STRÖMSTADS KOMMUN

Kallelse/föredragningslista

Kommunfullmäktige

2018-10-07

1 (2)
Dnr: KS/2018-0291

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Datum:
Tid:
Plats:

Torsdag 2018-10-25
19.00 Kommunfullmäktiges sessionssal

Program

Allmänhetens fråga
Sammanträdet öppnas
Upprop
Tidpunkt för justering; 5 november klockan 15:00 på kommunledningsförvaltningen
Val av justerare

Ärenden
Nr

Ärenderubrik

1

Mötet öppnas av ålderspresidenten Lars Tysklind (L).

2

Val av ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden
2018-10-15 --2022-10-14.

3

Val av 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden
2018-10-15 --2022-10-14.

4

Val av 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden
2018-10-15--2022-10-14.

5

Val av valberedning för mandatperioden 2018-10-15 -- 2022-10-14.

6

Val av ordförande i valberedningen för mandatperioden 2018-10-15 -- 2022-10-14.

7

Val av vice ordförande i valberedningen för mandatperioden 2018-10-15 -- 2022-10-14.

8

Svar på medborgarförslag om närtrafiken.

9

Svar på Medborgarförslag om caféet i Kulturhuset Skagerack.

10

Svar på Medborgarförslag om frisbeegolfbana.

11

Svar på -Motion om borttagande av busshållsplats vid nedre bron, Södra Hamngatan från
Sverigedemokraterna.

12

Revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande regler.

13

Canning - förlängning av markanvisningsavtal.

14

Avsägelse från uppdraget som vice ordförande i Valnämnden.

15

Val av ny vice ordförande i Valnämnden.

16

Avsägelse från uppdraget som ordförande i Valnämnden.

17

Val av ny ordförande i Valnämnden.

18

Avsägelse som ersättande ledamot i AB Strömstadsbyggen.

19

Val av ny ersättande ledamot i AB Strömstadsbyggen.

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

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

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
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Dnr: KS/2018-0291

Nr

Ärenderubrik

20

Avsägelse som ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler.

21

Val av ny ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler.

22

Anmälningsärende –
Medborgarförslag om omplacering av byst av Emelie Flygare-Carlén

Avtackning av avgående ledamöter

Lars Tysklind
ordförande

Ledamöter
Kent Hansson (S)
Mikael Cederbratt (M)
Mattias Gustafsson (SD)
Lars Tysklind (L)
Åsa Torstensson (C)
Lena Martinsson (S)
Moa Aslan (KD)
Ronnie Brorsson (S)
Marie E. Kristiansen (M)
Fredrik Eriksson (SD)
Lars Åke Karlgren (V)
Marie Rask (S)
Karla Valdivieso (MP)
Kerstin Karlsson (L)
Peter Dafteryd (C)
Jörgen Molin (M)
Mats Granberg (S)
Ulf Johansson (SD)
Marielle Alvdal (FI)
Helene Andersson Novela (S)

Ralf Karlsson

kommunsekreterare
Ledamöter
Dag Wersén (M)
Mette H Johansson (L)
Anna-Lena Carlsson (C)
Anders Ekström (KD)
Bengt Simonsson Fröjd (S)
Morgan Gustafsson (SD)
Merry Johansson (S)
Bengt-Göran Bergstrand (M)
Mia Öster (V)
Leif Andersson (S)
Hans-Robert Hansson (L)
John Johansson (SD)
Andreas Hermansson (C)
Bengt Bivrin (MP)
Lars Erik Kristiansen (M)
Ligia Morales Ahlgren (S)
David Holgersson (KD)
Sven Nilsson (SD)
Lena Sundberg (S)

Ersättare
Eva Borg (M)
Ola Persson (M)
Mikael Nabrink (M)
Elisabeth Johansson (C)
Tore Lomgård (C)
Helena L´Estrade (L)
Jennie Persson (L)
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Peter Nilsson (KD)
Johanna Ekeroth (S)
Jan Vidar Seljegren (S)
Rolf Pettersson (S)
Terry Bergqvist (S)
Olle Westling (S)
Petra Hedström (S)
Stellan Nilsson (V)
Kerstin Eriksson (V)
Andreas Nikkinen (MP)
Anders Karlsson (MP)
Sanja Lilli Gohlke (SD)
Eugenia Eriksson (SD)
Gunnel Carlsson (SD)
Linda Nordin (FI)
Joar Alvdal (FI)

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

2 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

KF § 1

Diarienummer

KS/ 2018-0291

Dnr: KS/

Mötet öppnas
Mötet öppnas av ålderspresidenten Lars Tysklind (L)

1

ärende

______________________

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

3 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

KF § 2

Diarienummer

KS/ 2018-0291

Dnr KS/ 2018-0469

Val av ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden
2018-10-15 --2022-10-14
Kommunfullmäktiges beslut

2

ärende

att utse xxx till ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden
2018-10-15 --2022-10-14

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ordförande i Kommunfullmäktige
för mandatperioden 2018-10-15 --2022-10-14

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

4 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

KF § 3

Diarienummer

3

KS/ 2018-0291

Dnr KS/ 2018-0469

Val av 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden
2018-10-15 --2022-10-14

ärende

Kommunfullmäktiges beslut
att utse xxx till 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden
2018-10-15 --2022-10-14

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
för mandatperioden 2018-10-15 --2022-10-14

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

5 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

KF § 4

Diarienummer

KS/ 2018-0291

Dnr KS/ 2018-0469

4

Val av 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden
2018-10-15 --2022-10-14

ärende

Kommunfullmäktiges beslut
att utse xxx till 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige för mandatperioden
2018-10-15 --2022-10-14

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
för mandatperioden 2018-10-15 --2022-10-14.

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

6 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

Kf § 5

Diarienummer

KS/ 2018-0291

Dnr KS/ 2018-0470

Val av valberedning för mandatperioden 2018-10-15 --2022-10-14
Kommunfullmäktiges beslut
att utse att utse ledamöter och ersättare att utgöra valberedning för
mandatperioden 2018-10-15 --2022-10-14

5

ärende

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse 7 ledamöter och 7 ersättare att ingå i valberedningen
för mandatperioden 2018-10-15 --2022-10-14 enligt fördelning.
Ordinarie ledamöter: S 2, M 1, SD 1, C 1, L 1, KD 1.
Ersättare: S 2, M 1, SD 1, V 1, MP 1, Fi 1.

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

7 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

Kf § 6

Diarienummer

KS/ 2018-0291

Dnr KS/ 2018-0470

Val av ordförande i valberedning för mandatperioden
2018-10-15 --2022-10-14
Kommunfullmäktiges beslut

6

ärende

att utse xxx till ordförande i valberedning för mandatperioden
2018-10-15 --2022-10-14

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ordförande för Kommunfullmäktige
för mandatperioden 2018-10-15 --2022-10-14

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

8 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

Kf § 7

Diarienummer

KS/ 2018-0291

Dnr KS/ 2018-0470

Val av vice ordförande i valberedning för mandatperioden
2018-10-15 --2022-10-14
Kommunfullmäktiges beslut
att utse xxx till vice ordförande i valberedning för mandatperioden
2018-10-15 --2022-10-14

7

ärende

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse vice ordförande i valberedning för mandatperioden
för mandatperioden 2018-10-15 --2022-10-14

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

9 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

Diarienummer

KS/ 2018-0291

KF § 8

Dnr: KS/2018-0317

Svar på medborgarförslag om närtrafiken
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att avslå medborgarförslaget.

8

ärende

att Strömstads kommun ska arbeta för att det är gångvägen till närmsta hållplats som
mäts och inte avståndet fågelvägen. Strömstads kommun kommer framföra sina åsikter i
samband med de årliga samtalen med Västtrafik.

Beslutsmotivering

Strömstads kommun följer de regler, för Närtrafik, som är beslutade av Västra
Götalandsregionen och som genomförs av Västtrafik. Att återinföra närtrafik för de 10
undantag som fanns i Skee med omnejd, innan ändringen i december 2017, innebär
extra kostnader för kommunen. Dessutom finns ett mörkertal i kommunen, att fler
personer som ligger på gränsen avståndsmässigt från närmsta hållplats också vill ha
tillgång till närtrafik, som ska bekostas av kommunen

Sammanfattning av ärendet

Thomas Stenman har inkommit med ett medborgarförslag angående indragning av
närtrafik från och till Skee och mellan Överby och Strömstad. Stenman anger att i och
med beslut i västra götalandsregionen blev följden att ca 15-20 hushåll ej längre kan
utnyttja den service som resten av invånarna har tillgång till.
Stenman föreslår att Strömstads kommun köper in tjänster av Västtrafik för att rätta till
problemet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-26 §100
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12 §137
Tjänsteskrivelse Hans Friberg Näringslivsutvecklare 2018-08-22
Protokoll kommunfullmäktige 2018-06-19
Medborgarförslag 2018-05-30

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2 (27)

Sammanträdesdatum
2018-09-26

Diarienummer

KS/2018-0294

KS §100
KSAU § 137

Dnr: KS/2018-0317

Svar på medborgarförslag om närtrafiken
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att avslå medborgarförslaget.
att Strömstads kommun ska arbeta för att det är gångvägen till närmsta hållplats
som mäts och inte avståndet fågelvägen. Strömstads kommun kommer framföra sina
åsikter i samband med de årliga samtalen med Västtrafik.

Motivering till beslut

Strömstads kommun följer de regler, för Närtrafik, som är beslutade av Västra
Götalandsregionen och som genomförs av Västtrafik. Att återinföra närtrafik för de
10 undantag som fanns i Skee med omnejd, innan ändringen i december 2017,
innebär extra kostnader för kommunen. Dessutom finns ett mörkertal i kommunen,
att fler personer som ligger på gränsen avståndsmässigt från närmsta hållplats också
vill ha tillgång till närtrafik, som ska bekostas av kommunen

Sammanfattning av ärendet

Thomas Stenman har inkommit med ett medborgarförslag angående indragning av
närtrafik från och till Skee och mellan Överby och Strömstad. Stenman anger att i och
med beslut i västra götalandsregionen blev följden att ca 15-20 hushåll ej längre kan
utnyttja den service som resten av invånarna har tillgång till.
Stenman föreslår att Strömstads kommun köper in tjänster av Västtrafik för att rätta
till problemet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12
Tjänsteskrivelse Hans Friberg Näringslivsutvecklare 2018-08-22
Protokoll kommunfullmäktige 2018-06-19
Medborgarförslag 2018-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att avslå medborgarförslaget.
att Strömstads kommun ska arbeta för att det är gångvägen till närmsta hållplats
som mäts och inte avståndet fågelvägen. Strömstads kommun kommer framföra sina
åsikter i samband med de årliga samtalen med Västtrafik.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-12

KSAU § 137

2 (22)
Diarienummer

KS/ 2018-0144

Dnr: KS/2018-0317

Svar på medborgarförslag om närtrafiken
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att avslå medborgarförslaget.
att Strömstads kommun ska arbeta för att det är gångvägen till närmsta hållplats
som mäts och inte avståndet fågelvägen. Strömstads kommun kommer framföra sina
åsikter i samband med de årliga samtalen med Västtrafik.

Motivering till beslut

Strömstads kommun följer de regler, för Närtrafik, som är beslutade av Västra
Götalandsregionen och som genomförs av Västtrafik. Att återinföra närtrafik för de
10 undantag som fanns i Skee med omnejd, innan ändringen i december 2017,
innebär extra kostnader för kommunen. Dessutom finns ett mörkertal i kommunen,
att fler personer som ligger på gränsen avståndsmässigt från närmsta hållplats också
vill ha tillgång till närtrafik, som ska bekostas av kommunen

Sammanfattning av ärendet

Thomas Stenman har inkommit med ett medborgarförslag angående indragning av
närtrafik från och till Skee och mellan Överby och Strömstad. Stenman anger att i och
med beslut i västra götalandsregionen blev följden att ca 15-20 hushåll ej längre kan
utnyttja den service som resten av invånarna har tillgång till.
Stenman föreslår att Strömstads kommun köper in tjänster av Västtrafik för att rätta
till problemet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Hans Friberg Näringslivsutvecklare 2018-08-22
Protokoll kommunfullmäktige 2018-06-19
Medborgarförslag 2018-05-30

Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens beslut.
att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att avslå medborgarförslaget.
att Strömstads kommun ska arbeta för att det är gångvägen till närmsta hållplats
som mäts och inte avståndet fågelvägen. Strömstads kommun kommer framföra sina
åsikter i samband med de årliga samtalen med Västtrafik.
Med motivering att Strömstads kommun följer de regler, för Närtrafik, som är
beslutade av Västra Götalandsregionen och som genomförs av Västtrafik. Att
återinföra närtrafik för de 10 undantag som fanns i Skee med omnejd, innan
ändringen i december 2017, innebär extra kostnader för kommunen.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-12

3 (22)
Diarienummer

KS/ 2018-0144

Dessutom finns ett mörkertal i kommunen, att fler personer som ligger på gränsen
avståndsmässigt från närmsta hållplats också vill ha tillgång till närtrafik, som ska
bekostas av kommunen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

6 (27)

Sammanträdesdatum
2018-06-19

Diarienummer

KS/ 2018-0057

KF § 59

Dnr: KS/2018-0317

Medborgarförslag angående närtrafiken
Kommunfullmäktiges beslut
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Thomas Stenman har inkommit med ett medborgarförslag angående indragning av
närtrafik från och till Skee och mellan Överby och Strömstad. Stenman anger att i
och med beslut i västra götalandsregionen blev följden att ca 15-20 hushåll ej
längre kan utnyttja den service som resten av invånarna har tillgång till.
Stenman föreslår att Strömstads kommun köper in tjänster av Västtrafik för att
rätta till problemet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-05-30

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens diarium.
Thomas Stenman. Brevik

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

10 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

Diarienummer

KS/ 2018-0291

KF § 9

Dnr: KS/2018-0200

Svar på medborgarförslag om caféet i Kulturhuset Skagerack
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att medborgarförslaget anses besvarat.

9

ärende

Beslutsmotivering

Kultursamordnaren kommer tillsammans med kulturhusrådet att arbeta vidare för ett
gemensamt kulturhus, öppet och tillgängligt för alla.
2018 är ett prövoår för verksamheten där kommunen tillsammans med kulturutövare
och besökare undersöker vad som fungerar och vad som behöver fortsätta att utvecklas i
verksamheten rörande teknik, fastigheten, rutiner och tjänster.

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att en väl fungerande Café
verksamhet med servering i nya kulturhuset är mycket viktig för hela verksamheten. Att
det nu skapas goda förutsättningar för att bedriva kulturverksamhet i Kulturhuset samt
att Fritidsgårdens och kulturverksamheternas samverkan utvecklas, så att det på allvar
blir en mötesplats för alla strömstadsbor.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-26 § 101
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12 §138
Protokoll Kultur- och fritidsutskottet 2018-08-28
Tjänsteskrivelse Tove Meyer kultursamordnare.
Protokoll kommunfullmäktige 2018-04-26.
Medborgarförslag 2018-04-06.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

3 (27)

Sammanträdesdatum
2018-09-26

Diarienummer

KS/2018-0294

KS § 101
KSAU § 138

Dnr: KS/2018-0200

Svar på medborgarförslag om caféet i Kulturhuset Skagerack
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsmotivering

Kultursamordnaren kommer tillsammans med kulturhusrådet att arbeta vidare för
ett gemensamt kulturhus, öppet och tillgängligt för alla.
2018 är ett prövoår för verksamheten där kommunen tillsammans med kulturutövare
och besökare undersöker vad som fungerar och vad som behöver fortsätta att
utvecklas i verksamheten rörande teknik, fastigheten, rutiner och tjänster.

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att en väl fungerande Café
verksamhet med servering i nya kulturhuset är mycket viktig för hela verksamheten.
Att det nu skapas goda förutsättningar för att bedriva kulturverksamhet i Kulturhuset
samt att Fritidsgårdens och kulturverksamheternas samverkan utvecklas, så att det
på allvar blir en mötesplats för alla strömstadsbor.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12
Protokoll Kultur- och fritidsutskottet 2018-08-28
Tjänsteskrivelse Tove Meyer kultursamordnare.
Protokoll kommunfullmäktige 2018-04-26.
Medborgarförslag 2018-04-06.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta.

att medborgarförslaget anses besvarat med motivering att; Kultursamordnaren
kommer tillsammans med kulturhusrådet att arbeta vidare för ett gemensamt
kulturhus, öppet och tillgängligt för alla.
2018 är ett prövoår för verksamheten där kommunen tillsammans med kulturutövare
och besökare undersöker vad som fungerar och vad som behöver fortsätta att
utvecklas i verksamheten rörande teknik, fastigheten, rutiner och tjänster.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-12

KSAU § 138

4 (22)
Diarienummer

KS/ 2018-0144

Dnr: KS/2018-0200

Svar på medborgarförslag om caféet i Kulturhuset Skagerack
Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsmotivering

Kultursamordnaren kommer tillsammans med kulturhusrådet att arbeta vidare för
ett gemensamt kulturhus, öppet och tillgängligt för alla.
2018 är ett prövoår för verksamheten där kommunen tillsammans med kulturutövare
och besökare undersöker vad som fungerar och vad som behöver fortsätta att
utvecklas i verksamheten rörande teknik, fastigheten, rutiner och tjänster.

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att en väl fungerande Café
verksamhet med servering i nya kulturhuset är mycket viktig för hela verksamheten.
Att det nu skapas goda förutsättningar för att bedriva kulturverksamhet i Kulturhuset
samt att Fritidsgårdens och kulturverksamheternas samverkan utvecklas, så att det
på allvar blir en mötesplats för alla strömstadsbor.

Beslutsunderlag

Protokoll Kultur- och fritidsutskottet 2018-08-28
Tjänsteskrivelse Tove Meyer kultursamordnare.
Protokoll kommunfullmäktige 2018-04-26.
Medborgarförslag 2018-04-06.

Kultur- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att medborgarförslaget anses besvarat.

Med motivering att kultursamordnaren kommer tillsammans med kulturhusrådet att
arbeta vidare för ett gemensamt kulturhus, öppet och tillgängligt för alla.
2018 är ett prövoår för verksamheten där kommunen tillsammans med kulturutövare
och besökare undersöker vad som fungerar och vad som behöver fortsätta att
utvecklas i verksamheten rörande teknik, fastigheten, rutiner och tjänster.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut antas och finner
att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

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

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (2)

Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2018-08-28

KS/2018-0200

KSkfu § 57

Medborgarförslag om caféet i Kulturhuset
Skagerack

Kultur- och fritidsutskotts beslut

Att medborgarförslaget är besvarat i och med nedanstående yttrande.
Medborgarförslagets frågor har bemötts, enligt nedanstående svar.
Kultursamordnaren kommer tillsammans med kulturhusrådet att arbeta vidare för
ett gemensamt kulturhus, öppet och tillgängligt för alla.
2018 är ett prövoår för verksamheten där kommunen tillsammans med
kulturutövare och besökare undersöker vad som fungerar och vad som behöver
fortsätta att utvecklas i verksamheten rörande teknik, fastigheten, rutiner och
tjänster.

Sammanfattning av ärendet

I början av april inkom ett medborgarförslag till kommunen undertecknat av 130
Strömstadsbor. Sammanfattningsvis kan sägas att man i fem punkter drev fram
synpunkter för att utveckla arbetet med Kulturhuset Skagerack.
”För det första, att om det bestäms en dag i veckan, förslagsvis onsdag, då
Kulturhusföreningens medlemmar i samarbete med kultursamordnaren
disponerar Skagerack, så ska caféet inkluderas.”
Under vår och sommar 2018 har kultursamordnaren återupptagit arbetet med
kulturhusrådet, där representanter ut Kulturhusföreningen och Fritidsgården
deltar. Rådet träffas en gång i månaden och diskuterar kulturhuset Skageracks
utveckling. På förslag inför hösten finns att ha öppet hus så ofta som
kulturhusföreningen och kultursamordnaren har arbetsmöjligheter till.
”För det andra att kommunen arbetar för att skapa förutsättningar för ett café i
Kulturhuset, öppet för allmänheten dit alla är välkomna oavsett ålder.”
Ett café kommer att öppnas i början på september 2018. Under dagtid på
vardagar drivs det av kommunens dagliga verksamhet, (dvs den dagverksamhet
som riktar sig till personer med funktionsvariationer eller psykisk ohälsa) och kan
då besökas och nyttjas av allmänhet och föreningsliv. På kvällar drivs cafét av
fritidsgården, med fokus för verksamhet till de unga.
Caféverksamheten ämnar inte konkurrera med omkringliggande
näringsverksamhet, utan kommer enbart servera fika och smörgåsar. Inte luncher
till exempel.
”För det tredje att kommunens kultursamordnare får ett uttryckligt uppdrag att
skapa goda förutsättningar för att bedriva kulturverksamhet i Kulturhuset samt att
bidra till att Fritidsgårdens och kulturverksamheternas samverkan utvecklas, så att
det på allvar blir en mötesplats för alla Strömstadsbor.”
Kultursamordnaren och fritidsansvarig arbetar väldigt nära varandra och en god

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

PROTOKOLLSUTDRAG

2 (2)

Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2018-08-28

dialog är oerhört viktig för att de olika verksamheterna ska fungera.
Kulturhusrådet blir också ett nav i detta goda samarbete.
”För det fjärde, att Kulturhusföreningen tillsammans med kommunen får i
uppdrag att gemensamt revidera de nu föreslagna ordningsreglerna för uthyrning
så att det anpassas även till föreningarnas behov.”
Kulturhuset Skagerack är till dags dato näst intill fullbokat. Kultursamordnaren tar
hela tiden emot feedback och återkoppling om vad som fungerar och vad som
inte gör det. Kommunen arbetar med att förtydliga reglerna och kommer att
anpassa dem vid behov. Om det är något som behöver revideras så kan frågan
diskuteras i kulturhusrådet innan kommunen som hyresansvarig tar beslut i
ärendet.
Det är många olika typer av föreningar som nyttjar huset och det finns olika behov
och önskemål om tjänster, rutiner och regler. Ordningsreglerna grundar sig
dessutom på regler och lagstiftning som rör säkerhet, brandförebyggande
åtgärder och tillståndsfrågor från olika myndigheter (t.ex. alkoholservering,
offentliga tillställningar).
”För det femte, att taxorna för Skagerack ändras så att det är tydligt att lokalerna i
första hand ska nyttjas för kulturella ändamål och att taxorna för kommersiella
ändamål är marknadsmässiga.”
Under hösten 2018 lyfts frågan till kultur- och fritidsutskottet huruvida taxorna på
kulturhuset Skagerack bör höjas inför 2019. Kommunfullmäktige tar i slutet av
året beslut om kommunala taxor inom ramen för budget 2019.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Att medborgarförslaget är besvarat i och med nedanstående yttrande.
Medborgarförslagets frågor har bemötts, enligt nedanstående svar.
Kultursamordnaren kommer tillsammans med kulturhusrådet att arbeta vidare för
ett gemensamt kulturhus, öppet och tillgängligt för alla.
2018 är ett prövoår för verksamheten där kommunen tillsammans med
kulturutövare och besökare undersöker vad som fungerar och vad som behöver
fortsätta att utvecklas i verksamheten rörande teknik, fastigheten, rutiner och
tjänster.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning
Tove Meyer,

20180627

1 (3)
Dnr: KS/2018-0200

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om caféet i Kulturhuset Skagerack
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Att medborgarförslaget är besvarat i och med nedanstående yttrande.
Medborgarförslagets frågor har bemötts, enligt nedanstående svar.
Kultursamordnaren kommer tillsammans med kulturhusrådet att arbeta vidare för
ett gemensamt kulturhus, öppet och tillgängligt för alla.
2018 är ett prövoår för verksamheten där kommunen tillsammans med
kulturutövare och besökare undersöker vad som fungerar och vad som behöver
fortsätta att utvecklas i verksamheten rörande teknik, fastigheten, rutiner och
tjänster.

Sammanfattning av ärendet

I början av april inkom ett medborgarförslag till kommunen undertecknat av 130
Strömstadsbor. Sammanfattningsvis kan sägas att man i fem punkter drev fram
synpunkter för att utveckla arbetet med Kulturhuset Skagerack.
”För det första, att om det bestäms en dag i veckan, förslagsvis onsdag, då
Kulturhusföreningens medlemmar i samarbete med kultursamordnaren disponerar
Skagerack, så ska caféet inkluderas.”
Under vår och sommar 2018 har kultursamordnaren återupptagit arbetet med
kulturhusrådet, där representanter ut Kulturhusföreningen och Fritidsgården
deltar. Rådet träffas en gång i månaden och diskuterar kulturhuset Skageracks
utveckling. På förslag inför hösten finns att ha öppet hus så ofta som
kulturhusföreningen och kultursamordnaren har arbetsmöjligheter till.
”För det andra att kommunen arbetar för att skapa förutsättningar för ett café i
Kulturhuset, öppet för allmänheten dit alla är välkomna oavsett ålder.”
Ett café kommer att öppnas i början på september 2018. Under dagtid på
vardagar drivs det av kommunens dagliga verksamhet, (dvs den dagverksamhet
som riktar sig till personer med funktionsvariationer eller psykisk ohälsa) och kan
då besökas och nyttjas av allmänhet och föreningsliv. På kvällar drivs cafét av
fritidsgården, med fokus för verksamhet till de unga.
Caféverksamheten ämnar inte konkurrera med omkringliggande
näringsverksamhet, utan kommer enbart servera fika och smörgåsar. Inte luncher
till exempel.

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

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

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
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KS - Administrativ avdelning
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”För det tredje att kommunens kultursamordnare får ett uttryckligt uppdrag att
skapa goda förutsättningar för att bedriva kulturverksamhet i Kulturhuset samt
att bidra till att Fritidsgårdens och kulturverksamheternas samverkan utvecklas, så
att det på allvar blir en mötesplats för alla Strömstadsbor.”
Kultursamordnaren och fritidsansvarig arbetar väldigt nära varandra och en god
dialog är oerhört viktig för att de olika verksamheterna ska fungera.
Kulturhusrådet blir också ett nav i detta goda samarbete.
”För det fjärde, att Kulturhusföreningen tillsammans med kommunen får i
uppdrag att gemensamt revidera de nu föreslagna ordningsreglerna för uthyrning
så att det anpassas även till föreningarnas behov.”
Kulturhuset Skagerack är till dags dato näst intill fullbokat. Kultursamordnaren tar
hela tiden emot feedback och återkoppling om vad som fungerar och vad som
inte gör det. Kommunen arbetar med att förtydliga reglerna och kommer att
anpassa dem vid behov. Om det är något som behöver revideras så kan frågan
diskuteras i kulturhusrådet innan kommunen som hyresansvarig tar beslut i
ärendet.
Det är många olika typer av föreningar som nyttjar huset och det finns olika behov
och önskemål om tjänster, rutiner och regler. Ordningsreglerna grundar sig
dessutom på regler och lagstiftning som rör säkerhet, brandförebyggande
åtgärder och tillståndsfrågor från olika myndigheter (t.ex. alkoholservering,
offentliga tillställningar).
”För det femte, att taxorna för Skagerack ändras så att det är tydligt att lokalerna
i första hand ska nyttjas för kulturella ändamål och att taxorna för kommersiella
ändamål är marknadsmässiga.”
Under hösten 2018 lyfts frågan till kultur- och fritidsutskottet huruvida taxorna på
kulturhuset Skagerack bör höjas inför 2019. Kommunfullmäktige tar i slutet av
året beslut om kommunala taxor inom ramen för budget 2019.

Kommentar [TM1]:

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning

20180627

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-04-06
KF 2018-04-26 § 36 - beslut om att översända medborgarförslag om café i
kulturhuset till kommunstyrelsen
Beslut att remittera medborgarförslaget till
Kultur- och fritidsutskottet för yttrande KSAU 2018-05-16 § 107

Tove Meyer

kultursamordnare
tove.meyer@stromstad.se

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

3 (3)
Dnr: KS/2018-0200

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-04-26

KF § 36

4 (26)
Diarienummer

KS/ 2018-0056

Dnr: KS/ 2018-0200

Medborgarförslag om kulturhuset
Kommunfullmäktiges beslut
att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden

Mette H. Johansson (L) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att en väl fungerande Café
verksamhet med servering i nya kulturhuset är mycket viktig för hela verksamheten. Att
det nu skapas goda förutsättningar för att bedriva kulturverksamhet i Kulturhuset samt
att Fritidsgårdens och kulturverksamheternas samverkan utvecklas, så att det på allvar
blir en mötesplats för alla strömstadsbor.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-04-06

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

att översända medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Maria Reinholdsson kommundirektör

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

11 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

Diarienummer

KS/ 2018-0291

KF § 10

10

Dnr: KS/2017-0684

Svar på medborgarförslag om frisbeegolfbana
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
att medborgarförslaget anses besvarat.

ärende

Beslutsmotivering

Kultur- och fritidsutskottet tittar på detta förslag i samarbete med förslagsställaren och
tittar på kostnad och var den skall placeras ur möjlighet att nå den, samt hur den kan
betjäna fler verksamheter som skolor, föreningsliv, och hur den kan förmera redan
befintliga eller planerade anläggningar.

Sammanfattning av ärendet

Felix Strand har lämnat följande medborgarförslag:
”Mitt förslag är att bygga en frisbeegolf banna på Hällekind/Tjärndalen. För att jag har
spelat det i Gävle och Göteborg och det är så kul men det är långt att åka och närmaste
ligger i Tanum. Jag verkligen älskar att spela frisbeegolf för att man får hyfsat bra
kondition och det är härligt och vara ute och bara få röra på sig en stund.
Och så är det de med priset och det kan kosta från tusen kr upp till fyra tusen kr. En
startplatta hade inte varit så dumt och en karta på hur hålet ser ut.
Sen behöver man röja undan i skogen för att kunna spela. Det kan spelas av både unga
och vuxna sen ifall man inte har en kan man fixa ett uthyrnings ställe i närheten där man
placerar banan.”

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-26 §102
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12 §139
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2018-08-28
Tjänsteskrivelse, fritidschef 2018-08-21
Protokoll kommunfullmäktige 2018-02-15
Medborgarförslag 2017-12-18

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

4 (27)

Sammanträdesdatum
2018-09-26

Diarienummer

KS/2018-0294

Ks § 102
KSAU § 139

Dnr: KS/2017-0684

Svar på medborgarförslag om frisbeegolfbana
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsmotivering

Kultur- och fritidsutskottet tittar på detta förslag i samarbete med förslagsställaren
och tittar på kostnad och var den skall placeras ur möjlighet att nå den, samt hur den
kan betjäna fler verksamheter som skolor, föreningsliv, och hur den kan förmera
redan befintliga eller planerade anläggningar.

Sammanfattning av ärendet

Felix Strand har lämnat följande medborgarförslag:
”Mitt förslag är att bygga en frisbeegolf banna på Hällekind/Tjärndalen. För att jag
har spelat det i Gävle och Göteborg och det är så kul men det är långt att åka och
närmaste ligger i Tanum. Jag verkligen älskar att spela frisbeegolf för att man får
hyfsat bra kondition och det är härligt och vara ute och bara få röra på sig en stund.
Och så är det de med priset och det kan kosta från tusen kr upp till fyra tusen kr. En
startplatta hade inte varit så dumt och en karta på hur hålet ser ut.
Sen behöver man röja undan i skogen för att kunna spela. Det kan spelas av både
unga och vuxna sen ifall man inte har en kan man fixa ett uthyrnings ställe i närheten
där man placerar banan.”

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2018-08-28
Tjänsteskrivelse, fritidschef 2018-08-21
Protokoll kommunfullmäktige 2018-02-15
Medborgarförslag 2017-12-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att medborgarförslaget anses besvarat med motivering att; Kultur- och fritidsutskottet tittar på detta förslag i samarbete med förslagsställaren och tittar på
kostnad och var den skall placeras ur möjlighet att nå den, samt hur den kan betjäna
fler verksamheter som skolor, föreningsliv, och hur den kan förmera redan befintliga
eller planerade anläggningar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Margareta Fredriksson (L) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-09-26

5 (27)
Diarienummer

KS/2018-0294

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-12

KSAU § 139

5 (22)
Diarienummer

KS/ 2018-0144

Dnr: KS/2017-0684

Svar på medborgarförslag om frisbeegolfbana
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsmotivering

Kultur- och fritidsutskottet tittar på detta förslag i samarbete med förslagsställaren
och tittar på kostnad och var den skall placeras ur möjlighet att nå den, samt hur den
kan betjäna fler verksamheter som skolor, föreningsliv, och hur den kan förmera
redan befintliga eller planerade anläggningar.

Sammanfattning av ärendet

Felix Strand har lämnat följande medborgarförslag:
”Mitt förslag är att bygga en frisbeegolf banna på Hällekind/Tjärndalen. För att jag
har spelat det i Gävle och Göteborg och det är så kul men det är långt att åka och
närmaste ligger i Tanum. Jag verkligen älskar att spela frisbeegolf för att man får
hyfsat bra kondition och det är härligt och vara ute och bara få röra på sig en stund.
Och så är det de med priset och det kan kosta från tusen kr upp till fyra tusen kr. En
startplatta hade inte varit så dumt och en karta på hur hålet ser ut.
Sen behöver man röja undan i skogen för att kunna spela. Det kan spelas av både
unga och vuxna sen ifall man inte har en kan man fixa ett uthyrnings ställe i närheten
där man placerar banan.”

Beslutsunderlag

Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2018-08-28
Tjänsteskrivelse, fritidschef 2018-08-21
Protokoll kommunfullmäktige 2018-02-15
Medborgarförslag 2017-12-18

Kultur- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut.

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att medborgarförslaget anses besvarat.
Med motivering att Kultur- och fritidsutskottet tittar på detta förslag i samarbete
med förslagsställaren och tittar på kostnad och var den skall placeras ur möjlighet att
nå den, samt hur den kan betjäna fler verksamheter som skolor, föreningsliv, och hur
den kan förmera redan befintliga eller planerade anläggningar.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium

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

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum
2018-08-28

KS/2017-0684

KSkfu § 53

Medborgarförslag om frisbeegolfbana

Kultur- och fritidsutskotts beslut

Kultur- och fritidsutskottet tittar på detta förslag i samarbete med
förslagsställaren och tittar på kostnad och var den skall placeras ur möjlighet att
nå den, samt hur den kan betjäna fler verksamheter som skolor, föreningsliv, och
hur den kan förmera redan befintliga eller planerade anläggningar.

Sammanfattning av ärendet

Felix Strand har lämnat följande medborgarförslag:
”Mitt förslag är att bygga en frisbeegolf banna på hällekind/tjärndalen. För att jag
har spelat det i gävle och göteborg och det är så kul men det är långt att åka och
närmaste ligger i tanum. Jag verkligen älskar att spela frisbeegolf för att man får
hyfsat bra kondition och det är härligt och vara ute och bara få röra på sig en
stund.
Och så är det de med priset och det kan kosta från tusen kr upp till fyra tusen kr.
En startplatta hade inte varit så dumt och en karta på hur hålet ser ut.
Sen behöver man röja undan i skogen för att kunna spela. Det kan spelas av både
unga och vuxna sen ifall man inte har en kan man fixa ett uthyrnings ställe i
närheten där man placerar banan.”

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-12-18
Tjänsteskrivelse, fritidschef 2018-08-21

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsutskottet tittar på detta förslag i samarbete med
förslagsställaren och tittar på kostnad och var den skall placeras ur möjlighet att
nå den, samt hur den kan betjäna fler verksamheter som skolor, föreningsliv, och
hur den kan förmera redan befintliga eller planerade anläggningar.

Beslutet skickas till
Felix Strand, per mail
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning
Kurt Dahlberg, 0526-194 15

2018-08-21

1 (2)
Dnr: KS/2017-0684

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om frisbeegolfbana
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsutskottet tittar på detta förslag i samarbete med
förslagsställaren och tittar på kostnad och var den skall placeras ur
möjlighet att nå den, samt hur den kan betjäna fler verksamheter som
skolor, föreningsliv, och hur den kan förmera redan befintliga eller
planerade anläggningar.
Sammanfattning av ärendet
Felix Strand har lämnat följande medborgarförslag:
Mitt förslag är att bygga en frisbeegolf banna på hällekind/tjärndalen.
För att jag har spelat det i gävle och göteborg och det är så kul men
det är långt att åka och närmaste ligger i tanum. Jag värkligen älskar
att spela frisbeegolf för att man får hyfsat bra kondition och det är
härligt och vara ute och bara få röra på sig en stund.
Och så är det de med priset och det kan kosta från tusen kr upp till
fyra tusen kr.
En start platta hade inte varit så dumt och en karta på hur hålet ser ut.
Sen behöver man röja undan i skogen för att kunna spela. Det kan
spelas av både unga och vuxna sen ifall man inte har en kan man fixa
ett uthyrnings ställe i närheten där man placerar banan.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-12-18
Tjänsteskrivelse, fritidschef 2018-08-21

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

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

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Administrativ avdelning

2018-08-21

Kurt Dahlberg

fritidschef
0526-194 15
kurt.dahlberg@stromstad.se

Beslutet skickas till
Felix Strand, per mail
Diariet

2 (2)
Dnr: KS/2017-0684

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

6 (19)

Sammanträdesdatum
2018-02-15

KF § 07

Diarienummer
KS/2017-0654

Dnr: KS/2017-0684

Medborgarförslag -frisbeegolfbana
Kommunfullmäktiges beslut
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet

Felix Strand har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår en frisbeegolf
bana på exempelvis Hällekind/ Tjärndalen.

”För att jag har spelat det i Gävle och Göteborg och det är så kul men det är långt
att åka och närmaste ligger i Tanum. Jag verkligen älskar att spela frisbeegolf för att
man får hyfsat bra kondition och det är härligt och vara ute och bara få röra på sig
en stund.
Och så är det de med priset och det kan kosta från tusen kr upp till fyra tusen kr.
En start platta hade inte varit så dumt och en karta på hur hålet ser ut.
Sen behöver man röja undan i skogen för att kunna spela. Det kan spelas av både
unga och vuxna, ifall man inte har en frisbee kan man fixa ett uthyrnings ställe i
närheten där man placerar banan.”
Förslagsställaren Felix Strand yttrar sig och utvecklar sitt medborgarförslag i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag Felix Strand 2017-12-18

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Karla Valdevieso (MP) bifaller medborgarförslaget

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Felix Strand

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

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

"Malin Strand" <strandmal@gmail.com>
Fri, 15 Dec 2017 20:08:22 +0100
"Kommun" <kommun@stromstad.se>
medborgar förslag

Hej mitt namn är Felix mitt förslag är att bygga en frisbeegolf banna på hällekind/tjärndalen. För
att jag har spelat det i gävle och göteborg och det är så kul men det är långt att åka och närmaste
ligger i tanum. Jag värkligen älskar att spela frisbeegolf för att man får hyfsat bra kondition och
det är härligt och vara ute och bara få röra på sig en stund.
Och så är det de med priset och det kan kosta från tusen kr upp till fyra tusen kr.
En start platta hade inte varit så dumt och en karta på hur hålet ser ut.
Sen behöver man röja undan i skogen för att kunna spela. Det kan spelas av både unga och vuxna
sen ifall man inte har en kan man fixa ett uthyrnings ställe i närheten där man placerar banan.
Här har ni ett smak prov som ni kan kolla på
https://www.youtube.com/watch?v=Mjo8k3ACFL4
Detta var mitt förslag och jag är 12 år
och mina föräldrar hjälper mig med förslaget.
Felix strand
Vasshus.v 73 45235 Strömstad mammas nummer Malin strand 0705654246

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

12 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

KF § 11

Diarienummer

KS/ 2018-0291

11

Dnr: KS/2017-0564

Svar på motion om borttagande av busshållplats vid nedre bron,
Södra Hamngatan.

ärende

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att bifalla motionen

Beslutsmotivering

Västtrafik ställer sig positiv till att ta bort hållplatsen och ersättningshållplats är den
närbelägna hållplatsen Strömstad Torget. Västtrafik har lagt upp ett ärende för att ta
bort hållplatsen Norra Hamnen till tidtabellsskiftet i december 2018. Tekniska nämnden
bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet

Mattias Gustafsson m.fl. (SD) har inkommit med en motion där de anger att;
Busshållplatsen vid nedre bron är olämpligt placerad. I dess nuvarande läge med en
korsning och tre övergångsställen med stor gångtrafik, kan komplicerade situationer
uppstå.
Busshållplatsen saknar existensberättigande då det bara några meter bort finns busshållplatser med stora bussfickor, samt bättre och säkrare förhållanden för resenärer.
Det är ingen tvekan om att hållplatsen verkar som en stoppkloss för trafiken in till
centrum. Detta påverkar trafiken speciellt under sommarmånaderna då P-bussen
stannar där frekvent. Detta skapar onödig tomgångskörning, köbildning och bidrar
negativt på trafikflödet genom centrum.
Då kommunen arbetar med centrumplanen så torde detta ligga i linje med ambitionen
att skapa ett bättre flöde genom stadskärnan.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-26 §103
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12 §140
Protokoll Tekniska nämnden 2018-09-11
Tjänsteskrivelse Hans Friberg näringslivsutvecklare 2018-08-16.
Svar från Västtrafik 2018-08-16
Protokoll kommunfullmäktige 2017-10-12
Motion 2017-10-02

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

6 (27)

Sammanträdesdatum
2018-09-26

KS § 103
KSAU § 140

Diarienummer

KS/2018-0294

Dnr: KS/2017-0564

Svar på motion om borttagande av busshållplats vid nedre bron,
Södra Hamngatan.
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att bifalla motionen

Beslutsmotivering

Västtrafik ställer sig positiv till att ta bort hållplatsen och ersättningshållplats är den
närbelägna hållplatsen Strömstad Torget. Västtrafik har lagt upp ett ärende för att ta
bort hållplatsen Norra Hamnen till tidtabellsskiftet i december 2018. Tekniska
nämnden bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet

Mattias Gustafsson m.fl. (SD) har inkommit med en motion där de anger att;
Busshållplatsen vid nedre bron är olämpligt placerad. I dess nuvarande läge med en
korsning och tre övergångsställen med stor gångtrafik, kan komplicerade situationer
uppstå.
Busshållplatsen saknar existensberättigande då det bara några meter bort finns busshållplatser med stora bussfickor, samt bättre och säkrare förhållanden för resenärer.
Det är ingen tvekan om att hållplatsen verkar som en stoppkloss för trafiken in till
centrum. Detta påverkar trafiken speciellt under sommarmånaderna då P-bussen
stannar där frekvent. Detta skapar onödig tomgångskörning, köbildning och bidrar
negativt på trafikflödet genom centrum.
Då kommunen arbetar med centrumplanen så torde detta ligga i linje med
ambitionen att skapa ett bättre flöde genom stadskärnan.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12
Protokoll Tekniska nämnden 2018-09-11
Tjänsteskrivelse Hans Friberg näringslivsutvecklare 2018-08-16.
Svar från Västtrafik 2018-08-16
Protokoll kommunfullmäktige 2017-10-12
Motion 2017-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att bifalla motionen med motivering att; Västtrafik ställer sig positiv till att ta bort
hållplatsen och ersättningshållplats är den närbelägna hållplatsen Strömstad Torget.
Västtrafik har lagt upp ett ärende för att ta bort hållplatsen Norra Hamnen till
tidtabellsskiftet i december 2018. Tekniska nämnden bifaller motionen.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-09-26

7 (27)
Diarienummer

KS/2018-0294

Förslag till beslut på sammanträdet

Mattias Gustafsson (SD) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-12

KSAU § 140

6 (22)
Diarienummer

KS/ 2018-0144

Dnr: KS/2017-0564

Svar på motion om borttagande av busshållplats vid nedre bron,
Södra Hamngatan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att bifalla motionen

Beslutsmotivering

Västtrafik ställer sig positiv till att ta bort hållplatsen och ersättningshållplats är den
närbelägna hållplatsen Strömstad Torget. Västtrafik har lagt upp ett ärende för att ta
bort hållplatsen Norra Hamnen till tidtabellsskiftet i december 2018. Tekniska
nämnden bifaller motionen.

Sammanfattning av ärendet

Mattias Gustafsson m.fl. (SD) har inkommit med en motion där de anger att;
Busshållplatsen vid nedre bron är olämpligt placerad. I dess nuvarande läge med en
korsning och tre övergångsställen med stor gångtrafik, kan komplicerade situationer
uppstå.
Busshållplatsen saknar existensberättigande då det bara några meter bort finns busshållplatser med stora bussfickor, samt bättre och säkrare förhållanden för resenärer.
Det är ingen tvekan om att hållplatsen verkar som en stoppkloss för trafiken in till
centrum. Detta påverkar trafiken speciellt under sommarmånaderna då P-bussen
stannar där frekvent. Detta skapar onödig tomgångskörning, köbildning och bidrar
negativt på trafikflödet genom centrum.
Då kommunen arbetar med centrumplanen så torde detta ligga i linje med
ambitionen att skapa ett bättre flöde genom stadskärnan.

Beslutsunderlag

Protokoll Tekniska nämnden 2018-09-11
Tjänsteskrivelse Hans Friberg näringslivsutvecklare 2018-08-16.
Svar från Västtrafik 2018-08-16
Protokoll kommunfullmäktige 2017-10-12
Motion 2017-10-02

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut.
att föreslå kommunfullmäktige besluta.

att bifalla motionen
Med motivering att Västtrafik ställer sig positiv till att ta bort hållplatsen och
ersättningshållplats är den närbelägna hållplatsen Strömstad Torget. Västtrafik har
lagt upp ett ärende för att ta bort hållplatsen Norra Hamnen till tidtabellsskiftet i
december 2018. Tekniska nämnden bifaller motionen.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-12

7 (22)
Diarienummer

KS/ 2018-0144

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

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

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (2)

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-09-11

TN/2018-0055

TN § 60

Yttrande avseende motion - Ta bort
busshållplatsen vid Nedre bron, Södra
Hamngatan

Tekniska nämndens beslut

att föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet

Mattias Gustafsson m.fl (SD) har inkommit med en motion där de anger att;
Busshållplatsen vid Nedre bron är olämpligt placerad. I dess nuvarande läge med
en korsning och tre övergångsställen med stor gångtrafik, kan komplicerade
situationer uppstå.
Busshållplatsen saknar existensberättigande då det bara några meter bort finns
busshållplatser med stora bussfickor, samt bättre och säkrare förhållanden för
resenärer. Det är ingen tvekan om att hållplatsen verkar som en stoppkloss för
trafiken in till centrum. Detta påverkar trafiken speciellt under sommarmånaderna
då P-bussen stannar där frekvent. Detta skapar onödig tomgångskörning,
köbildning och bidrar negativt på trafikflödet genom centrum.
Då kommunen arbetar med centrumplanen så torde detta ligga i linje med
ambitionen att skapa ett bättre flöde genom stadskärnan.
Att: Strömstads kommun, i dialog med Västtrafik verkar för att ta bort
busshållplatsen vid Nedre bron på Södra Hamngatan.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till tekniska nämnden och
kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen yttrar sig i frågan om
möjligheten att ta bort busshållplatsen. Kommunens utvecklingsavdelning är
ansvarig för kollektivtrafiken varpå de för dialog med Västtrafik. Tekniska
förvaltningen yttrar sig i egenskap av förvaltare av allmän plats.

Beslutsunderlag

Motion från Sverigedemokraterna 2017-10-02
Sammanträdesprotokoll KF §117, 2017-10-12, Dnr: KS/2017-0564
Yttrande avseende Motion - Ta bort busshållplatsen vid Nedre bron, Södra
Hamngatan, 2018-09-03, biträdande gatuchef Jeanette Johander

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Inget att erinra.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar att nämnden föreslår kommunstyrelsen att
bifalla motionen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

PROTOKOLLSUTDRAG

2 (2)

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-09-11

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar
i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Biträdande gatuchef Jeanette Johander
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

Tillhör
KS/2017-0564
Hej Hans,
Jag har fått info om att man från trafikföretagets sida är positiva till att ta bort hållplatsen,
resandet är lågt härifrån och man kan hänvisa resenärer till den närbelägna hållplatsen
Strömstad Torget som ligger 100-150 meter ifrån. Man har lagt upp ett ärende för att ta
bort hållplatsen Norra Hamnen till tidtabellsskiftet i dec, är det något ni har synpunkter
på? Vi vill i den mån det är möjligt göra förändringar i samband med våra tidtabellsskiften
och nästa är i december.
Med vänlig hälsning
—————————————————
Malin Kristensson
Samhällsutvecklare
Telefon/Mobil 031-62 93 18
malin.kristensson@vasttrafik.se
Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde
Besök: Nils Ericssonplatsen 3 / Göteborg
Vxl. 031-62 92 00 / Fax. 031-62 92 01
Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873
www.vasttrafik.se
facebook.com\vasttrafik

Från: Hans Friberg [mailto:hans.friberg@stromstad.se]
Skickat: den 16 augusti 2018 10:55
Till: Malin Kristensson <malin.kristensson@vasttrafik.se>
Ämne: SV: borttagning hållplats Strömstad
Hej Malin,
Jag undrar vad som hänt i ärendet?

Med vänlig hälsning
Hans Friberg
Näringslivsutvecklare
Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingsavdelningen
452 80 Strömstad
Telefon 0526-19169
E-post hans.friberg@stromstad.se
Webb www.stromstad.se

Från: Malin Kristensson <malin.kristensson@vasttrafik.se>
Skickat: den 9 maj 2018 07:41
Till: Hans Friberg <hans.friberg@stromstad.se>; Kommun <kommun@vasttrafik.se>
Ämne: SV: borttagning hållplats Strömstad
Hej Hans,

Jag ska kolla vad som hänt i detta ärende. Frågan ligger antagligen hos vår
trafikkoordinator.
Med vänlig hälsning
—————————————————
Malin Kristensson
Kommunkoordinator
Telefon/Mobil 031-62 93 18
malin.kristensson@vasttrafik.se
Västtrafik AB / Box 123 / 541 23 Skövde
Besök: Nils Ericssonplatsen 3 / Göteborg
Vxl. 031-62 92 00 / Fax. 031-62 92 01
Styrelsens säte. Skövde / Org.nr. 556558-5873
www.vasttrafik.se
facebook.com\vasttrafik

Från: Hans Friberg [mailto:hans.friberg@stromstad.se]
Skickat: den 9 maj 2018 07:13
Till: Kommun <kommun@vasttrafik.se>
Ämne: VB: borttagning hållplats Strömstad
Hej,
Jag mejlade in nedanstående ärende den 19 april. Jag har inte fått något ärendenummer
eller återkoppling.
Vänligen återkom till mig i ärendet.

Med vänlig hälsning
Hans Friberg
Näringslivsutvecklare
Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingsavdelningen
452 80 Strömstad
Telefon 0526-19169
E-post hans.friberg@stromstad.se
Webb www.stromstad.se

Från: Hans Friberg
Skickat: den 19 april 2018 08:03
Till: 'kommun@vasttrafik.se' <kommun@vasttrafik.se>
Ämne: borttagning hållplats Strömstad
Hej,
Bifogar bilder på en hållplats i centrala Strömstad som vi vill ta bort. Hållplatsen har ett
eller två stopp per dag och avståndet till nästa hållplats är ca 100 m vid torget i
Strömstad. Vi behöver platsen för andra ändamål. Just nu pågår ett arbete med grävning
och anläggning av cykelbana i centrum och vi behöver komma åt marken. Flyttningen ska
vara permanent.
Om du har några frågor så återkom gärna.

Med vänlig hälsning
Hans Friberg
Näringslivsutvecklare
Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingsavdelningen
452 80 Strömstad
Telefon 0526-19169
E-post hans.friberg@stromstad.se
Webb www.stromstad.se
E-post som skickas till Strömstads kommun är en allmän handling och kan komma att lämnas ut. Din e-post
behandlas som en personuppgift, läs mer om vår hantering av personuppgifter här.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2017-10-12

KF § 117

Diarienummer
KS/2017-0530

Dnr: KS/2017-0564

Motion - Ta bort busshållplatsen vid nedre bron, södra
hamngatan
Kommunfullmäktiges beslut
att remittera motionen till tekniska nämnden och kommunstyrelsen för yttrande

Sammanfattning av ärendet

Mattias Gustafsson m.fl (SD) har inkommit med en motion där de anger att;
Busshållplatsen vid nedre bron är olämpligt placerad. I dess nuvarande läge med en
korsning och tre övergångsställen med stor gångtrafik, kan komplicerade
situationer uppstå.
Busshållplatsen saknar existensberättigande då det bara några meter bort finns
busshållplatser med stora bussfickor, samt bättre och säkrare förhållanden för
resenärer. Det är ingen tvekan om att hållplatsen verkar som en stoppkloss för
trafiken in till centrum. Detta påverkar trafiken speciellt under sommarmånaderna
då P-bussen stannar där frekvent. Detta skapar onödig tomgångskörning,
köbildning och bidrar negativt på trafikflödet genom centrum.
Då kommunen arbetar med centrumplanen så torde detta ligga i linje med
ambitionen att skapa ett bättre flöde genom stadskärnan.
Att: Strömstads kommun, i dialog med västtrafik verkar för att ta bort
busshållplatsen vid nedre bron på södra hamngatan.

Beslutsunderlag

Motion från Sverigedemokraterna 2017-10-02

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

att remittera motionen till tekniska nämnden och kommunstyrelsen för yttrande

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och
finner att så sker

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämndens diarium

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

Ta bort busshallplatsen vid nedre bron, sodra hamngatan
Busshallplatsen vid nedre bron ar olampligt placerad. I dess nuvarande lage med en korsning och tre
overgangsstallen med stor gangtrafik, kan komplicerade situationer uppsta.
Busshallplatsen saknar existensberattigande da det bara nagra meter bort finns busshallplatser med
stora bussfickor, samt battre och sakrare forhallanden for resenarer. Det ar ingen tvekan om att
hallplatsen verkar som en stoppkloss for trafiken in till centrum. Detta paverkar trafiken speciellt
under sommarmanaderna da P-bussen stannar dar frekvent. Detta skapar onodig tomgangskorning,
kobildning och bidrar negativt pa trafikflodet genom centrum.
Da kommunen arbetar med centrumplanen sa torde detta ligga i linje med ambitionen att skapa ett
battre flode genom stadskarnan.

Att: Stromstads kommun, i dialog med vasttrafik verkar for att ta bort busshallplatsen vid nedre bron
pa sodra hamngatan.

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2018-10-25

Diarienummer

KS/ 2018-0291

KF § 12

12

Dnr: KS/2017-0310

Revidering av Policy för inköp och upphandling för kommunerna
Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

ärende

att anta förslag till revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande Regler
för inköp och direktupphandling, 2018-07-30.

Sammanfattning av ärendet

Den nya upphandlingslagstiftningen har nu trätt i kraft. EU beslutade 2014 om tre nya
upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett
koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på EUlagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande LOU
och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har LUK, som är en
helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts. De nya lagarna trädde ikraft den 1
januari 2017, samt tröskelvärden gällande från 1 januari 2018.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-26 §104
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12 §141
Tjänsteskrivelse Mattias Svensson upphandlare 2018-08-16
Policy för inköp och upphandling 2018-05-07
Regler för inköp och direktupphandling 2018-05-07
Jämförelse mellan kommunerna i norr Bohuslän 2018-05-07

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2018-09-26

KS § 104
KSAU § 141

Diarienummer

KS/2018-0294

Dnr: KS/2017-0310

Revidering av Policy för inköp och upphandling för kommunerna
Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att anta förslag till revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande
Regler för inköp och direktupphandling, 2018-07-30.

Sammanfattning av ärendet

Mattias Svensson upphandlare föredra ärendet på arbetsutskottet.
Den nya upphandlingslagstiftningen har nu trätt i kraft. EU beslutade 2014 om tre
nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett
koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på
EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande
LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har LUK, som
är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts. De nya lagarna trädde
ikraft den 1 januari 2017, samt tröskelvärden gällande från 1 januari 2018.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12
Tjänsteskrivelse Mattias Svensson upphandlare 2018-08-16
Policy för inköp och upphandling 2018-05-07
Regler för inköp och direktupphandling 2018-05-07
Jämförelse mellan kommunerna i norr Bohuslän 2018-05-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att anta förslag till revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande
Regler för inköp och direktupphandling, 2018-07-30.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29 (40)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2017-05-10

KSAU § 100

Diarienummer
KS/2017-0202

Dnr: KS/2017-0310

Revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande
regler
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att ärendet lyfts till kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-16

Sammanfattning av ärendet

Den nya upphandlingslagstiftningen har nu trätt i kraft. EU beslutade 2014 om tre
nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett
koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på
EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare
gällande LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har
LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts. De nya lagarna
trädde ikraft den 1 januari 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-05-02 av Staffan Buhre
Policy för inköp och upphandling 2017-05-02
Regler för inköp och direktupphandling 2017-05-02

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till revidering av Policy för inköp och upphandling daterad
2017-05-02

Förslag till beslut under sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att ärendet lyfts till kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-08-16

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;
Kommunstyrelsens diarium
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
Staffan Buhre, upphandlare

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

STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSTADS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
KS - Ekonomiavdelning
Mattias Svensson, 0526-19083

2018-08-16

1 (1)
Dnr: KS/2017-0310

Kommunstyrelsen

Revidering av Policy för inköp och upphandling för
kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och
Tanum
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att anta förslag till revidering av Policy för inköp och upphandling med tillhörande
Regler för inköp och direktupphandling, 2018-07-30.

Ärendet

Den nya upphandlingslagstiftningen har nu trätt i kraft. EU beslutade 2014 om tre
nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett
koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del
på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare
gällande LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom
har LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts. De nya
lagarna trädde ikraft den 1 januari 2017, samt tröskelvärden gällande från 1
januari 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-07 av Staffan Buhre
Policy för inköp och upphandling 2018-05-07
Regler för inköp och direktupphandling 2018-05-07
Jämförelse mellan kommunerna i norr Bohuslän 2018-05-07

Mattias Svensson

Upphandlare
0526-19083
mattias.svensson@stromstad.se

Carsten Sörlie

Ekonomichef
0562- 192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Beslutet skickas till

Mattias Svensson, Upphandlare
Carsten Sörlie, Ekonomi- och IT-chef
Diariet

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

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

Telefon: 0526-191 24
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405

STRÖMSTADSKOMMUN
KOMMUN
STRÖMSTADS

.

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelning
Staffan Buhre, 0526-.
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2018-07-30 Just.

Dnr KS/2017-0310

Policy för inlöp och
upphandling för
kommunerna Lysekil,
Munkedal, Sotenäs,
Strömstad och Tanum.
KS/2010-0337 , 2011-1205

Reviderad Policy för inlöp
och upphandling för
kommunerna Lysekil,
Munkedal, Sotenäs,
Strömstad och Tanum

All inköp och upphandling ska ske i
enlighet med lagen om offentlig
upphandling (LOU) samt annan berörd
lagstiftning. Varje kommun är en
juridisk person, även om den består av
flera verksamheter

All inköp och upphandling ska ske i
enlighet med de offentliga
upphandlingslagarna, Lagen om
offentlig upphandling LOU, Lagen om
upphandling försörjningssektorerna
LUF, Lagen om upphandling av
koncessioner LUK och Lagen om
Valfrihetssystem LOV samt annan
berörd lagstiftning. Varje kommun är
en juridisk person, även om den
består av flera verksamheter

med eget resultatansvar, och ses som
en upphandlande myndighet.

med eget resultatansvar, och ses som
en upphandlande myndighet.

Syfte med denna policy är att:

Syfte med denna policy är att:

Upphandlings- och inköpsprocessen,
med utgångspunkt i en hållbar
utveckling, medverka till att minska
kommunens kostnader och maximera
verksamhetsnyttan.
Omfattning
Dessa regler gäller för all anskaffning
av varor, tjänster och entreprenader

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

Upphandlings- och inköpsprocessen,
med utgångspunkt i en hållbar
utveckling, medverka till att minska
kommunens kostnader och maximera
verksamhetsnyttan.
Omfattning
Dessa regler gäller för all anskaffning
av varor, tjänster och entreprenader

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

Telefon: 0526-190 00
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
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Dnr KS/2017-0310

2018-05-07

inom samtliga nämnder inom
respektive kommun.

inom samtliga nämnder inom
respektive kommun.

Organisation

Organisation

Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen i respektive
kommun har det politiska ansvaret för
kommunernas inköps- och
upphandlingsverksamhet. Avser
upphandlingen en vara/verksamhet
som berörs av flera nämnder
handläggs upphandlingen av
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen i respektive
kommun har det politiska ansvaret för
kommunernas inköps- och
upphandlingsverksamhet. Avser
upphandlingen en vara/verksamhet
som berörs av flera nämnder
handläggs upphandlingen av
kommunstyrelsen.

Upphandling sker genom respektive
kommuns upphandlingsfunktion med
nyttjande av kommunernas
gemensamma upphandlingschef.

Upphandling sker genom respektive
kommuns upphandlingsfunktion.

Upphandlingsfunktionens roll

Upphandlingsfunktionens roll

Upphandlingsfunktionen är en
samordnande funktion för
kommunens upphandlingar och står
för den interna/externa informationen
angående LOU.

Upphandlingsfunktionen är en
samordnande funktion för
kommunens upphandlingar och står
för den interna/externa informationen
angående upphandlingslagarna.

Upphandlingsfunktionen har ansvar
för de upphandlingar som är av
förvaltningsövergripande karaktär och
de upphandlingar som samordnas
med andra myndigheter.
Upphandlingsfunktionen hjälper till
med råd och stöd i upphandlingsärenden som handläggs av annan
nämnd samt genomför elektronisk
annonsering av kommunens alla
upphandlingar enligt LOU/LUF.

Upphandlingsfunktionen har ansvar
för de upphandlingar som är av
förvaltningsövergripande karaktär och
de upphandlingar som samordnas
med andra myndigheter.
Upphandlingsfunktionen hjälper till
med råd och stöd i upphandlingsärenden som handläggs av annan
nämnd samt genomför elektronisk
annonsering av kommunens alla
upphandlingar.

Upphandlingsfunktionen ansvarar för
att information om förvaltningsövergripande och samordnade
upphandlingar går ut till berörda.
Upphandlingsfunktionen ansvarar
också för att uppföljning/vård/

Upphandlingsfunktionen ansvarar för
att information om förvaltningsövergripande och samordnade
upphandlingar går ut till berörda.
Upphandlingsfunktionen ansvarar
också för att uppföljning/vård/

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

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

Telefon: 0526-190 00
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
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bevakning sker av ingångna avtal på
förvaltningsövergripande nivå samt
att detta sker för samordnade avtal.

bevakning sker av ingångna avtal på
förvaltningsövergripande nivå samt
att detta sker för samordnade avtal.

Upphandlingsfunktionen äger rätt att
företräda kommunen i domstol vid
upphandlings ärenden.

Upphandlingsfunktionen äger rätt att
företräda kommunen i domstol vid
upphandlings ärenden.

Nämndens och förvaltningens
roll

Nämndens och förvaltningens
roll

Vid upphandling är det
nämndens/förvaltningens ansvar att,
utifrån aktuella normer, lagar och
regler, utarbeta en kravspecifikation
som är anpassad till det behov som
efterfrågas.

Vid upphandling är det
nämndens/förvaltningens ansvar att,
utifrån aktuella normer, lagar och
regler, utarbeta en kravspecifikation
som är anpassad till det behov som
efterfrågas.

Vid samordnade upphandlingar ska
nämnden/förvaltningen bistå med
information om behov och krav, enligt
fastlagd tidplan, till upphandlingsfunktionen.

Vid samordnade upphandlingar ska
nämnden/förvaltningen bistå med
information om behov och krav, enligt
fastlagd tidplan, till upphandlingsfunktionen.

Var och en som för kommunens
räkning verkställer en
upphandling/inköp ansvarar för att
upphandlingen sker i enlighet med
LOU/LUF och kommunens policy för
inköp och upphandling samt

Annonseringen sker elektroniskt
tillsammans med all dokumentation
som berör upphandlingen.

Var och en som för kommunens
räkning verkställer en
upphandling/inköp ansvarar för att
upphandlingen sker i enlighet med
gällande upphandlings lag och
kommunens policy för inköp och
upphandling samt regler inköp och
direktupphandling. Alla upphandlingar
skall annonseras genom
upphandlingsfunktionen.
Annonseringen sker elektroniskt
tillsammans med all dokumentation
som berör upphandlingen.

Genomförande

Genomförande

Principer för offentlig upphandling

Principer för offentlig upphandling

Nämnden/förvaltningen har var och
en ansvaret för sina inköp och
upphandlingar av varor/tjänster som
berör nämndens/förvaltningens
verksamhet.

riktlinjer. Alla upphandlingar skall
annonseras genom
upphandlingsfunktionen.

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

Nämnden/förvaltningen har var och
en ansvaret för sina inköp och
upphandlingar av varor/tjänster som
berör nämndens/förvaltningens
verksamhet.

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

Telefon: 0526-190 00
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
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Alla som företräder kommunerna i
upphandlingssammanhang ska
behandla leverantörer på ett likvärdigt
och icke-diskriminerande sätt samt
genomföra upphandlingar på ett
öppet sätt.

Alla som företräder kommunerna i
upphandlingssammanhang ska
behandla leverantörer på ett likvärdigt
och icke-diskriminerande sätt samt
genomföra upphandlingar på ett
öppet sätt.

Vid upphandlingar ska vidare
principerna om ömsesidigt
erkännande och proportionalitet
iakttas. Ömsesidigt erkännande
betyder att varor som är godkända för
försäljning i ett EU- land ska
godkännas i alla andra
medlemsländer. Proportionalitet
innebär att man inte ställa större krav
på varan eller tjänsten än vad
verksamheten behöver.

Vid upphandlingar ska vidare
principerna om ömsesidigt
erkännande och proportionalitet
iakttas. Ömsesidigt erkännande
betyder att varor som är godkända för
försäljning i ett EU- land ska
godkännas i alla andra
medlemsländer. Proportionalitet
innebär att man inte ställa större krav
på varan eller tjänsten än vad
verksamheten behöver.

Sociala krav

Sociala krav

Vid upphandling ska
entreprenör/leverantör följa de
deklarationer och konventioner som
undertecknats av Sverige inom
områdena mänskliga rättigheter,
arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn.

Vid upphandling ska
entreprenör/leverantör följa de
deklarationer och konventioner som
undertecknats av Sverige inom
områdena mänskliga rättigheter,
arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn.

Vid upphandling av entreprenader och
tjänster ska entreprenör vidta
åtgärder så att inte lag eller gällande
svenska kollektivavtal för arbetet
åsidosätts. Om entreprenören inte
tecknat svenskt avtal ska ändå
motsvarande villkor gälla för
entreprenörens anställda. Detsamma
ska gälla för eventuella
underentreprenörer som
entreprenören anlitat för att fullgöra
kravet.

Inför upphandling ska det göras en
bedömning om det är möjligt att ställa
sociala krav. Vid bedömning ska vägas
bland annat branschförhållande,
antalet möjliga leverantörer,
kostnadskonsekvenser och att kraven
inte försvårar samarbete med andra
upphandlande myndigheter. Vid
tjänste- och
entreprenadupphandlingar ska
kommunen ställa sådana krav att
entreprenören vid varje tidpunkt
bedriver sin verksamhet så att den
inte åsidosättande av lag eller annat
som strider mot vad som är allmänt
godtaget inom kollektivavtalsområdet.

Samordnad upphandling

Samordnad upphandling

Postadress: 452 80 Strömstad
Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

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

Telefon: 0526-190 00
Fax: 0526-191 10

Bankgiro: 5492-8379
Org nr: 212000-1405
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Upphandlingsverksamheten inom
kommunerna ska i möjligaste mån
samordnas, dels i syfte att uppnå
bästa möjliga affärsvillkor och
totalekonomi och dels för att
minimera de administrativa
kostnaderna för upphandlingsverksamheten. Samordning ska även
ske med andra myndigheter och
upphandlingsorganisationer där så är
lämpligt.

Upphandlingsverksamheten inom
kommunerna ska i möjligaste mån
samordnas, dels i syfte att uppnå
bästa möjliga affärsvillkor och
totalekonomi och dels för att
minimera de administrativa
kostnaderna för upphandlingsverksamheten. Samordning ska även
ske med andra myndigheter och
upphandlingsorganisationer där så är
lämpligt.

Beslut och avtalstecknande

Beslut och avtalstecknande

Upprättad delegationsordning inom
respektive kommun reglerar
ansvarsfördelningen avseende beslut
om anskaffning, beslut om att teckna
avtal samt rätt att underteckna avtal.
Vid samordnad upphandling
skall varje kommun tillse att beslut
kan fattas inom fastställd tidsram för
upphandlingen.

Upprättad delegationsordning inom
respektive kommun reglerar
ansvarsfördelningen avseende beslut
om anskaffning, beslut om att teckna
avtal samt rätt att underteckna avtal.
Vid samordnad upphandling
skall varje kommun tillse att beslut
kan fattas inom fastställd tidsram för
upphandlingen.

Ramavtal

Ramavtal

Ramavtal innebär att kommunen har
träffat ett avtal med leverantören om
successiva avrop/beställningar under
avtalsperioden med reglerade priser,
kommersiella villkor och kvalité.
Ramavtal innebär att den som är
inköpsberättigad (beställare) kan
avropa/beställa sitt behov direkt

Ramavtal innebär att kommunen har
träffat ett avtal med leverantören om
successiva avrop/beställningar under
avtalsperioden med reglerade priser,
kommersiella villkor och kvalité.
Ramavtal innebär att den som är
inköpsberättigad (beställare) kan
avropa/beställa sitt behov direkt

hos leverantören. Inköps- och
avropsansvariga (beställare) är
skyldiga att göra sig underrättade om
vilka ramavtal som finns. Har ramavtal
träffats skall dessa nyttjas.

hos leverantören. Inköps- och
avropsansvariga (beställare) är
skyldiga att göra sig underrättade om
vilka ramavtal som finns. Har ramavtal
träffats skall dessa nyttjas.

Avtalstrohet

Avtalstrohet

En förutsättning för att uppnå
effekterna med samordnad
upphandling är att kommunerna
använder de ramavtal som tecknats.
Avtalstrohet skapar förutsättningar för
att uppnå bra affärsmässiga villkor och

En förutsättning för att uppnå
effekterna med samordnad
upphandling är att kommunerna
använder de ramavtal som tecknats.
Avtalstrohet skapar förutsättningar för
att uppnå bra affärsmässiga villkor och
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innebär ett ökat intresse från företag
att delta i kommunernas
upphandlingar. Det åvilar
respektive förvaltningschef att
tecknade avtal följs.

innebär ett ökat intresse från företag
att delta i kommunernas
upphandlingar. Det åvilar
respektive förvaltningschef att
tecknade avtal följs.

Hälso- och miljöhänsyn

Hälso- och miljöhänsyn

Kommunerna ska verka för att
upphandlingarna blir hälso- och
miljöanpassade. Miljökrav ska, där så
är möjligt, ställas i samtliga
upphandlingar, utifrån
miljöstyrningsrådets
kriteriedokument.

Direktupphandling
Vid direktupphandling gäller
principerna för upphandling (ovan)
och konkurrens skall alltid sökas. Det
är i regel om avtal saknas som
direktupphandling kan ske samt om
värdet är lågt enligt LOU/LUF,
vilket är under 15 % av tröskelvärdet.
För år 2012 är det ca 284 000 kr för
LOU och ca 569 000 kr för LUF. Värdet
beräknas för respektive kommuns
samlade inköp inom en tänkt
avtalsperiod av respektive vara eller
tjänst.

Kommunerna ska verka för att
upphandlingarna blir hälso- och
miljöanpassade. Miljökrav ska, där så
är möjligt, ställas i samtliga
upphandlingar, utifrån Upphandlingsmyndighetsen kriterier.

Direktupphandling
Vid direktupphandling gäller
principerna för upphandling (ovan)
och konkurrens skall alltid sökas. Det
är i regel om avtal saknas som
direktupphandling kan ske samt om
värdet är lågt enligt
upphandlingslagarna (Se värdet i
Regler för inköp och direktupphandling). Värdet beräknas för
respektive kommuns samlade inköp
inom en tänkt avtalsperiod av
respektive vara eller tjänst.

Bedömning till möjlig samordnad
upphandling ska ske även vid
direktupphandling.

Bedömning till möjlig samordnad
upphandling ska ske även vid
direktupphandling.

Skadestånd

Skadestånd

Varje verksamhet ansvarar för de
enskilda upphandlingarna som görs
inom ramen för den egna
verksamhetens behov. Skulle
kommunen bli skadeståndsansvarig
vid ett enskilt ärende skall
verksamheten ansvara för den
ekonomiska skadan.
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Skadeståndsansvaret för
upphandlingar som gjorts
för hela kommunens räkning vilar på
den gemensamma förvaltningen.

upphandlingar som gjorts
för hela kommunens räkning vilar på
den gemensamma förvaltningen.

Dokumentation

Alla upphandlingar och förnyad
konkurrensutsättningar skall
dokumenteras och diarieföras så att
skälen för beslut är tydliga och enkla
att återredovisa.

Alla upphandlingar och förnyad
konkurrensutsättningar skall
dokumenteras och diarieföras så att
skälen för beslut är tydliga och enkla
att återredovisa.

Revidering
Dessa regler för inköp och
upphandling ska utvärderas och
revideras vid behov.
Kommunstyrelsen ansvarar för att
denna utvärdering sker och föreläggs
kommunfullmäktige.
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Dokumentation

Revidering
Dessa regler för inköp och
upphandling ska utvärderas och
revideras vid behov.
Kommunstyrelsen ansvarar för att
denna utvärdering sker och föreläggs
kommunfullmäktige.
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Policy
Policy
Policy

LYSEKILS KOMMUN
Policy

MUNKEDALS KOMMUN
Policy

Sociala krav
Vid upphandling ska
entreprenör/leverantör följa
de deklarationer och
konventioner som
undertecknats av Sverige
inom områdena mänskliga
rättigheter, arbetsrätt och
arbetsmiljöhänsyn.

Sociala och etiska hänsyn
Vid upphandling ska
entreprenör/leverantör samt
underentreprenör/underleverantör
följa de deklarationer och
konventioner som undertecknas av
Sverige inom områdena mänskliga
rättigheter, arbetsrätt och
arbetsmiljöhänsyn.

Hållbar utveckling
Krav på miljöhänsyn ska
vara en naturlig del i all
upphandlings- och
inköpsverksamhet som
utförs av kommunen.
Produkter och tjänster som
medför så liten klimat - och
miljöpåverkan som möjligt
med bibehållen funktion
ska användas, då det är
ekonomiskt försvarbart.
Kraven måste dock
utformas så att de inte
diskriminerar leverantörer
från andra regioner eller
länder, vara
proportionerliga, ha en
koppling till föremålet för
kontraktet, samt vara
möjliga att kontrollera.
Kommunen ska sträva efter
att leverantörer ska ha god
miljökunskap och
bedriva ett systematiskt
miljöarbete.

Vid bedömning ska vägas
bland annat
branschförhållande, antalet
möjliga leverantörer,
kostnadskonsekvenser och att
kraven inte försvårar
samarbete med andra
upphandlande myndigheter.

Hållbar utveckling
Krav på miljöhänsyn ska vara
en naturlig del i all
upphandlings- och
inköpsverksamhet som utförs
av kommunen. Produkter och
tjänster som medför så liten
klimat- och miljöpåverkan
som möjligt med bibehållen
funktion ska användas, då det
är ekonomiskt försvarbart.
Kraven måste dock utformas
så att de inte diskriminerar
leverantörer från andra
regioner eller länder, vara
proportionerliga, ha en
koppling till föremålet för
kontraktet, samt vara möjliga
att kontrollera. Kommunen
ska sträva efter att
leverantörer ska ha god
miljökunskap och bedriva ett
systematiskt miljöarbete.

Vid tjänste- och
entreprenadupphandlingar
ska kommunen ställa sådana
krav att entreprenören vid
varje tidpunkt bedriver sin
verksamhet så att den inte
åsidosättande av lag eller
annat som strider mot vad

Sociala och etiska krav
Vid all upphandling- och
inköpsverksamhet ska
relevanta sociala och etiska
krav ställas när det är möjligt.
Särskild hänsyn ska tas till
ILO:s åtta grundläggande
konventioner om mänskliga

Inför upphandling ska det
göras en bedömning om det
är möjligt att ställa sociala
krav.

Syfte
Policyn ska säkerställa att
kommunens upphandlingar
och inköp görs enlighet med
EU-direktiven, svensk
lagstiftning och denna policy.
Vidare skall policyn säkerställa
att varor, tjänster och
entreprenader med rätt
kvalitet till lägsta kostnad köps
in samt att sociala och etiska
hänsyn och krav på funktion
och miljöhänsyn är en naturlig
del av kommunens
upphandlings- och
inköpsverksamhet.

Vid all upphandlings- och
inköpsverksamhet ska relevanta
sociala och etiska krav ställas när
det är möjligt. Särskild hänsyn ska
tas till ILO: s åtta grundläggande
konventioner om mänskliga
rättigheter i arbetslivet samt FN:s
barnkonvention.
Vid all upphandling ska det göras
en bedömning om det är
behövligt att ställa krav om villkor
rörande lön, semester och
arbetstid. Bedömningen ska göras
mot bakgrund av risken för
oskäliga arbetsvillkor i den
aktuella upphandlingen. För
upphandlingar inom branscherna
bygg, städ och taxi ska det alltid
anses behövligt att ställa krav på
arbetsrättsliga villkor

Sociala och etiska hänsyn
Vid all upphandlings- och
inköpsverksamhet ska
relevanta sociala och etiska
krav ställas när det är
möjligt. Särskild hänsyn ska

som är allmänt godtaget inom
kollektivavtalsområdet.

rättigheter i arbetslivet samt
FN:s barnkonvention.
Sotenäs kommun har för
avsikt att successivt öka
kraven på sociala/etiska krav i
upphandling, när det är
möjligt utifrån rådande
marknadssituation. Inför all
upphandling ska det göras en
bedömning om det är möjligt
att ställa sociala/etiska krav.
Vid bedömning ska vägas
bland annat
branschförhållande, antalet
möjliga leverantörer,
kostnadskonsekvenser och att
kraven inte försvårar
samarbete med andra
upphandlande myndigheter.
Vid tjänste- och
entreprenadupphandlingar
ska kommunen ställa sådana
krav att entreprenören vid
varje tidpunkt bedriver sin
verksamhet så att den inte
innebär åsidosättande av
lagar eller annat som strider
mot vad som är allmänt
godtaget inom
kollektivavtalsområdet.
Då sociala/etiska krav ställs i
upphandling ska det ske på
ett sådant sätt att gällande
upphandlings-lagstiftning

Nivåerna på villkoren rörande lön,
semester och arbetstid ska anges
enligt de nivåer som följer av ett
centralt kollektivavtal som
tillämpas i hela Sverige på
motsvarande arbetstagare i den
aktuella branschen. Lika lön för lika
arbete ska gälla.
Hållbar utveckling
Krav på miljöhänsyn ska vara en
naturlig del i all upphandlings- och
inköpsverksamhet som utförs av
kommunen. Produkter och tjänster
som medför så liten klimat- och
miljöpåverkan som möjligt med
bibehållen funktion ska användas,
då det är ekonomiskt försvarbart.
Kraven måste dock utformas så att
de inte diskriminerar leverantörer
från andra regioner eller länder,
vara proportionerliga, ha en
koppling till föremålet för
kontraktet, samt vara möjliga att
kontrollera. Kommunen ska sträva
efter att leverantörer ska ha god
miljökunskap och bedriva ett
systematiskt miljöarbete.

tas till ILO: s åtta
grundläggande
konventioner om mänskliga
rättigheter i arbetslivet
samt FN:s barnkonvention.

följs. Detta betyder också att
det måste ske uppföljning och
kontroll av att ställda krav
efterlevs.

STRÖMSTADS KOMMUN
Regler
Hållbar upphandling
Miljökraven ska utgå från
Upphandlingsmyndighetens
hållbarhetskriterier.
Krav på miljöhänsyn samt
sociala och etiska hänsyn ska
vara en naturlig del i all
upphandlings- och
inköpsverksamhet som utförs
av kommunen.
Produkter och tjänster som
medför så liten klimat - och
miljöpåverkan som möjligt
med bibehållen funktion ska
användas, då det är
ekonomiskt försvarbart.
Relevanta sociala och etiska
krav skall ställas när det är
möjligt. Särskild hänsyn ska
tas till lLO: s åtta
grundläggande konventioner
om mänskliga rättigheter i
arbetslivet samt FN:s
barnkonvention.
Inför upphandling ska det
göras en bedömning om det
är möjligt att ställa sociala
krav. Vid bedömning ska
vägas bland annat
branschförhållande, antalet
möjliga leverantörer,
kostnadskonsekvenser och att

SOTENÄS KOMMUN
Riktlinjer
Kriterier för sociala hänsyn
Varje upphandlande enhet
har att bedöma om det är
möjligt att ta hänsyn vid
upphandling.
Sociala hänsyn i
upphandlingar kan exempelvis
vara anställningsvillkor,
antidiskriminerings-klausuler,
krav på tillgänglighet och
användbarhet för personer
med funktionsnedsättning,
standard på arbetsmiljö,
möjliggörande av
praktikplatser, viss andel
funktionsnedsatta eller
långtidsarbetslösa, alternativt
att anbudsgivaren vid
utförande av arbete gör något
för att främja jämlikhet eller
mångfald.
Det är möjligt att ställa sociala
krav i alla faser av en
upphandling dvs i
kvalificeringsfasen,
utvärderingsfasen eller som
ett särskilt kontraktsvillkor. I
nuläget syns det mest
affärsmässigt att ställa upp
kravet som ett särskilt
kontaktvillkor.

TANUMS KOMMUN
Riktlinjer
Hållbar upphandling
Krav på miljöhänsyn samt
sociala och etiska hänsyn ska
vara en naturlig del i all
upphandlings- och
inköpsverksamhet som utförs
av kommunen.
Produkter och tjänster som
medför så liten klimat- och
miljöpåverkan som möjligt
med bibehållen funktion ska
användas, då det är
ekonomiskt försvarbart.
Varje upphandlande enhet
har att bedöma om det är
möjligt att ta sociala hänsyn
vid upphandling. Sociala
hänsyn i upphandlingar kan
exempelvis vara
anställningsvillkor, antidiskrimineringsklausuler,
krav på tillgänglighet och
användbarhet för personer
med funktions- nedsättning,
standard på arbetsmiljön,
möjliggörande av
praktikplatser, viss andel
funktions- nedsatta eller
långtidsarbetslösa
alternativt att
anbudsgivaren vid
utförandet av arbetet gör
något för att främja
jämlikhet eller mångfald. Det

LYSEKILS KOMMUN

MUNKEDALS KOMMUN
Regler
Hållbar upphandling
Krav på miljöhänsyn samt
sociala och etiska hänsyn ska
vara en naturlig
del i all upphandlings- och
inköpsverksamhet som utförs
av kommunen. Produkter och
tjänster som medför så liten
klimat - och miljöpåverkan
som möjligt med bibehållen
funktion ska användas, då
det är ekonomiskt
försvarbart. Relevanta sociala
och etiska krav ska ställas när
det är möjligt. Särskild
hänsyn ska tas till ILO: s åtta
grundläggande konventioner
om mänskliga rättigheter i
arbetslivet samt FN:s
barnkonvention.
Krav på kollektivavtal eller
kollektivavtalsliknande villkor
ska ställas.
Krav enligt tillämpliga delar i
svensk djurskyddslagstiftning
ska ställas vid upphandling av
livsmedel.
Kraven som ställs ska
utformas så att de inte
diskriminerar leverantörer
från andra regioner eller

kraven inte försvårar
samarbete med andra
upphandlande myndigheter.
Vid tjänste- och
entreprenadupphandlingar
ska kommunen ställa sådana
krav att entreprenören vid
varje tidpunkt bedriver sin
verksamhet så att den inte
åsidosättande av lag eller
annat som strider mot vad
som är allmänt godtaget inom
kollektivavtalsområdet.
Kraven som ställs ska
utformas så att de inte
diskriminerar leverantörer
från andra regioner eller
länder, vara proportionerliga,
ha en koppling till föremålet
för kontraktet, samt vara
möjliga att kontrollera.

är möjligt att ställa sociala
krav i alla faser av en
upphandling dvs. i
kvalificeringsfasen,
utvärderingsfasen eller som
ett särskilt kontraktsvillkor.
En ny lagstiftning angående
arbetsrättsliga villkor träder i
kraft 1 juni 2017,
proposition 2016/17:163,
vilket syftar till att motverka
att offentliga kontrakt
fullgörs av arbetstagare som
inte har skäliga arbetsvillkor
och att minska risken för
snedvridning av
konkurrensen genom social
dumpning. Syftet med
upphandlingsreglerna är att
säkerställa att de anställda
som utför arbete för det
offentliga ska ha de villkor
som arbetsmarknadens
parter kommit överens om
samt att offentliga medel
inte ska bidra till att
arbetstagare som utför
arbete i andra länder än
Sverige gör detta under
förhållanden som inte är
förenliga med ILO:s
kärnkonventioner.
I korthet innebär
bestämmelserna att
upphandlande myndigheter
och enheter är skyldiga att

länder, vara proportionerliga,
ha en koppling till
föremålet för kontraktet,
samt vara möjliga att
kontrollera.

ställa arbetsrättsliga villkor
om lön, semester och
arbetstid i nivå med
kollektivavtal om det är
behövligt. Denna skyldighet,
att säkerställa att antagen
leverantör ger sina anställda
åtminstone vissa
minimivillkor, gäller vid
upphandling av varor,
tjänster, byggentreprenader
samt koncessioner som
uppgår till minst de
tröskelvärden som gäller
enligt respektive lag.
Bestämmelserna innebär
dock inte att det blir tillåtet
att ställa krav på att
leverantören ska vara bunden
av ett kollektivavtal. Om
svensk rätt inte är tillämplig
ska villkor i vissa fall ställas
enligt ILO:s kärnkonventioner.
Krav på kollektivavtal eller
kollektivavtalsliknande avtal
ska ställas när det är möjligt
även på upphandlingar under
tröskelvärdet.
Kraven som ställs ska
utformas så att de inte
diskriminerar leverantörer
från andra regioner eller
länder, vara
proportionerliga, ha en
koppling till föremålet för

kontraktet, samt vara
möjliga att kontrollera.
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Kommunfullmäktige
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Dnr: KS/2016-0639

Canning – förlängning av markanvisningsavtal
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta.

att gällande markanvisningsavtal med Riksbyggen ekonomisk förening förlängs på
oförändrade villkor med ytterligare 24 månader från och med 2018-11-09.

ärende

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, KS §159, att utse Riksbyggen ekonomisk
förening, (nedan kallad Riksbyggen) till vinnare i markanvisningstävlingen för Canning,
där Riksbyggen erhöll en avgiftsfri markanvisning 1 på två år för bostäder och
verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-08, KF §31, att godkänna markanvisnings-avtalet
med Riksbyggen, se markanvisningsavtal bilaga 1.
Enligt § 9 i markanvisningsavtalet är detta förfallet om inte ett marköverlåtelseavtal
(avtal om köp av mark) tecknats mellan Kommunen och Riksbyggen inom två år från
2016-11-09. Om detaljplanen inte har antagits av kommunfullmäktige inom 23 månader
från 2016-11-09 och detta beror på förutsättningar som inte Riksbyggen orsakat, ska
dock Riksbyggen ges möjlighet till rätt till förlängning av detta mark-anvisningsavtal med
en ny period om 24 månader på oförändrade villkor enligt § 9.
Handläggningen av detaljplanen har fördröjts, dels med anledning av att kommunstyrelsens beslut om vinnande bidrag i markanvisningstävlingen laglighetsprövades, dels
därför att kommunstyrelsen fattade ett nytt inriktningsbeslut gällande detaljplanens
utformning 2018-05-30, KS §82, dnr KS/2017-0424, se bilaga 2. Inriktningsbeslutet
innebär att detaljplanen delvis behöver omarbetas och ett antagande av detaljplanen i
kommunfullmäktige beräknas till kvartal 1 2019.
Riksbyggen har under detaljplaneprocessen varit delaktig och aktiv i projektgruppen
samt levererat material enligt tidplan. Riksbyggen har inte förorsakat någon fördröjning
under planarbetets gång.
Förvaltningen föreslår därför att markanvisningsavtalet mellan Kommunen och
Riksbyggen förlängs med ytterligare 24 månader i enlighet med § 9 i markanvisningsavtalet.

Markanvisningsavtalets syfte

När ett markanvisningsavtal träffas för en framtida exploatering av kommunalägd mark
behöver kommunen och exploatören en förutsägbarhet avseende de villkor som ställs
upp för samarbetet kring detaljplaneläggning av exploateringen, där målsättningen är att
exploatören ska få köpa marken och genomföra exploateringen när detaljplanen vunnit
laga kraft.

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger exploatören ensamrätt att under en begränsad
tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för bebyggande.

1
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Diarienummer

KS/ 2018-0291

Genom att de planmässiga och ekonomiska förutsättningarna är kända för exploateringen som exempelvis målsättningen om hur mycket byggnation detaljplanen ska
tillåta, hur köpeskillingen ska beräknas och hur kostnaderna avses fördelas, skapas en
trygghet för kommunen och exploatören. Exploatören ges genom markanvisningsavtalet incitament att investera tid och resurser i exploateringen med vetskapen om att
det är i kommunens intresse att exploateringen genomförs och att kommunen inte
förhandlar med någon annan exploatör under avtalstiden.

Juridiska och ekonomiska konsekvenser av markanvisningsavtalet

Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist fick i uppdrag att granska aktuellt
markanvisningsavtal inför godkännande av kommunfullmäktige i mars 2017.
Advokatfirman bedömde att det framtagna markanvisningsavtalet i allt väsentligt
innehåller och inte avviker från de villkor och regleringar som återfinns i gängse
kommunala markanvisningsavtal.
Kommunens möjligheter att teckna markanvisningsavtal vilar på vad en markägare
civilrättsligt kan avtala om. Villkoren får emellertid inte gå utöver vad som följer av
exempelvis kommunallagen, avtalslagen och jordabalken. Avtalsmöjligheterna begränsas
också av vad som följer av plan- och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster och
miljöbalken.
Kommunen och Riksbyggen har i markanvisningsavtalet bland annat kommit överens om
pris för marken, att priset ska regleras med konsumentprisindex (KPI), att gatu-kostnader
ingår i överenskommet pris för marken, att pris för verksamhetslokaler ska förhandlas
om vid marköverlåtelsen och baseras på bedömt marknadsvärde, att endast
kvartersmark för bostäder överlåts vid försäljningen 2, andelen hyresrätter som ska
byggas, att byggnationen ska starta på Skeppsbroplatsen samt att Kommunen och
Riksbyggen tillsammans ska verka för att pågående detaljplan omarbetas och anpassas
till Riksbyggens tävlingsförslag om cirka 44 000 ljus BTA för bostäder och verksamheter.
Under innevarande avtalsperiod har Kommunen och Riksbyggen träffat muntliga
överenskommelser såsom att bebyggelsen på Skeppsbroplatsen ska minskas så området
för bebyggelsen dras tillbaka mot Rödsudden i ungefärlig linje med sjukhusentrén, de
ytor som inte bebyggs på Skeppsbroplatsen ska göras tillgängliga för allmänheten,
byggnationen ska starta på Canning, exploateringsgraden ska om möjligt omfördelas så
den volym bebyggelse som tas bort på Skeppsbroplatsen ska fördelas ut inom övriga
planområdet och att möjligheten att anlägga en strandpromenad kring Rödsudden ska
tas med i planförslaget i enlighet med kommunstyrelsens inriktningsbeslut, bilaga 2.
Markanvisningsavtalet innehåller en indirekt utfästelse om en framtida mark-överlåtelse
(försäljning av mark) under förutsättning att parterna kommer överens om en sådan.
Detta villkor är i sig inte juridiskt bindande då formkravet i jordabalken 4:1 inte är
uppfyllt. Liknande formuleringar är emellertid vanligt förekommande i
markanvisningsavtal då de syftar till att beskriva en inställning om viljan att nå fram till
en försäljning av marken eftersom detta är parternas målsättning när
markanvisningsavtalet träffas.

Kommunen säljer endast den mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för bostäder. Allmän plats mark såsom ytor för gator,
kajer, torg, samt ytan för en möjlig etablering av parkeringshus i söder kommer vara kvar i kommunal ägo.
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KS/ 2018-0291

Det är först vid kommunfullmäktiges godkännande av marköverlåtelseavtalet i samband
med antagandet av detaljplanen som Kommunen beslutar om att mark-områdena för
bostadsbyggnation inom detaljplanen ska säljas till Riksbyggen.
Förvaltningen bedömer att markanvisningsavtalet uppfyller lagens krav på markanvisningsavtal och att Kommunen och Riksbyggen därmed är civilrättsligt bundna till de
överenskommelser som gjorts.
Förvaltningen föreslår att Riksbyggen ska ges en möjlighet till rätt till förlängning av
markanvisningsavtalet på oförändrade villkor, enligt 9 § i markanvisningsavtalet, då
Riksbyggen inte förorsakat någon fördröjning under planarbetets gång. Ett tillägg till
markanvisningsavtalet kan även göras för att dokumentera de överenskommelser som
gjorts under avtalsperioden i enlighet med kommunstyrelsens inriktningsbeslut om att;
bebyggelsen på Skeppsbroplatsen ska minskas så området för bebyggelsen dras tillbaka
mot Rödsudden i ungefärlig linje med sjukhusentrén
•

de ytor som inte bebyggs på Skeppsbroplatsen ska göras tillgängliga för allmänheten

•

byggnationen ska starta på Canning

•

exploateringsgraden ska om möjligt omfördelas så den volym bebyggelse som tas bort
på Skeppsbroplatsen ska fördelas ut inom övriga planområdet

•

möjligheten att anlägga en strandpromenad kring Rödsudden ska tas med i planförslaget
Det saknas enligt förvaltningen juridisk grund för att inte förlänga markanvisnings-avtalet
enligt vad som är överenskommet. Om Kommunen i detta läge väljer att inte förlänga
markanvisningsavtalet är det inte orimligt att anta att Riksbyggen skulle inkomma med
ett ersättningsanspråk riktat mot Kommunen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsen 2018-09-26 §105
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12 §142
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringsavdelningen, 2018-09-18
Markanvisningsavtal godkänt av kommunfullmäktige, 2017-03-08, KF §31, bilaga 1
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut för detaljplanen, 2018-05-30, KS §82, bilaga 2
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KS § 105
KSAU § 142

Diarienummer

KS/2018-0294

Dnr: KS/2016-0639

Canning – förlängning av markanvisningsavtal
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att gällande markanvisningsavtal med Riksbyggen ekonomisk förening förlängs på
oförändrade villkor med ytterligare 24 månader från och med 2018-11-09.

Sammanfattning av ärendet

Kristin Ulfstad mark och exploateringschef föredrar ärendet i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, KS §159, att utse Riksbyggen ekonomisk
förening, (nedan kallad Riksbyggen) till vinnare i markanvisningstävlingen för
Canning, där Riksbyggen erhöll en avgiftsfri markanvisning 1 på två år för bostäder
och verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-08, KF §31, att godkänna markanvisningsavtalet med Riksbyggen, se markanvisningsavtal bilaga 1.
Enligt § 9 i markanvisningsavtalet är detta förfallet om inte ett marköverlåtelseavtal
(avtal om köp av mark) tecknats mellan Kommunen och Riksbyggen inom två år från
2016-11-09. Om detaljplanen inte har antagits av kommunfullmäktige inom 23
månader från 2016-11-09 och detta beror på förutsättningar som inte Riksbyggen
orsakat, ska dock Riksbyggen ges möjlighet till rätt till förlängning av detta markanvisningsavtal med en ny period om 24 månader på oförändrade villkor enligt § 9.
Handläggningen av detaljplanen har fördröjts, dels med anledning av att kommunstyrelsens beslut om vinnande bidrag i markanvisningstävlingen laglighetsprövades,
dels därför att kommunstyrelsen fattade ett nytt inriktningsbeslut gällande
detaljplanens utformning 2018-05-30, KS §82, dnr KS/2017-0424, se bilaga 2.
Inriktningsbeslutet innebär att detaljplanen delvis behöver omarbetas och ett
antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige beräknas till kvartal 1 2019.
Riksbyggen har under detaljplaneprocessen varit delaktig och aktiv i projektgruppen
samt levererat material enligt tidplan. Riksbyggen har inte förorsakat någon
fördröjning under planarbetets gång.
Förvaltningen föreslår därför att markanvisningsavtalet mellan Kommunen och
Riksbyggen förlängs med ytterligare 24 månader i enlighet med § 9 i markanvisningsavtalet.

Markanvisningsavtalets syfte

När ett markanvisningsavtal träffas för en framtida exploatering av kommunalägd
mark behöver kommunen och exploatören en förutsägbarhet avseende de villkor
som ställs upp för samarbetet kring detaljplaneläggning av exploateringen, där
målsättningen är att exploatören ska få köpa marken och genomföra exploateringen
när detaljplanen vunnit laga kraft.

1 En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid
och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för bebyggande.
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KS/2018-0294

Genom att de planmässiga och ekonomiska förutsättningarna är kända för exploateringen som exempelvis målsättningen om hur mycket byggnation detaljplanen ska
tillåta, hur köpeskillingen ska beräknas och hur kostnaderna avses fördelas, skapas en
trygghet för kommunen och exploatören. Exploatören ges genom markanvisningsavtalet incitament att investera tid och resurser i exploateringen med vetskapen om
att det är i kommunens intresse att exploateringen genomförs och att kommunen
inte förhandlar med någon annan exploatör under avtalstiden.

Juridiska och ekonomiska konsekvenser av markanvisningsavtalet

Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist fick i uppdrag att granska aktuellt
markanvisningsavtal inför godkännande av kommunfullmäktige i mars 2017.
Advokatfirman bedömde att det framtagna markanvisningsavtalet i allt väsentligt
innehåller och inte avviker från de villkor och regleringar som återfinns i gängse
kommunala markanvisningsavtal.
Kommunens möjligheter att teckna markanvisningsavtal vilar på vad en markägare
civilrättsligt kan avtala om. Villkoren får emellertid inte gå utöver vad som följer av
exempelvis kommunallagen, avtalslagen och jordabalken. Avtalsmöjligheterna
begränsas också av vad som följer av plan- och bygglagen, lagen om allmänna
vattentjänster och miljöbalken.
Kommunen och Riksbyggen har i markanvisningsavtalet bland annat kommit överens
om pris för marken, att priset ska regleras med konsumentprisindex (KPI), att gatukostnader ingår i överenskommet pris för marken, att pris för verksamhetslokaler ska
förhandlas om vid marköverlåtelsen och baseras på bedömt marknadsvärde, att
endast kvartersmark för bostäder överlåts vid försäljningen 2, andelen hyresrätter
som ska byggas, att byggnationen ska starta på Skeppsbroplatsen samt att
Kommunen och Riksbyggen tillsammans ska verka för att pågående detaljplan
omarbetas och anpassas till Riksbyggens tävlingsförslag om cirka 44 000 ljus BTA för
bostäder och verksamheter.
Under innevarande avtalsperiod har Kommunen och Riksbyggen träffat muntliga
överenskommelser såsom att bebyggelsen på Skeppsbroplatsen ska minskas så
området för bebyggelsen dras tillbaka mot Rödsudden i ungefärlig linje med
sjukhusentrén, de ytor som inte bebyggs på Skeppsbroplatsen ska göras tillgängliga
för allmänheten, byggnationen ska starta på Canning, exploateringsgraden ska om
möjligt omfördelas så den volym bebyggelse som tas bort på Skeppsbroplatsen ska
fördelas ut inom övriga planområdet och att möjligheten att anlägga en
strandpromenad kring Rödsudden ska tas med i planförslaget i enlighet med
kommunstyrelsens inriktningsbeslut, bilaga 2.
Markanvisningsavtalet innehåller en indirekt utfästelse om en framtida marköverlåtelse (försäljning av mark) under förutsättning att parterna kommer överens
om en sådan. Detta villkor är i sig inte juridiskt bindande då formkravet i jordabalken
4:1 inte är uppfyllt. Liknande formuleringar är emellertid vanligt förekommande i
markanvisningsavtal då de syftar till att beskriva en inställning om viljan att nå fram
till en försäljning av marken eftersom detta är parternas målsättning när
markanvisningsavtalet träffas.
2 Kommunen säljer endast den mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för bostäder. Allmän plats mark såsom ytor för gator, kajer,
torg, samt ytan för en möjlig etablering av parkeringshus i söder kommer vara kvar i kommunal ägo.
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KS/2018-0294

Det är först vid kommunfullmäktiges godkännande av marköverlåtelseavtalet i
samband med antagandet av detaljplanen som Kommunen beslutar om att markområdena för bostadsbyggnation inom detaljplanen ska säljas till Riksbyggen.
Förvaltningen bedömer att markanvisningsavtalet uppfyller lagens krav på markanvisningsavtal och att Kommunen och Riksbyggen därmed är civilrättsligt bundna till
de överenskommelser som gjorts.
Förvaltningen föreslår att Riksbyggen ska ges en möjlighet till rätt till förlängning av
markanvisningsavtalet på oförändrade villkor, enligt 9 § i markanvisningsavtalet, då
Riksbyggen inte förorsakat någon fördröjning under planarbetets gång. Ett tillägg till
markanvisningsavtalet kan även göras för att dokumentera de överenskommelser
som gjorts under avtalsperioden i enlighet med kommunstyrelsens inriktningsbeslut
om att;
bebyggelsen på Skeppsbroplatsen ska minskas så området för bebyggelsen dras
tillbaka mot Rödsudden i ungefärlig linje med sjukhusentrén
•

de ytor som inte bebyggs på Skeppsbroplatsen ska göras tillgängliga för allmänheten

•

byggnationen ska starta på Canning

•

exploateringsgraden ska om möjligt omfördelas så den volym bebyggelse som tas
bort på Skeppsbroplatsen ska fördelas ut inom övriga planområdet

•

möjligheten att anlägga en strandpromenad kring Rödsudden ska tas med i
planförslaget
Det saknas enligt förvaltningen juridisk grund för att inte förlänga markanvisningsavtalet enligt vad som är överenskommet. Om Kommunen i detta läge väljer att inte
förlänga markanvisningsavtalet är det inte orimligt att anta att Riksbyggen skulle
inkomma med ett ersättningsanspråk riktat mot Kommunen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringsavdelningen, 2018-09-18
Markanvisningsavtal godkänt av kommunfullmäktige, 2017-03-08, KF §31, bilaga 1
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut för detaljplanen, 2018-05-30, KS §82, bilaga 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att gällande markanvisningsavtal med Riksbyggen ekonomisk förening förlängs på
oförändrade villkor med ytterligare 24 månader från och med 2018-11-09.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Sältenberg (C), Margareta Fredriksson (L) samt Bengt Bivrin (MP) bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att markanvisningsavtalet ska
omförhandlas.
Ronnie Brorsson (S) och Mattias Gustafsson (SD) bifaller Marie Edvinsson
Kristiansens (M) yrkande.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

12 (27)

Sammanträdesdatum
2018-09-26

Diarienummer

KS/2018-0294

Ronnie Brorsson (S) yrkar på att Skeppsbroplatsen inte ska ingå i kommande
markupplåtelseavtal, samt
att kommundirektören får i uppdrag att kontakta Riksbyggen gällande möte för
omförhandling av markanvisningsavtalet.

Beslutsgång 1

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Marie
Edvinsson Kristiansens (M) yrkande att markanvisningsavtalet ska omförhandlas,
tillsammans med Ronnie Brorssons (S) yrkande att kommundirektören får i uppdrag
att kontakta Riksbyggen gällande möte för omförhandling av markanvisningsavtalet
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskott
förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
röstar ja.
Den som röstar för att bifalla Marie Edvinsson Kristiansens (M) och Ronnie Brorssons
(S) yrkande röstar nej.
Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Peter Dafteryd
2 Hans-Inge Sältenberg
3 Anna-Lena Carlsson
4 Margareta Fredriksson
5 Anette Andersson
6 Bengt Bivrin
7 Ronnie Brorsson
8 Lena Martinsson
9 Kent Hansson
10 Siwert Hjalmarsson
11 Mattias Gustafsson
Summa

Omröstningsprotokoll
2018-09-26
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
S
M
Marie. E. Kristiansen
SD

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
5

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

Beslutsgång 2

Ordförande ställer Ronnie Brorssons (S) yrkande att Skeppsbroplatsen inte ska ingå i
kommande markupplåtelseavtal mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
Ronnie Brorssons (S) yrkande.
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KS/2018-0294

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

Omröstningsprotokoll
2018-09-26
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
S
M
Marie. E. Kristiansen
SD

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
5

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

Beslutsgång 3

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
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Dnr: KS/2016-0639

Canning – förlängning av markanvisningsavtal
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att gällande markanvisningsavtal med Riksbyggen ekonomisk förening förlängs på
oförändrade villkor med ytterligare 24 månader från och med 2018-11-09.

Reservationer och särskilda uttalanden

Ronnie Brorsson (S) och Kent Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef föredra ärendet i arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, KS §159, att utse Riksbyggen ekonomisk
förening, (nedan kallat Företaget) till vinnare i markanvisningstävlingen för Canning,
där Företaget erhöll en avgiftsfri markanvisning på två år för bostäder och
verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-08, KF §31 att godkänna
markanvisningsavtalet 1 med Företaget, se markanvisningsavtal bilaga 1.
Enligt § 9 i markanvisningsavtalet är detta förfallet om inte ett marköverlåtelseavtal 2
tecknats mellan kommunen och Företaget inom 2 år från 2016-11-09.
Marköverlåtelseavtalet ska antas av kommunfullmäktige samtidigt som detaljplanen
för Canning.
Enligt § 9 i markanvisningsavtalet framgår även att:
”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.”
Förvaltningen bedömer i nuläget att detaljplanen kommer ställas ut för granskning
kvartal 3 2018 och kunna antas av kommunfullmäktige under kvartal 1 2019.
Handläggningen av detaljplanen fördröjdes med anledning av att kommunstyrelsens
beslut om vinnande bidrag i markanvisningstävlingen överklagades. Kommunen
meddelades av förvaltningsrätten hösten 2017 att klaganden återtagit överklagan.

Markanvisningsavtalet anger förutsättningarna mellan kommunen och Företaget för att upprätta detaljplan i
enlighet med Företagets vinnande bidrag samt att ange villkoren för detaljplanearbetet och samarbetet i övrigt
fram till dess att marköverlåtelseavtal kan träffas mellan parterna eller till dess det klarlagts att sådant avtal inte
kan träffas.

1

Marköverlåtelseavtalet reglerar villkoren för försäljningen av den mark som Företaget ska förvärva samt
samarbete gällande utbyggnaden av området.

2

Justerandes sign

Strömstads Kommun
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Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-12

10 (22)
Diarienummer

KS/ 2018-0144

Under samråd 2 av detaljplanen, vilket baserats på det vinnande bidraget, inkom
synpunkter på områdets utformning från både allmänhet och enskilda partier.
Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut gällande detaljplanens utformning
2018-05-30, KS §82, se bilaga 2. Inriktningsbeslutet medför att detaljplanen delvis
behöver omarbetas vilket medför att ett antagande av detaljplanen i
kommunfullmäktige numera beräknas till kvartal 1 2019.
Företaget har under detaljplaneprocessen varit delaktig och aktiv i projektgruppen
och levererat material enligt tidplan. Företaget har inte förorsakat någon fördröjning
under planarbetets gång.
Förvaltningen föreslår därför att markanvisningsavtalet mellan kommunen och
Företaget förlängas med ytterligare 24 månader i enlighet med gällande
markanvisningsavtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef 2018-06-08
Markanvisningsavtal godkänt av kommunfullmäktige 2017-03-08, KF §31, bilaga 1
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut för detaljplanen 2018-05-30, KS §82, bilaga 2

Tekniska förvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att gällande markanvisningsavtal med Riksbyggen ekonomisk förening förlängs på
oförändrade villkor med ytterligare 24 månader från och med 2018-11-09.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar bifall till tekniska förvaltningen förslag till beslut.
Ronnie Brorsson (S) yrkar på att avtalet i nuvarande form ska avslås och att revidering
av avtalet ska genomföras.

Beslutsgång

Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot Ronnie Brorssons
yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet
med tekniska förvaltningens förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för tekniska förvaltningens förslag till beslut, röstar ja
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande om avslag röstar nej.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-12

Diarienummer

KS/ 2018-0144

Strömstads kommun
Omröstningsprotokoll Ksau 142
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12
Nr Ledamot
Parti Ersättare
1 Peter Dafteryd
C
Hans-Inge Sältenberg
4 Margareta Fredriksson
L
7 Ronnie Brorsson
S
9 Kent Hansson
S
Summa

Ja
X
X

2

Nej

Avstår

X
X
2

Omröstningen utfaller med 2 ja-röster och 2 nej-röster.
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar (ordförandens
utslagsröst) enlig tekniska förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign
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Kristin Ulfstad, Mark- och exploateringschef
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Dnr: KS/2016-0639

Kommunstyrelsen

Canning – förlängning av markanvisningsavtal
Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att gällande markanvisningsavtal med Riksbyggen ekonomisk förening förlängs på
oförändrade villkor med ytterligare 24 månader från och med 2018-11-09.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, KS §159, att utse Riksbyggen ekonomisk
förening, (nedan kallad Riksbyggen) till vinnare i markanvisningstävlingen för
Canning, där Riksbyggen erhöll en avgiftsfri markanvisning1 på två år för bostäder
och verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-08, KF §31, att godkänna
markanvisningsavtalet med Riksbyggen, se markanvisningsavtal bilaga 1.
Enligt § 9 i markanvisningsavtalet är detta förfallet om inte ett
marköverlåtelseavtal (avtal om köp av mark) tecknats mellan Kommunen och
Riksbyggen inom två år från 2016-11-09. Om detaljplanen inte har antagits av
kommunfullmäktige inom 23 månader från 2016-11-09 och detta beror på
förutsättningar som inte Riksbyggen orsakat, ska dock Riksbyggen ges möjlighet
till rätt till förlängning av detta markanvisningsavtal med en ny period om
24 månader på oförändrade villkor enligt § 9.
Handläggningen av detaljplanen har fördröjts, dels med anledning av att
kommunstyrelsens beslut om vinnande bidrag i markanvisningstävlingen
laglighetsprövades, dels därför att kommunstyrelsen fattade ett nytt
inriktningsbeslut gällande detaljplanens utformning 2018-05-30, KS §82,
dnr KS/2017-0424, se bilaga 2. Inriktningsbeslutet innebär att detaljplanen delvis
behöver omarbetas och ett antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige
beräknas till kvartal 1 2019.
Riksbyggen har under detaljplaneprocessen varit delaktig och aktiv i
projektgruppen samt levererat material enligt tidplan. Riksbyggen har inte
förorsakat någon fördröjning under planarbetets gång.
Förvaltningen föreslår därför att markanvisningsavtalet mellan Kommunen och
Riksbyggen förlängs med ytterligare 24 månader i enlighet med § 9 i
markanvisningsavtalet.

1

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger exploatören
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller
upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för bebyggande.
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Markanvisningsavtalets syfte

När ett markanvisningsavtal träffas för en framtida exploatering av kommunalägd
mark behöver kommunen och exploatören en förutsägbarhet avseende de villkor
som ställs upp för samarbetet kring detaljplaneläggning av exploateringen, där
målsättningen är att exploatören ska få köpa marken och genomföra
exploateringen när detaljplanen vunnit laga kraft.
Genom att de planmässiga och ekonomiska förutsättningarna är kända för
exploateringen som exempelvis målsättningen om hur mycket byggnation
detaljplanen ska tillåta, hur köpeskillingen ska beräknas och hur kostnaderna
avses fördelas, skapas en trygghet för kommunen och exploatören. Exploatören
ges genom markanvisningsavtalet incitament att investera tid och resurser i
exploateringen med vetskapen om att det är i kommunens intresse att
exploateringen genomförs och att kommunen inte förhandlar med någon annan
exploatör under avtalstiden.

Juridiska och ekonomiska konsekvenser av markanvisningsavtalet

Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist fick i uppdrag att granska aktuellt
markanvisningsavtal inför godkännande av kommunfullmäktige i mars 2017.
Advokatfirman bedömde att det framtagna markanvisningsavtalet i allt väsentligt
innehåller och inte avviker från de villkor och regleringar som återfinns i gängse
kommunala markanvisningsavtal.
Kommunens möjligheter att teckna markanvisningsavtal vilar på vad en
markägare civilrättsligt kan avtala om. Villkoren får emellertid inte gå utöver vad
som följer av exempelvis kommunallagen, avtalslagen och jordabalken.
Avtalsmöjligheterna begränsas också av vad som följer av plan- och bygglagen,
lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken.
Kommunen och Riksbyggen har i markanvisningsavtalet bland annat kommit
överens om pris för marken, att priset ska regleras med konsumentprisindex (KPI),
att gatukostnader ingår i överenskommet pris för marken, att pris för
verksamhetslokaler ska förhandlas om vid marköverlåtelsen och baseras på
bedömt marknadsvärde, att endast kvartersmark för bostäder överlåts vid
försäljningen2, andelen hyresrätter som ska byggas, att byggnationen ska starta på
Skeppsbroplatsen samt att Kommunen och Riksbyggen tillsammans ska verka för
att pågående detaljplan omarbetas och anpassas till Riksbyggens tävlingsförslag
om cirka 44 000 ljus BTA för bostäder och verksamheter.
Under innevarande avtalsperiod har Kommunen och Riksbyggen träffat muntliga
överenskommelser såsom att bebyggelsen på Skeppsbroplatsen ska minskas så
området för bebyggelsen dras tillbaka mot Rödsudden i ungefärlig linje med
sjukhusentrén, de ytor som inte bebyggs på Skeppsbroplatsen ska göras
tillgängliga för allmänheten, byggnationen ska starta på Canning,

2

Kommunen säljer endast den mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för bostäder. Allmän plats mark
såsom ytor för gator, kajer, torg, samt ytan för en möjlig etablering av parkeringshus i söder kommer vara kvar i
kommunal ägo.
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exploateringsgraden ska om möjligt omfördelas så den volym bebyggelse som tas
bort på Skeppsbroplatsen ska fördelas ut inom övriga planområdet och att
möjligheten att anlägga en strandpromenad kring Rödsudden ska tas med i
planförslaget i enlighet med kommunstyrelsens inriktningsbeslut, bilaga 2.
Markanvisningsavtalet innehåller en indirekt utfästelse om en framtida
marköverlåtelse (försäljning av mark) under förutsättning att parterna kommer
överens om en sådan. Detta villkor är i sig inte juridiskt bindande då formkravet i
jordabalken 4:1 inte är uppfyllt. Liknande formuleringar är emellertid vanligt
förekommande i markanvisningsavtal då de syftar till att beskriva en inställning
om viljan att nå fram till en försäljning av marken eftersom detta är parternas
målsättning när markanvisningsavtalet träffas.
Det är först vid kommunfullmäktiges godkännande av marköverlåtelseavtalet i
samband med antagandet av detaljplanen som Kommunen beslutar om att
markområdena för bostadsbyggnation inom detaljplanen ska säljas till
Riksbyggen.
Förvaltningen bedömer att markanvisningsavtalet uppfyller lagens krav på
markanvisningsavtal och att Kommunen och Riksbyggen därmed är civilrättsligt
bundna till de överenskommelser som gjorts.
Förvaltningen föreslår att Riksbyggen ska ges en möjlighet till rätt till förlängning
av markanvisningsavtalet på oförändrade villkor, enligt 9 § i
markanvisningsavtalet, då Riksbyggen inte förorsakat någon fördröjning under
planarbetets gång. Ett tillägg till markanvisningsavtalet kan även göras för att
dokumentera de överenskommelser som gjorts under avtalsperioden i enlighet
med kommunstyrelsens inriktningsbeslut om att;


bebyggelsen på Skeppsbroplatsen ska minskas så området för
bebyggelsen dras tillbaka mot Rödsudden i ungefärlig linje med
sjukhusentrén



de ytor som inte bebyggs på Skeppsbroplatsen ska göras tillgängliga för
allmänheten



byggnationen ska starta på Canning



exploateringsgraden ska om möjligt omfördelas så den volym bebyggelse
som tas bort på Skeppsbroplatsen ska fördelas ut inom övriga
planområdet



möjligheten att anlägga en strandpromenad kring Rödsudden ska tas med
i planförslaget

Det saknas enligt förvaltningen juridisk grund för att inte förlänga
markanvisningsavtalet enligt vad som är överenskommet. Om Kommunen i detta
läge väljer att inte förlänga markanvisningsavtalet är det inte orimligt att anta att
Riksbyggen skulle inkomma med ett ersättningsanspråk riktat mot Kommunen.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringsavdelningen, 2018-09-18
Markanvisningsavtal godkänt av kommunfullmäktige, 2017-03-08, KF §31, bilaga 1
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut för detaljplanen, 2018-05-30, KS §82, bilaga 2

Kristin Ulfstad

Mark- och exploateringschef
0526-191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

Roland Kindslätt

Förvaltningschef tekniska
0526-191 70
roland.kindslatt@stromstad.se

Beslutet skickas till
Akten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30
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Canning – inriktningsbeslut av exploateringsprojekt
Kommunstyrelsens beslut
1. att bebyggelsen på Skeppsbron ska minskas så området för bebyggelsen dras
tillbaka mot Rödudden i ungefärlig linje med sjukhusentrén.
2. att de ytor som inte bebyggs på Skeppsbron ska göras tillgängliga för allmänheten.
3. att byggnationen ska starta på Canning.
4. att exploateringsgraden ska om möjligt omfördelas så den volym bebyggelse som
tas bort på Skeppsbron ska fördelas ut inom övriga planområdet.
5. att möjligheten att anlägga en strandpromenad kring Rödudden ska tas med i
planförslaget.
6. att med dessa justeringar ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med
detaljplanearbetet och så snart handlingarna är justerade gå ut på en granskning av
detaljplanen.

Reservationer och särskilda uttalanden

Ronnie brorsson, Lena Martinsson samt Kent Hansson, Socialdemokraterna reserverar
sig mot besluten till förmån för eget yrkanden.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) reserverar sig mot besluten till förmån för eget
yrkanden.
Miljöpartiet de gröna i Strömstad reserverar sig mot beslutet om att byggnationen i
Canningprojektet ska börja på Canning.

Sammanfattning av ärendet

Kristin Ulfstad Mark- och exploateringschef föredrar ärendet på kommunstyrelsen.
Kommunen anordnade år 2016 en markanvisningstävling för Canning där Riksbyggens
förslag till utformning av området, med utgångspunkt från kommunens uppsatta
tävlingskriterier, utsågs till vinnare i tävlingen. För att möjliggöra den utformningen av
området som kommunen valt, behöver en detaljplan tas fram som tillåter byggnationen.

Samrådsförslaget (utställt i februari 2018) som detaljplanen bygger på är utformat
utifrån Riksbyggens vinnande bidrag, vilket omfattade cirka 440 lägenheter.
Detaljplanens slutliga utformning och totala volym byggnation bestäms av kommunen
genom antagandet av detaljplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2018-05-15
Underlag inför dialog om slutförande av detaljplan för området, 2018-04-27
Sammanställning av synpunkterna från partierna i Strömstads kommun avseende
inriktningsbeslut för dp Canning, 2018-05-15

Justerandes sign
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Synpunkter från Centern
Synpunkter från Kristdemokraterna
Synpunkter från Liberalerna
Synpunkter från Miljöpartiet
Synpunkter från Nya Moderaterna
Synpunkter från Socialdemokraterna
Synpunkter från Vänsterpartiet
Kommentar på övriga inlämnade synpunkter från partierna, 2018-05-15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

1. att bebyggelsen på Skeppsbron ska minskas så området för bebyggelsen dras
tillbaka mot Rödudden i ungefärlig linje med sjukhusentrén.
2. att de ytor som inte bebyggs på Skeppsbron ska göras tillgängliga för allmänheten.
3. att byggnationen ska starta på Canning.
4. att exploateringsgraden ska om möjligt omfördelas så den volym bebyggelse som
tas bort på Skeppsbron ska fördelas ut inom övriga planområdet.
5. att möjligheten att anlägga en strandpromenad kring Rödudden ska tas med i
planförslaget.
6. att med dessa justeringar ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med
detaljplanearbetet och så snart handlingarna är justerade gå ut på en granskning av
detaljplanen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) med bifall av Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att
Skeppsbroplatsen inte ska bebyggas men ska ingå i detaljplanen.
Ronnie Brorsson (S) med bifall av Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar avslag på attsats 4.
Ronnie Brorsson (S) med bifall av Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till attsats 3 och att-sats 5.
Ronnie Brorsson (S) yrkar avslag på att-sats 6.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) bifaller att-sats 2.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att Surbrunnsområdet ska inkluderas i
detaljplanen.
Hans- Inge Sältenberg (C) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång 1

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Ronnie
Brorssons yrkande att Skeppsbroplatsen inte ska bebyggas men ska ingå i detaljplanen
och finner bifall för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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.
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Sammanträdesdatum
2018-05-30

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

Diarienummer

KS/2018-0045

Omröstningsprotokoll KS§82
2018-05-30
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
S
M
Marie E. Kristiansen
SD

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

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

Beslutsgång 2

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

Omröstningsprotokoll KS§82
2018-05-30
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
S
M
Marie E. Kristiansen
SD

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5
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Sammanträdesdatum
2018-05-30

Diarienummer

KS/2018-0045

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

Beslutsgång 3

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

Omröstningsprotokoll KS§82
2018-05-30
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
S
M
Marie E. Kristiansen
SD

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

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

Beslutsgång 4

Ordförande ställer Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att Surbrunnsområdet ska
inkluderas i detaljplanen mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
Marie Edvinsson Kristiansen yrkande.

Beslutsgång 5

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden akten
Kristin Ulfstad Mark- och exploateringschef
Jimmy Magnusson planarkitekt
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

17 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

KF § 14

Diarienummer

KS/ 2018-0291

14

Dnr KS/ 2018-0452

Avsägelse från uppdraget som vice ordförande i Valnämnden

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut
att bevilja Maria Lindhav entledigande från uppdraget som vice ordförande i
Valnämnden.

ärende

Sammanfattning av ärendet

Marita Lindhav har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i Valnämnden.

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

18 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

KF § 15

Diarienummer

KS/ 2018-0291

Dnr KS/ 2018-0452

Val av ny vice ordförande i Valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

att utse XXX till ny vice ordförande i Valnämnden.

15
ärende

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny vice ordförande i Valnämnden efter Maria Lindhav
som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut på sammanträdet

att utse XXX till ny vice ordförande i Valnämnden.

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

19 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

KF § 16

Diarienummer

KS/ 2018-0291

16

Dnr KS/ 2018-0461

Avsägelse från uppdraget som ordförande i Valnämnden

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

ärende

att bevilja Tomas Nyman entledigande från uppdraget som ordförande i Valnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Tomas Nyman har avsagt sig uppdraget som ordförande i Valnämnden.

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-10-25

KF § 17

20 (25)
Diarienummer

KS/ 2018-0291

17

Dnr KS/ 2018-0461

Val av ny ordförande i Valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

att utse XXX till ny ordförande i Valnämnden.

ärende

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ordförande i Valnämnden efter Tomas Nyman som
har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut på sammanträdet

att utse XXX till ny ordförande i Valnämnden.

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

21 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

KF § 18

Diarienummer

KS/ 2018-0291

18

Dnr KS/ 2018-0454

Avsägelse från uppdraget som ersättande ledamot i AB
Strömstadsbyggen.

ärende

att
bevilja David Nikkinenpresidiums
entledigande
från uppdraget
som ersättande ledamot
Kommunfullmäktiges
förslag
till kommunfullmäktiges
besluti AB
Strömstadsbyggen

Sammanfattning av ärendet

David Nikkinen har avsagt sig uppdraget som ersättande ledamot i AB Strömstadsbyggen.

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

22 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

Diarienummer

KS/ 2018-0291

KF § 19

19

Dnr KS/ 2018-0454

Val av ny ersättare i AB Strömstadsbyggen.
Kommunfullmäktiges beslut

att utse XXX till ny ersättare i AB Strömstadsbyggen.

ärende

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ersättare i AB Strömstadsbyggen. efter David Nikkinen
som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut på sammanträdet

att utse XXX till ny ersättare i AB Strömstadsbyggen.

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

23 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

KF § 20

Diarienummer

KS/ 2018-0291

20

Dnr KS/ 2018-0453

Avsägelse från uppdraget som ordinarie ledamot i AB
Strömstadslokaler.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

ärende

att bevilja Britt Eriksson entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i AB
Strömstadslokaler.

Sammanfattning av ärendet

Britt Eriksson har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler.

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

24 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

Diarienummer

KS/ 2018-0291

KF § 21

21

Dnr KS/ 2018-0453

Val av ny ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler.
Kommunfullmäktiges beslut

ärende

att utse XXX till ny ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler,
efter Britt Eriksson som har avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut på sammanträdet

att utse XXX till ny ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler

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

Kallelse/ärendelista
Kommunfullmäktige

25 (25)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

Diarienummer

KS/ 2018-0291

22

KF § 22

Dnr KS/2018-0067

Anmälningsärende
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

ärende

att notera anmälningsärende till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Teknisk nämnden protokoll svar på - Medborgarförslag om omplacering av byst av
Emelie Flygare-Carlén.

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

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-09-11

TN/2018-0059

TN § 62

Medborgarförslag om placering av byst av
Emilie Flygare Carlén

Tekniska nämndens beslut

att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Mailis Cavalli-Björkman och Rolf Lindqvist har inkommit med ett
medborgarförslag där de anger att Emilie Flygare-Carlén är en historiskt
betydelsefull kvinna och de önskar väcka frågan om bysten av Emilie FlygareCarlén är rätt placerad.
Under försommaren 2018 flyttade tekniska förvaltningen bysten av Emilie Flygare
Carlén från Emilieparken till framsidan av kulturhuset Skagerack. Beslut om flytt
av bysten togs enligt förslag från kultur- och fritidsutskottet. Samråd har skett
mellan utskottet, representanter från familjen, förslagsställarna samt gatuchef
Conny Hansson.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2017-11-13, Mailis Cavalli-Björkman och Rolf Lindqvist
Sammanträdesprotokoll KF 2017-11-23, Medborgarförslag – placering av byst av
Emilie Flygare Carlén
Sammanträdesprotokoll 2018-01-30 Medborgarförslag – placering av byst
av Emilie Flygare Carlén
Tjänsteskrivelse Placering av byst av Emilie Flygare Carlén, 2018-09-04, biträdande
gatuchef Jeanette Johander

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Bysten av Emilie Flygare Carlén är flyttad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Åsa Torstensson (C) yrkar att nämnden bifaller medborgarförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar
i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till

Mailis Cavalli-Björkman; m.cavalli-bjorkman@hotmail.com
Rolf Lindqvist; rl.lindqvist@telia.com
Kommunfullmäktige, för kännedom
Biträdande gatuchef Jeanette Johander
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

MEDBORGARFÖRSLAG

Till
Kommunfullmäktige i Strömstads kommun

PLACERING AV BYST AV EMELIE FLYGARE-CARLÈN
Emelie Flygare-Carlén är en historiskt betydelsefull kvinna och var under sin tid en mycket erkänd
författare inte bara i Sverige utan också utanför Sveriges gränser. Hon var född i Strömstad och
förtjänar att uppmärksammas särskilt i den stad där hon var född. Det görs för närvarande en film
om hennes liv och det gör att hennes person kommer att vara i fokus under en tid.
Undertecknade önskar väcka frågan om bysten av Emelie Flygare-Carlén är rätt placerad. Bysten,
som är gjord av Carl Fagerberg, är för närvarande placerad i den lilla park, som har författarens
namn, och som ligger mellan Strömstads kyrka och Karlsgatan. Bysten är svår att upptäcka för den
som inte vet precis var den står och där finns inget stort flöde av vare sig kringboende eller
besökare. Platsen har i stor utsträckning karaktären av genväg för personer med lokalkännedom. Nu
när hennes författarskap lyfts fram, bl a genom filmen som görs, så vore det naturligt att i samband
med detta också flytta statyn till en mera framträdande plats t ex till någon av stadens övriga parker
eller torg.
Om Kommunfullmäktige anser att det finns anledning att gå vidare med förslaget bör frågan
ytterligare utredas. De juridiska förutsättningarna måste klaras ut t ex vad gäller ägandet av statyn
och om det finns juridiska hinder för en förflyttning. Dessutom bör ytterligare intressenters
synpunkter på placeringen efterhöras.
Undertecknades förslag om förflyttning av bysten görs som privatpersoner men initiativet har
tillkommit då vi dessutom är ordförande i Strömstads Hembygds- och Museiförening respektive
Strömstads Historieförening.
Strömstad 2017-11-13
Mailis Cavalli-Björkman
Hiertagatan 10
452 31 STRÖMSTAD
Mobiltelefonnummer: +46703511080

Rolf Lindqvist
Stenhuggaregatan 4
452 35 STRÖMSTAD
Mobiltelefonnummer: +46763217455

