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Plats och  
sammanträdestid 

Kommunstyrelsens sessionssal 

2018-08-29 klockan 13:00 – 15:30 

Beslutare Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Margareta Fredriksson (L) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S) 
Lena Martinsson (S)  
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
 
 
 
Närvarande ersättare 
Mette H Johansson (L) 
Rolf Pettersson (S) 
Morgan Gutke (C) 
 
 
 
 

 
Övriga närvarande 

 
Maria Reinholdsson kommundirektör och Per-Olof Hermansson TF 
kommundirektör, Jan Gabrielsson revisionen. Elin Solvang plan- och 
byggchef § 96, Cecilia Lindsten §89, Björn Richardsson översiktsplanerare 
§89, §98. 

 
Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret 2018-09-05 

  

Sekreterare   Paragrafer §§ 85 - 99 

 Ralf Karlsson 

Ordförande  

 Peter Dafteryd 

  

Justerare  

 Kent Hansson                                  Bengt Bivrin 

 
Organ Kommunstyrelsen ANSLAGSBEVIS 

(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 
Sammanträdesdatum 
 

2018-08-29 

Datum för 
anslags uppsättning 

 Datum för   
2018-09-06 Anslags nedtagning  2018-09-28 

  
Protokollets 
förvaringsplats 

Kommunledningsförvaltningen 

  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 85 
KSAU § 117                                           Dnr: KS/2014-0358 

Svar på medborgarförslag - kommunen se på möjlighet till 
träffpunkt för teknik och motorintresserade 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Motivering till beslut 
I den utökade fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av de 
verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten. Denna verksamhet kommer 
att starta under hösten 2018 och med förhoppning om att fullföljas med ett 
samarbete med en ideell förening i detta ändamål. 

Sammanfattning av ärendet  
Stellan Nilsson inkom 2014 med ett medborgarförslag att undersöka intresse hos 
motor- och teknikföreningar om att bilda en gemensam förening. Målet var att 
möjliggöra en gemensam verksamhet för motor och teknikintresserade.  
2016-12-15 behandlade kommunfullmäktige en motion rörande Meningsfull fritid. 
Beslutet i kommunfullmäktige blev att i samband med arbetet med kulturhuset där 
fritidsgårds- verksamheten är en del, görs en översyn av fritidsgårdens verksamhet 
där motor, musik, kultur är förslag på ingående delar i fritidsgårdens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2018-03-06 
Tjänsteskrivelse fritidsansvarig 2018-02-26 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27  
Protokoll kommunfullmäktige 2014-09-04 
Medborgarförslag från Stellan Nilsson, 2014-09-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att medborgarförslaget anses besvarat. 

 
Motivering till beslut 
I den utökade fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av de 
verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten. Denna verksamhet kommer 
att starta under hösten 2018 och med förhoppning om att fullföljas med ett 
samarbete med en ideell förening i detta ändamål. 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
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Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
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KS § 86 
KSAU § 119                                           Dnr: KS/2017-0389 

Svar på motion angående solskydd vid förskolor 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet  
Rolf Pettersson (S) och Lena Martinsson (S) har inkommit med en motion där de 
anger att solen är stark. Barn på förskolor är ute mycket och enligt Strålskydds-
institutet så ökar risken för hudcancer om man bränner sig i solen som barn. Naturlig 
skugga från träd är det bästa enligt de utredningar som finns, men även byggda 
pergolor fungerar som solskydd. Ett tätare väderskydd fungerar förstås också mot 
regn. I flera kommuner har detta arbetet redan gjorts bl.a. i Falköping.  

Vi Socialdemokrater vill att vi ser över alla befintliga och de planerade förskolorna i 
hela kommunen och sätter upp träd där det är möjligt, eller andra lämpliga solskydd 
så att barnen kan leka ute även när solen skiner. 
 
Ärendet beredning 
Barn- och utbildningsnämnden samt AB Strömstadslokaler har behandlat motion från 
Rolf Pettersson och Lena Martinsson, Socialdemokraterna i Strömstad, rörande 
väderskyddade lek ytor vid förskolor. AB Strömstadslokaler har utrett möjligheter 
samt kostnader. Barn- och Utbildningsnämnden har fastställt en handlingsplan samt 
investeringsbudget för att möjliggöra väderskyddade ytor. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-04-13. 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-02-15 § 18.  
Handlingsplan  2018-02-08. 
Yttrande från AB Strömstadslokaler. 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-20. 
Motion 2017-06-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta. 
att bifalla motionen. 

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

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KS § 87 
KSAU § 120                                           Dnr: KS/2018-0333 

VA-försörjningsplan 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att anta Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 som övergripande 
styrdokument för Tekniska nämnden, såsom VA-huvudman. 

2. att särskild lösning för Kosteröarna beslutas först när riksdagsbeslut finns kring 
revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Dock behöver frågan om 
avloppslösningen hanteras separat om lag processen förskjuts. 

3. att Tekniska nämnden reviderar VA-försörjningsplanen vartannat år. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 ger en översikt över kommande 
investeringsbehov och prioriteringar utifrån utbyggnadsplaner, kostnader och 
arbetsbelastning inom den kommunala VA-anläggningen. En djupgående inventering 
av Strömstads VA-anläggning har gjorts från intag av vatten innan Strömstads 
vattenverk till utloppet efter Österröds reningsverk. Dagvatten ingår inte i denna plan 
då det består av områdesspecifika system. 
Den är en viktig del av den VA-plan som kommunledningen, enligt Hav & 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, är ålagd att ta fram. 
VA-avdelningen ska sköta drift och underhåll av befintliga VA-anläggningar, jobba 
med utbyggnation till omvandlingsområden samt ansvara för VA till nya 
planområden. Därför har planavdelningens tilltänkta utbyggnadsområden lagts in, 
inventeringar och mätningar gjorts i existerande VA-anläggning och bebyggda 
områden som, utifrån 6§ Vattentjänstlagen, behöver omvandlas till kommunalt VA 
tagits med. Därefter har en simuleringsmodell körts för att se vilket åtgärdsbehov 
som det resulterar i. 
Själva VA-försörjningsplanen anger inga exakta årtal för åtgärderna eftersom den är 
ett övergripande, långsiktigt dokument. 
Vid revidering kan nya områden läggas till, inaktuella tas bort och en avstämning 
gentemot kommunens planarbeten görs. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Protokoll tekniska nämnden 2018-06-05 
Tjänsteskrivelse VA-försörjningsplan 2018-05-28 
Bilaga: Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 

 
 
 
 

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


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (22) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-29 KS/2018-0286 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta 
1. att anta Strömstad VA-försörjningsplan 2016-2050 som övergripande 
styrdokument för Tekniska nämnden, såsom VA-huvudman. 
2. att särskild lösning för Kosteröarna beslutas först när riksdagsbeslut finns kring 
revidering av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
3. att Tekniska nämnden reviderar VA-försörjningsplanen vartannat år. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Martinsson (S) yrkar på ett tillägg i andra att-satsen; Dock behöver frågan om 
avloppslösningen hanteras separat om lag processen förskjuts. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut men Lena 
Martinssons tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
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KS § 88 
KSAU § 121                                           Dnr: KS/2018-0337 

Kriskommunikationsplan för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta. 

att anta förslag till kommunövergripande Krisinformationsplan. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Krisinformationsplan 
såsom riktlinje för alla förvaltningars arbete med information vid krishändelser.  
Planen tydliggör ansvarsfördelning och grundläggande rutiner vid extra ordinära 
händelser i stabsläge, samt beskriver rutiner vid lindrigare krishändelser.  
Planen ersätter tidigare plan, bilaga till Krisledningsplan (bilaga Krisinformation) som 
enbart fokuserat krisinformation i stabsläge. Föreliggande krisinformationsplan 
liksom tillhörande bilagor föreslås uppdateras av förvaltningen vid behov. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelse  Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2018-07-30. 
Krisinformationsplan för Strömstads kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta. 
att anta förslag till kommunövergripande Krisinformationsplan. 

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

mailto:ks@stromstad.se
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KS § 89 
KSAU § 122                                           Dnr: KS/2013-0031 

Blå översiktsplan Blå ÖP 

Kommunstyrelsens beslut. 

att godkänna utställningsutlåtande för fördjupad Blå Översiktsplan,  

att godkänna antagandehandlingarna för fördjupad Blå Översiktsplan   

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta. 

att antaga fördjupad Blå Översiktsplan enligt 3 kap 19 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) och att offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning  
enligt 6 kap 17§ Miljöbalken (1998:808). 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Lindsten Björn Richardsson översiktsplanerare föredrar ärendet i 
kommunstyrelsen. 
Blå ÖP är ett samarbete mellan kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. 
Den Blå översiktsplanen täcker hav och skärgård för de fyra kommunerna 
tillsammans. Handlingarna är alltså identiska för våra fyra kommuner.  

Formellt hanteras detta genom att varje kommun godkänner handlingen i sin helhet. 
Nu finns ett förslag till antagandehandling, daterat 180705. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare. 
Planbeskrivning, daterad 2018-07-05.  
Planeringsförutsättningar, daterad 2018-07-05. 
Plankarta/rekommendationskarta, daterad 2018-07-05.  
Utställningsutlåtande, daterad 2018-06-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta. 
att antaga Blå Översiktsplan, daterad 180705. 
att antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att Kommunstyrelsen beslutar; 
att godkänna utställningsutlåtande för fördjupad Blå Översiktsplan,  
att godkänna antagandehandlingarna för fördjupad Blå Översiktsplan   
samt att föreslå kommunfullmäktige besluta; 
att antaga fördjupad Blå Översiktsplan enligt 3 kap 19 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) och att offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning  
enligt 6 kap 17§ Miljöbalken (1998:808). 

mailto:ks@stromstad.se
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så 
sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
Processledare Tillväxt Norra Bohuslän 
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KS § 90 
KSAU § 123                                           Dnr: KS/2016-0456 

Beredning nämnder och styrelser inför mandatperiod 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta. 

1. att utöka antalet ledamöter i tekniska nämnden från fem till sju. 

2. att presidiet i de fyra nämnderna skall bestå av tre ledamöter, ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Martinsson (S) anger att i bolagsstyrelser bör det inte vara personliga ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på antal ledamöter i fullmäktige, styrelsen, nämnder och råd. 
Kommunfullmäktige tillsatte i oktober 2016 en beredning bestående av 
representanter från alla i KF representerade partier. Syftet var att ta fram förslag på 
antal ledamöter i fullmäktige, styrelsen, nämnder och råd.  
Beredningen avrapporterade enligt beslut i juni. Därefter vidtog överläggningar 
mellan KSau och KFs presidium. Enligt kommunallag(2017:725) 5 kap 26 § ska 
ärenden till Kommunfullmäktige beredas av fullmäktigeberedning eller av styrelsen. I 
detta fall har inget förslag lagts fram till kommunfullmäktige direkt från beredningen 
och ärendet måste därmed beredas av kommunstyrelsen. Förslag till beslut avser de 
förändringar som partierna varit eniga om. 

 Beslutsunderlag 
 Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-06-14 
Avrapportering från parlamentariska beredningsgruppen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att föreslå kommunfullmäktige besluta. 
1. att utöka antalet ledamöter i tekniska nämnden från fem till sju. 
2. att presidiet i de fyra nämnderna skall bestå av tre ledamöter, ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 91 
KSAU § 124                                           Dnr: KS/2016-0494 

Detaljplan för del av Norrkärr 1:223 Seläter Camping 
programsamråd 

Kommunstyrelsens beslut 

att tillstyrka fortsatt planarbete med nuvarande inriktning. 

Sammanfattning av ärendet 
Samrådshandlingar har sänts på remiss. Förlängd yttrandetid har beviljats till 29 
augusti. 
Planprogram skickades på remiss under 2017. I programmet visades två alternativ: 1) 
att hela området planläggs för camping 2) att i västra delen även pröva användningen 
B (bostäder). 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-08, §19, att ställa sig bakom alternativ 2.  
Föreliggande samrådshandling följer alternativ 2. Planens utformning vid samråd 
föranleder inga nya synpunkter från kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson Översiktsplanerare 2018-08-02. 
Plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning, daterade 2018-06-28. 
Programsamrådsredogörelse, 2018-01-19. 
Övriga planhandlingar kan laddas ner från: http://stromstad.se/dp 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att tillstyrka fortsatt planarbete med nuvarande inriktning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
 
 
 
 
 

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


               
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (22) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-29 KS/2018-0286 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 92 
KSAU § 125                                           Dnr: KS/2018-0240 

Regionalt åtgärdsprogram för Miljömålen 2017-2020 

Kommunstyrelsens beslut  

att anta de åtgärder som är listade i sammanfattningen. 

att miljö- och byggförvaltningen utser en kontaktperson från sin verksamhet, som 
ansvarar för återrapportering till Länsstyrelsen, tillsammans med kommunens 
miljöstrateg. 

Sammanfattning av ärendet 
För att kunna nå de 16 nationella miljömålen gör nu länsstyrelsen ett gemensamt 
åtgärdsprogram där kommunerna får välja bland ett att antal formulerade och 
angelägna åtgärder. Urvalet av åtgärder har gjort via tidigare remissrunda där bland 
andra Strömstads kommun ingick.  
Samtliga nu föreslagna åtgärder för Strömstad kommun har tagits fram genom bred 
förfrågan och i samförstånd med berörda. 

Hållbar användning av vattenmiljöer 
Skydda värdefulla sjöar och vattendrag, Skapa och bevara ekologiska kantzoner, 
Genomföra kommunal kust- och havsplanering (gäller 11 kustkommuner), 
Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen. 

Hållbart brukande av skog & odlingslandskap 
Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr, Skydda värdefulla skogsområden, 
Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser i fysisk planering, Skapa blomrika miljöer 
för pollinerare samt att öka andelen hyggesfritt skogsbruk gällande kommunal mark. 

God boendemiljö & hållbar konsumtion 
Skydda och utveckla tätorters grönområden, Främja ekologisk livsmedelskonsumtion 
Utbilda och lära för hållbar utveckling, Sprida miljö- och naturinformation till 
nyanlända. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelse Maria Aronsson miljöstrateg 2017-07-27 
Bilaga A åtgärdslista 
Bilaga B detaljerat underlag om åtgärder. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att anta de åtgärder som är listade i sammanfattningen. 
att miljö- och byggförvaltningen utser en kontaktperson från sin verksamhet, som 
ansvarar för återrapportering till Länsstyrelsen, tillsammans med kommunens 
miljöstrateg. 
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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-08-29 KS/2018-0286 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar på ett tillägg under rubriken Hållbart brukande av skog & 
odlingslandskap, att öka andelen hyggesfritt skogsbruk gällande kommunal mark. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Bengt 
Bivrins tilläggsyrkande kan  antas och finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, diarienumret 501-16143-2018 ska anges. 
(bifoga bilaga A) 
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KS § 93 
KSAU § 126                                           Dnr: KS/2018-0239 

Remiss från länsstyrelsen avseende Grön infrastruktur – förslag 
till regional handlingsplan 

Kommunstyrelsens beslut  

att tillstyrka förslaget till regional handlingsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har beretts på miljö- och byggförvaltningen. MBN beslutade 28 juni att 
föreslå KS besluta enligt ovan.  

Länsstyrelsens förslag kan laddas ner från: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/infrastruktur/gron-infrastruktur.html 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson Översiktsplanerare 2018-08-02 
MBN 2018-06-28, § 120 
Länsstyrelsens förslag (nedladdning, se ovan) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att tillstyrka förslaget till regional handlingsplan. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
Länsstyrelsen vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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KS § 94 
KSAU § 127                                           Dnr: KS/2018-0003 

Ett enat Bohuslän  

Kommunstyrelsens beslut  

att godkänna informationen och tillse att kommundirektör eller motsvarande 
funktion, ger förutsättningar att kommunorganisationen kan prioritera uppdraget. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Hållbar Destinations Utveckling (HDU) 
2012 gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att i samarbete med Visit Sweden göra 
extra insatser för att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer i Sverige med 
sikte på den internationella marknaden. Efter en ansökningsomgång utsågs 
Bohuslän, Kiruna Lappland, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre till 
pilotdestinationer. Projektet Hållbar Destinations Utveckling pågick mellan 
åren 2012-2015. 

Genom uppdraget till Tillväxtverket och Hållbar Destinations Utveckling, var det 
Turistrådet Västsverige som drev och finansierade projektet ”Bohuslän på Export” 
med stöd av Tillväxtverket, och tillsammans med kommunerna i Bohuslän. 
 
Ett enat Bohuslän 
Under år 2014 skrev samtliga kommuner under en långsiktig avsiktsförklaring och 
därefter utsåg varje kommunchef/kommundirektör i de 11 Bohuslänska 
kommunerna en kommunal kontaktperson/tjänsteman att ansvara för kommunens 
samarbete inom Ett enat Bohuslän. 

En styrgrupp bestående av några av dessa kontaktpersoner, ett antal företagare inom 
besöksnäringen samt Turistrådet Västsveriges VD och vice VD leder och styr arbetet 
tillsammans. 

På årsmöte i mars månad varje år deltar kommunstyrelsens ordförande och 
oppositionsråd, kommunchef/kommundirektör, samtliga kontaktpersoner/ 
tjänstemän i Ett enat Bohuslän, Turistrådets VD och vice VD, och de turistiska 
företagarna som sitter i styrgruppen m fl. 

Formen, ett enat Bohuslän, där samtliga aktörer och kommuner arbetar med 
gemensamma frågor, upplevs som konstruktivt och framgångsrikt, dock med ojämnt 
deltagande från kommunerna. 

Besöksnäringen, som är en nationell ny basnäring där också Bohusläns varumärke är 
särskilt värdefullt för våra samlade kommuner. Besöksnäringen i Bohuslän har vuxit 
med ca. 20 procent de senaste fem åren. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och 
vandrarhem och camping uppgick 2017 till ca. 2,7 miljoner. Besöksnäringen är en 
betydelsefull jobbmotor som skapar cirka 6000 årsverken i Bohuslän. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelse, Åsa Massleberg, 2018-08-06. 
Avsiktsförklaring Ett enat Bohuslän. 
Handlingsplan Ett enat Bohuslän. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att godkänna informationen och tillse att kommundirektör eller motsvarande 
funktion, ger förutsättningar att kommunorganisationen kan prioritera uppdraget. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer via respektive diarie 
Utvecklingschef 
Kommunikationschef 
Näringslivsutvecklare 
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KS § 95 
KSAU § 128                                          Dnr: KS/2018-0378 

Plan för Psykiskt och Socialt Omhändertagande (POSOM) 

Kommunstyrelsens beslut  

att anta ny gemensam handlingsplan för POSOM Tanum-Strömstad 

Sammanfattning av ärendet 
POSOM (Psykosocialt Omhändertagande) är ett samlingsnamn för kommunens 
verksamhet avseende krisstöd till drabbade och anhöriga. Verksamheten syftar till 
att på det sociala planet stödja människor i olika former av krissituationer. POSOM-
verksamhet i stor skala behöver inte ha koppling till en extraordinär händelse i 
kommunen. Av denna anledning finns därför en helt frikopplad plan. 
Handlingsplanen ska ange en tydlig inriktning för planering och hantering av 
eventuell POSOM-verksamhet vid extraordinära insatser.  

POSOM-gruppen består av representanter från omsorgen/socialtjänsten, skolan, 
räddningstjänsten, polisen, svenska kyrkan och primärvården. 

POSOM ersätter inte den normala stödjande verksamheten till människor i kris eller 
arbetsmiljöansvaret inom kommunen utan är en organisation för särskilda tillfällen. 

Från och med 2017 finns en gemensam POSOM verksamhet i Tanum och Strömstad. 
Beslut om sammanslagning togs i Kommunstyrelsen 2017-05-31. Med anledning av 
sammanslagningen har en ny gemensam handlingsplan för POSOM Tanum- 
Strömstad tagits fram av POSOM samordnarna i dialog med representanterna i 
POSOM gruppen Tanum-Strömstad. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Tjänsteskrivelsen 2018-07-13 
Förslag till Plan för psykisk och socialt omhändertagande (POSOM) 2018-07-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att anta ny gemensam handlingsplan för POSOM Tanum-Strömstad 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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KS § 96 
KSAU § 135                                           Dnr: KS/2018-0299 

KÄLLVIK 1:73 – ansökan om planbesked 

Kommunstyrelsens beslut  

att lämna ett positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de synpunkter 
som redovisas i Start PM daterat 2018-07-06 

att placera planarbetet i gruppen vilande 

att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2021-12-31 

 
Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked   17 920:- 
Summa   17 920:- 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Solvang plan- och byggchef föredrar ärendet på kommunstyrelsen. 
Källvikens kursgård används idag för hotell- och konferensverksamhet men 
anläggningen är föråldrad och är i stort behov av förnyelse. Sökande är Källviken i 
Strömstad AB och deras syfte med detaljplanen är att skapa en modernare 
anläggning för turism och friluftsliv i form av ett hotell med mångfald av upplevelser 
och äventyr, hälsa och naturkontakter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29 
Ansökan om planbesked, inkom 2018-05-23 
Start PM daterat 2018-07-06 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att lämna ett positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de synpunkter 
som redovisas i Start PM daterat 2018-07-06 
att placera planarbetet i gruppen vilande 
att detaljplanen bedöms kunna antas senast 2021-12-31 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked   17 920:- 
Summa   17 920:- 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
Miljö- och byggförvaltningens controller 
Källviken i Strömstad AB, att Ulf Palm, ulf.palm@orvelin.se 
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KS § 97 
KSAU § 130                                           Dnr: KS/2018-0393 

Ansökan om medfinansiering av Interregprojekt Sverige/Norge –
Marint Gränsforum/Skagerrak 

Kommunstyrelsens beslut  

att Strömstads kommun medfinansierar projekt ”Marint Gränsforum/Skagerrak” med 
25 000 sek per år under tiden 2019-2021. 

Sammanfattning av ärendet  
Svinesundskommittén ansöker om medfinansiering av vårt planerade projekt ”Marint 
Gränsforum/Skagerrak” med 25 000 sek per år under tiden 2019-2021 det vill säga 
totalt 75 000 kronor per kommun. 
Medverkande partners är bl.a.: Göteborgs universitet/ Tjärnö Marina Laboratorium , 
Länsstyrelsen/Kosterhavets nationalpark, Østfolds Fylkeskommune samt norska  
regionala universitet och högskolor som arbetar med  marin forsknings-och 
utveckling i vår gränsregion 
Ansökan kommer att lämnas in till Interreg Sverige /Norge den 15 september 2018, 
då krävs att ett medfinansieringsintyg bifogas från respektive medfinansiär. 
Svinesundskommittén kommer även att ansöka  om medfinansiering från VGR samt 
Nordiska Ministerrådet.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 
Ansökan 
Intentionsavtal 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
att Strömstads kommun medfinansierar projekt ”Marint Gränsforum/Skagerrak” med 
25 000 sek per år under tiden 2019-2021. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och 
finner att så sker.  
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
 elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com 
 Carsten Sörlie Ekonomi och IT chef  
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KS § 98    Dnr: KS/2007-0037 

Fördjupad översiktsplan - FÖP Strömstads tätort med Skee 

Kommunstyrelsens beslut 

att godkänna samrådshandling FÖP Centrum-Skee, daterad 2018-08-21 för samråd 
enligt PBL 3 kap 7§. 

att respektive partier förväntas inkomma med sina respektive yttranden under 
samrådsskedet. 

Sammanfattning av ärendet 
Björn Richardsson översiktsplanerare föredrar ärendet i kommunstyrelsen. 
Handlingarnas upplägg och ställningstaganden utanför tätorterna Strömstad och Skee 
följer i stort övriga antagna FÖP.  

Det finns dock flera frågor där denna FÖP skiljer sig från övriga: 
Denna FÖP ska ge möjlighet inrymma ca tre fjärdedelar av kommunens samlade 
bostadsutbyggnad. Utbyggnaden ska lokaliseras så att den stärker underlaget för 
befintlig infrastruktur och service 

En tätare stad kräver större omsorg om de grönytor som finns utanför 
bebyggelsekvarteren. FÖP anger hur tätorternas närrekreation kan säkerställas och 
utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2018-08-22 
FÖP Strömstad-Skee, 180821 Del 1, 2, 3 och 5 
Karta, regler och rekommendationer, 2018-08-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att respektive partier förväntas inkomma med sina 
respektive yttranden under samrådsskedet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
Ronnie Brorssons tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker.  
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämndens diarium 
Tekniska nämndens diarium 
Gruppledarna i samtliga partier 
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KS § 99    Dnr: KS/2018-0014 

Anmälningsärende 

Kommunstyrelsens beslut  

att notera anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
DOM SVEA HOVRÄTT Antagande av Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl,  
Stensvik 
Ordförandebeslut Omfördelning av investeringsmedel, inköp av traktor. 
Ordförandebeslut Klagomål på socialtjänsten 
Protokoll Folkhälsorådet 2018-05-21. 
Folkhälsorådets riktlinjer för utvecklingsmedel. 
Exploateringsavtal Rönnen.  
Fiskekommunernas yttrande till Havs- och Vattenmyndigheten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
att notera anmälningsärenden till protokollet. 

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