångna markanvisningsavtalet. Eftersom
markanvisningsavtalet är bindande för kommunstyrelsen är det inte möjligt att
låta kommunfullmäktige avbryta detaljplanearbetet då ärenden till
kommunfullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Diariet
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