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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

Tid och plats
Beslutande

Diarienummer
KS/2018-0551

2019-01-30 kl 11.00–12:00, 13:00-16:10, 16:25-17.40
Kommunstyrelsens sessionssal

Ledamöter

Kent Hansson (S), ordförande
Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Marielle Alvdal (FI)
Mattias Gustafsson (SD), § 3-36
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande
Mikael Cederbratt (M)
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Åsa Torstensson (C)
Bengt Bivrin (MP)

Tjänstgörande ersättare

Lena Martinsson (S), tjänstgörande ersättare för Leif Andersson
Fredrik Eriksson (SD), tjänstgörande ersättare för Mattias Gustafsson § 1-2

Justeringens tid och plats

Kommunledningskontoret 2019-02-04

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Paragrafer

Ulrika Haugland

1 - 36

Kent Hansson
Marielle Alvdal

Marie Edvinsson Kristiansen
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ulrika Haugland
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

Övriga närvarande

Ersättare

Jan Vidar Seljegren (S), § 1-24 och 36
Lars Åke Karlgren (V)
Anders Ekström (KD), § 1-27 och 36
Helena L´Estrade (L), § 1-29 samt 36
Jörgen Molin (M)
Ola Persson (M)
Anna-Lena Carlsson (C)
Fredrik Eriksson (SD), § 3-36

Övriga deltagare

Peter Dafteryd, säkerhetssamordnare, § 2-3
Ronnie Brorsson, valberedningens ordförande, § 4-20
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 21
Hans Friberg, näringslivsutvecklare, § 22
Per-Olof Hermansson, t f kommundirektör
Karolina Berggren, jurist, § 24-25
Maria Kvarnbäck, kommunikationschef, § 26
Kurt Dahlberg, fritidschef, § 27
Tove Meyer, kultursamordnare, § 28-30
Elin Solvang, plan- och byggchef, § 31-34
Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, § 31-34
Mattias Olsson, mark- och exploateringsingenjör, § 31-32
Ulrika Haugland, kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 1

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

att lägga till ärendet om digitaliserat arbetssätt för politikerna till
föredragningslistan.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att vi lägger till ett nytt ärende; Digitaliserat arbetssätt för
politikerna.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS § 2

Utbildning - Kommunstyrelsen - ansvar under
höjd beredskap och krig

Kommunstyrelsens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetssamordnare Peter Dafteryd utbildar kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare om deras ansvar under höjd beredskap och krig.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0608

KS § 3

Revisionsrapport 2018 - förstudie avseende
krisberedskap i Munkedal, Orust, Strömstad
och Tanums kommun

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anta riskbedömningen som sitt eget yttrande till revisionen
att frågan om eventuellt skapande av fristående TiB(tjänsteman i beredskap)funktion lyfts till budgetberedningen inför 2020.

Sammanfattning av ärendet

Ernst & Young AB har på uppdrag av revisorerna i Munkedal, Orust, Strömstad och
Tanums kommuner genomfört en förstudie avseende kommunernas arbete med
säkerhet och krisberedskap. Syftet med förstudien har varit att översiktligt
kartlägga kommunernas organisation i arbetet med krisberedskap. Förstudien
visar att arbetet med säkerhet och krisberedskap sker på ett i huvudsak likartat
sätt i kommunerna. Det framgår att kommunerna i till stor del har de
styrdokument och planer för området som krävs enligt lagstiftningen. Gällande
organisationen och det löpande arbetet med krisberedskap noterar vi både
skillnader och likheter samt gemensamma utmaningar i arbetet. Utifrån
förstudiens resultat har ett antal risker dentifierats inom respektive kommun:
Strömstads kommun:
Risk för att verksamheterna inte är tillräckligt involverade i krisberedskapsarbetet
samt inte får tillräcklig stöttning i krisberedskapsarbetet
Risk för att övningar inte genomförs i önskad utsträckning
Risk för bristande tillgänglighet avseende TiB eftersom TiB även är RCB.
Riskbedömning
Risk för att verksamheterna inte är tillräckligt involverade i
krisberedskapsarbetet samt inte får tillräcklig stöttning i krisberedskapsarbetet
Under 2019 kommer den totala bemanningen inom enheten för Krisberedskap att
motsvara 1,75 tjänster, vilket innebär att vi har kan hantera även de delar som
inte har genomförts under de senaste året och det medför en möjlighet att lämna
tillräcklig stöttning till verksamheternas krisberedskapsarbete. Redan idag är
verksamheterna involverade i krisberedskapsarbetet genom de avstämningar som
funktionen gör med respektive förvaltning, men också genom samtligas
medverkan i Krishanteringsrådet samt medverkan i de övningar som genomförs.
Risk för att övningar inte genomförs i önskad utsträckning
Under 2019 kommer det att genomföras utbildning av såväl den nytillträdda
Krisledningsnämnden som Kommunstyrelsen gällande deras ansvar och mandat
vid extraordinära händelser respektive under höjd beredskap. FRG kommer att
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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utbildas och övas i uppgifter som kan bli aktuella för dem som förstärkningsresurs.
En övergripande krisledningsövning kommer att genomföras på temat oljeskada.
Förvaltningsvisa övningar kommer att genomföras för såväl barn- och
utbildningsförvaltningen som för socialförvaltningen. Dessutom kommer
förberedelser och planering att genomföras inför den nationella TFÖ:n,
Totalförsvarsövningen som planeras till 2020.
Risk för bristande tillgänglighet avseende TiB eftersom TiB även är RCB.
När det gäller tillgängligheten för TiB, tjänsteman i beredskap, så är det fullt
möjligt att utöka denna genom att skapa ett system där TiB-funktionen frikopplas
från RCB, räddningschef i beredskap. Många mindre kommuner har dock valt
denna samordning, fräst av ekonomiska skäl. I de fall man har en renodlad TiBfunktion innebär det att säkerhetssamordnaren, kommunikationschefen samt
nåra av förvaltningscheferna har beredskap 24/7, var fjärde vecka. Det innebär
dock en merkostnad för kommunen motsvarande ca 400 tkr/år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-07 av Peter Dafteryd
Revisionsrapport 2018 - förstudie avseende krisberedskap i Munkedal, Orust,
Strömstad och Tanums kommun
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16 § 24

Kommunstyrelsens presidies förslag till kommunstyrelsen
att anta riskbedömningen som sitt eget yttrande till revisionen

att frågan om eventuellt skapande av fristående TiB (tjänsteman i beredskap)funktion lyfts till budgetberedningen inför 2020.

Beslutet skickas till

Ordföranden i Revisionsnämnden Ingemar Nordström
Vice ordförande i Revisionsnämnden Åsa Karlsson
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0530

KS § 4

Val av ledamöter och ersättare (4+4) i
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens beslut

att utse Kent Hansson (S), Mats Granberg (S), Lars Tysklind (L) och Mikael
Cederbratt (M) till ordinarie ledamöter
att utse Leif Andersson (S), Lena Martinsson (S), Åsa Torstensson (C) och Bengt
Bivrin (MP) som ersättare
att utse Kent Hansson till ordförande, Mats Granberg till 1:e vice ordförande
samt Lars Tysklind till 2:e vice ordförande.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Kent Hansson (S), Mats Granberg (S), Lars Tysklind (L) och Mikael
Cederbratt (M) till ordinarie ledamöter
att utse Leif Andersson (S), Lena Martinsson (S), Åsa Torstensson (C) och Bengt
Bivrin (MP) som ersättare
att utse Kent Hansson till ordförande, Mats Granberg till 1:e vice ordförande
samt Lars Tysklind till 2:e vice ordförande
att vid ledamots frånvaro ska tjänstgöringsturordningen gälla.

Beslutet skickas till
HR-avdelningen
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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KS/2018-0530

KS § 5

Val av ledamöter och ersättare (4+4) i
Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens beslut

att utse Kent Hansson (S), Mats Granberg (S), Lars Tysklind (L) och Mikael
Cederbratt (M) till ordinarie ledamöter
att utse Leif Andersson (S), Lena Martinsson (S), Åsa Torstensson (C) och Bengt
Bivrin (MP) som ersättare
att utse Kent Hansson till ordförande, Mats Granberg till 1:e vice ordförande
samt Lars Tysklind till 2:e vice ordförande.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Kent Hansson (S), Mats Granberg (S), Lars Tysklind (L) och Mikael
Cederbratt (M) till ordinarie ledamöter
att utse Leif Andersson (S), Lena Martinsson (S), Åsa Torstensson (C) och Bengt
Bivrin (MP) som ersättare
att utse Kent Hansson till ordförande, Mats Granberg till 1:e vice ordförande
samt Lars Tysklind till 2:e vice ordförande
att vid ledamots frånvaro ska tjänstgöringsturordningen gälla.

Beslutet skickas till
HR-avdelningen
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0530

KS § 6

Val av ledamöter (4) och ersättare (2) i
Kultur- och fritidsutskottet

Kommunstyrelsens beslut

att för perioden 2019-2022 utse följande
Ledamöter
Mats Granberg (S)
Åsa Torstensson (C)
Lena Martinsson (S)
Helena L´Estrade (L)
Ersättare
Lars-Åke Karlgren (V)
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
att för samma period utse Mats Granberg (S) till ordförande
att för samma period utse Åsa Torstensson (C) till vice ordförande.

Valberedningens förslag till beslut

att för perioden 2019-2022 utse följande
Ledamöter
Mats Granberg (S)
Åsa Torstensson (C)
Lena Martinsson (S)
Helena L´Estrade (L)
Ersättare
Lars-Åke Karlgren (V)
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
att för samma period utse Mats Granberg (S) till ordförande
att för samma period utse Åsa Torstensson (C) till vice ordförande.

Beslutet skickas till
HR-avdelning
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0507

KS § 7

Val av kommunens representant i
Fiskekommunerna för perioden 2019-2022

Kommunstyrelsens beslut

att utse Lars Tysklind (L) till kommunens representant.

Sammanfattning av ärendet

Fiskekommunerna har inkommit med en skrivelse där respektive kommun samt
Västra Götalandsregionen ombeds att fatta beslut om att utse en politisk ledamot
till Fiskekommunerna för perioden 2019 till 2022, som av tradition oftast varit en
person från Kommunstyrelsen.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Lars Tysklind (L) till kommunens representant.

Beslutet skickas till

Fiskekommunerna, c/o Fyrbodals kommunalförbund; krister.olsson@fyrbodal.se
Diariet
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Sammanträdesdatum
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KS/2019-0065

KS § 8

Val av ledamöter och ersättare i
Bohuskustens Vattenvårdsförbund

Kommunstyrelsens beslut

att utse Bengt Bivrin (MP) som ledamot för Strömstads kommun i styrelsen
för Bohuskustens Vattenvårdsförbund för åren 2019-2020
att utse Bengt Bivrin (MP) som ersättare för Strömstads kommun i styrelsen för
Bohuskustens Vattenvårdsförbund för åren 2021-2022.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har att tillsammans med Tanums kommun att utse en
ledamot och en ersättare i styrelsen för Bohuskustens Vattenvårdsförbund.
Strömstads och Tanums kommun har kommit överens om att Strömstads
kommun är ledamot under åren 2019-2020 och Tanums kommuns kommun är
ledamot åren 2021-2022 och att Tanums kommun är ersättare under åren 20192020 och Strömstads kommun är ersättare åren 2021-2022.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Bengt Bivrin (MP) som representant för Strömstads kommun som
tillsammans med en representant från Tanums kommun föreslås få en ordinarie
ledamot och en ersättare i styrelsen för Bohuskustens Vattenvårdsförbund.

Beslutet skickas till

Bohuskustens vattenvårdsförbund; info@bvvf.se
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2019-0065

KS § 9

Val av ombud till stämma i Bohuskustens
Vattenvårdsförbund

Kommunstyrelsens beslut

att utse Bengt Bivrin (MP) som ombud för Strömstads kommun vid stämma
för Bohuskustens Vattenvårdsförbund för åren 2019-2020
att utse Bengt Bivrin (MP) som ersättare för Strömstads kommun vid stämma för
Bohuskustens Vattenvårdsförbund för åren 2021-2022.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har att tillsammans med Tanums kommun att utse ett
ordinarie ombud och en ersättare vid stämma för Bohuskustens
Vattenvårdsförbund. Strömstads och Tanums kommun har kommit överens om
att Strömstads kommun är ombud under åren 2019-2020 och Tanums kommuns
kommun är ombud åren 2021-2022 och att Tanums kommun är ersättare under
åren 2019-2020 och Strömstads kommun är ersättare åren 2021-2022.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Bengt Bivrin (MP) som representant för Strömstads kommun som
tillsammans med en representant från Tanums kommun föreslås få ett
ordinarie ombud och en ersättare till stämma för Bohuskustens
Vattenvårdsförbund.

Beslutet skickas till

Bohuskustens vattenvårdsförbund; info@bvvf.se
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0530

KS § 10

Val av ledamöter och ersättare (1+1 från
varje nämnd) i Kommunala handikapp- och
pensionärsrådet

Kommunstyrelsens beslut

att för perioden 2019-2022 utse följande ledamöter och ersättare
Ledamöter:
SN - Pia Tysklind (S) - ordförande
KS Kent Hansson (S)
MBN - Ulf Johansson (SD)
TN - Tore Lomgård (C)
BUN - Sandra Andersson (L)
Ersättare:
SN - vakant
KS - Fredrik Eriksson (SD)
MBN - Morgan Gutke (C)
TN - Lars Strandlund (KD)
BUN - Stellan Nilsson (V)
Kommunfullmäktige utsåg 2018-12-13 Pia Tysklind till ordförande.

Valberedningens förslag till beslut

att för perioden 2019-2022 utse följande ledamöter och ersättare
Ledamöter:
SN - Pia Tysklind (S) - ordförande
KS Kent Hansson (S)
MBN - Sven Nilsson (SD)
TN - Tore Lomgård (C)
BUN - Sandra Andersson (L)
Ersättare:
SN - Simone Fischer (M)
KS - Fredrik Eriksson (SD)
MBN - Morgan Gutke (C)
TN - Lars Strandlund (KD)
BUN - Stellan Nilsson (V)
Kommunfullmäktige utsåg 2018-12-13 Pia Tysklind till ordförande.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0530

KS § 11

Val av ledamot i Kosterstiftelsen

Kommunstyrelsens beslut

att utse Kent Hansson (S) till ledamot i Kosterstiftelsen för perioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har att utse en ledamot i Kosterstiftelsen för perioden 20192022.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Kent Hansson (S) till ledamot i Kosterstiftelsen för perioden 2019-2022.

Beslutet skickas till
Kosterstiftelsen
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17 (49)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0030

KS § 12

Val av ombud och ersättare till stämma (1+1)
med Kommuninvest ekonomisk förening

Kommunstyrelsens beslut

att utse Mikael Cederbratt (M) som ombud till stämma med Kommuninvest
ekonomisk förening för perioden 2019-2022.
att utse ekonomichefen som ersättare till stämma med Kommuninvest ekonomisk
förening för perioden 2019-2022.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Mikael Cederbratt (M) som ombud till stämma med Kommuninvest
ekonomisk förening för perioden 2019-2022.
att utse ekonomichefen som ersättare till stämma med Kommuninvest ekonomisk
förening för perioden 2019-2022.

Beslutet skickas till

Kommuninvest; office@kommuninvest.se
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
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0530

KS § 13

Val av ledamöter och ersättare (1+1 från
varje nämnd) i Folkhälsorådet

Kommunstyrelsens beslut

att för perioden 2019-2022 utse följande ledamöter och ersättare
Ledamöter:
SN - Mattias Gustafsson (SD)
KS - Leif Andersson (S) - ordförande
MBN - Kerstin Karlsson (L)
TN - Besnik Obertinca (S)
BUN - Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Ersättare:
SN - Birgitta Laugmo (L)
KS - Rose-Marie Fagerberg (KD)
MBN - Muhyettin Aslan (KD)
TN - Andreas Nikkinen (MP)
BUN - Sanja Lilli Gohlke (SD)
Kommunfullmäktige utsåg 2018-12-13 Leif Andersson (S) till ordförande.

Valberedningens förslag till beslut

att för perioden 2019-2022 utse följande ledamöter och ersättare
Ledamöter:
SN - Mattias Gustafsson (SD)
KS - Leif Andersson (S) - ordförande
MBN - Kerstin Karlsson (L)
TN - Besnik Obertinca (S)
BUN - Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Ersättare:
SN - Birgitta Laugmo (L)
KS - Rose-Marie Fagerberg (KD)
MBN - Muhyettin Aslan (KD)
TN - Andreas Nikkinen (MP)
BUN - Sanja Lilli Gohlke (SD)
Kommunfullmäktige utsåg 2018-12-13 Leif Andersson (S) till ordförande.

Beslutet skickas till
HR-avdelningen
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
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0530

KS § 14

Val av ledamöter och ersättare i
Svinesundskommittén

Kommunstyrelsens beslut

att utse Kent Hansson (S) till ledamot i Svinesundskommittén för perioden 20192022.
att utse Lars Tysklind (L) till ersättare i Svinesundskommittén för perioden 20192022.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Kent Hansson (S) till ledamot i Svinesundskommittén för perioden 20192022.
att utse Lars Tysklind (L) till ersättare i Svinesundskommittén för perioden 20192022.

Beslutet skickas till
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0530

KS § 15

Val av ombud och ersättare till stämma med
Svinesundskommittén

Kommunstyrelsens beslut

att utse Kent Hansson (S) som ombud till stämma med Svinesundskommittén för
perioden 2019-2022.
att utse Lars Tysklind (L) som ersättare till stämma med Svinesundskommittén för
perioden 2019-2022.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Kent Hansson (S) som ombud till stämma med Svinesundskommittén för
perioden 2019-2022.
att utse Lars Tysklind (L) som ersättare till stämma med Svinesundskommittén för
perioden 2019-2022.

Beslutet skickas till
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0530

KS § 16

Val av revisor i Föreningen Folkets Hus & Park
UPA

Kommunstyrelsens beslut

att utse Jan Gabrielsson (M) till revisor i Föreningen Folkets Hus & Park UPA för
perioden 2019-2022.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Jan Gabrielsson (M) till revisor i Föreningen Folkets Hus & Park UPA för
perioden 2019-2022.

Beslutet skickas till
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22 (49)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0530

KS § 17

Val av ledamot i Fairtrade City

Kommunstyrelsens beslut

att utse Marie Edvinsson Kristiansen (M) till ledamot i Fairtrade City för perioden
2019-2022.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Marie Edvinsson Kristiansen (M) till ledamot i Fairtrade City för perioden
2019-2022.

Beslutet skickas till
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0530

KS § 18

Val av ledamot i Samförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

att utse Lars Tysklind till ledamot i Samförvaltningen för perioden 2019-2022.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Lars Tysklind till ledamot i Samförvaltningen för perioden 2019-2022.

Beslutet skickas till
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0477

KS § 19

Val av ledamöter och ersättare i Leader

Kommunstyrelsens beslut

att utse Mats Granberg (S) till ledamot i Leader för perioden 2019-2022
att utse Åsa Torstensson (C) till ersättare i Leader för perioden 2019-2022.

Valberedningens förslag till beslut

att utse Mats Granberg (S) till ledamot i Leader för perioden 2019-2022
att utse Åsa Torstensson (C) till ersättare i Leader för perioden 2019-2022.

Beslutet skickas till

Leader Bohuskust och gränsbygd; krister.olsson@leaderbohuskust.se
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0530

KS § 20

Val av Gode män vid lantmäteriförrättningar

Kommunstyrelsens beslut

att avstå nominering till gode män vid lantmäteriförrättningar för perioden 20192022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har att utse tre gode män vid lantmäteriförrättningar för
perioden 2019-2022.
Enligt 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska länsstyrelsen bestämma
antalet gode män vid fastighetsbildningsförrättningar. Enligt samma lagrum utses
gode män genom val av kommunfullmäktige. God man skall inom kommunen vara
valbar till nämndeman i tingsrätt. God man skall ha erfarenhet i fråga om
tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.

Valberedningens förslag till beslut

att avstå nominering till gode män vid lantmäteriförrättningar för perioden 20192022.

Beslutet skickas till
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26 (49)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0521

KS § 21

Investeringsramar och borgen för bolagen
2019 - korrigering av tidigare beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadbyggen till 50.000 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 20.600 tkr till totalt 70.600 tkr.
att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadlokaler till 50.000 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 50.500 tkr till totalt 100.500 tkr.
att fastställa investeringsram 2019 för AB StrömstaNet till 4.500 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 8.000 tkr till totalt 12.500 tkr.
att reducera ram för borgensåtagande för AB Strömstadbyggen med 70.000 tkr till
totalt 924.600 tkr.
att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB Strömstadlokaler med 50.000 tkr till
totalt 538.500 tkr.
att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB StrömstaNet med 20.000 tkr till
totalt 100.000 tkr .

Sammanfattning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-13 beslöts att omfördela de
borgensramar som Strömstad Kommun tidigare beviljat för AB Strömstadbyggen,
AB Strömstadlokaler och AB StrömstaNet. Således ingen utökning av det totala
borgensåragandet.
Tyvärr blev den totala borgensramen för AB Strömstadbyggen och AB
Strömstadlokaler, efter omfördelningen felaktigt angiven. I övrigt var
omfördelningen korrekt beskriven.
Av denna anledning föreslås att korrigera det tidigare beslutet i
kommunfullmäktige 2018-12-13.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-09 av ekonomichef Carsten Sörlie
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09 § 10

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadbyggen till 50.000 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 20.600 tkr till totalt 70.600 tkr.
att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadlokaler till 50.000 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 50.500 tkr till totalt 100.500 tkr.

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
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

att fastställa investeringsram 2019 för AB StrömstaNet till 4.500 tkr plus
överföring av ram från 2018 på 8.000 tkr till totalt 12.500 tkr.
att reducera ram för borgensåtagande för AB Strömstadbyggen med 70.000 tkr till
totalt 924.600 tkr.
att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB Strömstadlokaler med 50.000 tkr till
totalt 538.500 tkr.
att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB StrömstaNet med 20.000 tkr till
totalt 100.000 tkr .

Beslutet skickas till
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0413

KS § 22

Medborgarförslag om bildande av en
centrumförening

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun, tillsammans med närings- och föreningsliv, håller på att
organisera oss för en framtida organisation/arbetssätt inom platsvarumärke,
event och stadsutveckling. Tanken är att under 2019 arbeta fram riktlinjer för
denna organisation/arbetssätt och sjösätta den 2020. I detta pågående,
gemensamma samarbetet mellan såväl företagare, handlare, fastighetsägare och
kommun så förväntas frågor som traditionellt ligger inom en centrumförening
också behandlas inom den kommande organisationen. Utifrån befintlig situation
kommer inte Strömstads kommun att starta upp en centrumförening, utan
avvaktar pågående organisationsarbete. Det finns idag och också en befintlig
köpmannaförening samt en företagarförening som också behandlar
frågeställningar som kan uppkomma i en centrumförening. I och med denna
information anses medborgarförslaget behandlat och besvarat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Hans Friberg 2018-12-04
Medborgarförslaget
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20 § 79
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16 § 15

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att medborgarförslaget anses besvarad.

Beslutet skickas till
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
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2017-0597

KS § 23

Motion om utbyggnad av gång- och cykelväg
till Seläter från Moderaterna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Nya moderaterna inkom med motion med önskan att Strömtads kommun bygger
ut gång- och cykelvägen från Seläter camping fram till Seläter samt att gång- och
cykelvägen från Ånneröd rondell fram till Seläter utrustas med belysning.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till Tekniska.
Tekniska nämnden anser det inte realistiskt att anlägga en gång- och cykelväg
längs Seläterbacken pga topografin. De anser att önskemålet är tillgodosett
genom att det kommer att säkerställas en gång- och cykelväg genom campingen i
den nya detaljplanen för Seläter camping.
Belysning på sträckan Ånneröd – Seläter camping beviljades investeringsmedel av
Kommunfullmäktige i november 2017 och det söktes även statlig medfinansiering
som också beviljades. Belysningen var i bruk den 15 november 2018.
Den sträcka som nu återstår att belysa är från Västra infarten till Seläter camping
fram till Caprivägen och detta projekt får tas med i kommande
investeringsäskande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-11-26 av Conny Hansson
Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23 § 132
Tekniska nämndens beslut 2018-12-04 § 103
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens presidie 2019-01-16 § 16

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2019-0045

KS § 24

Revidering av Kommunfullmäktiges
arbetsordning

Kommunstyrelsens beslut

att återremittera ärendet för översyn av talartid och motionshanteringen.

Sammanfattning av ärendet

Aktuell Arbetsordningen för Strömstads Kommunfullmäktige antagen 2016-12-15
ska aktualitetsförklaras 2019-01-01. Med anledning av detta har arbetsordningen
setts över språkligt, uppdaterats med hänvisningar till ny kommunallag och getts
en tydligare rubriksättning. I stort följer arbetsordningen nu Sveriges kommuner
och landstings (SKL:s) mall från juni 2018. De nya delarna är markerade kursivt.
I reviderat förslag till arbetsordning har de inledande texterna tagits bort då
fördelning av arbetsmiljöansvar framgår av reglementena och
kommunfullmäktiges rätt att besluta i olika frågor framgår av kommunallagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-16 av tf kommundirektör Per-Olof Hermansson
Förslag till reviderad arbetsordning
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09 § 11

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att anta reviderat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar ändring vad gäller fyra paragrafer i arbetsordningen:
13§ - Lägg till ”I första hand hanteras inkomna motioner i inkommen ordning på
nästföljande möte, om inte antalet motioner blir för stort för att hinna med - då
flyttas motionerna fram till nästkommande möte; fortfarande i inkommen
ordning. Avsteg från detta, där en senare inkommen motion har flyttats upp,
kräver motivering till kommunfullmäktige. Detta i form av ett uttalande,
exempelvis ”Denna motion har prioriterats, därför att ...” på det aktuella
kommunfullmäktigemötet”
16§ - Stryk sista meningen ”En ledamot som avbrutit tjänstgöringen vid ett
sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma
dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.”
26§ - Byt ut texten i stycke 2 ”Ett första anförande rekommenderas ta max fyra
minuter och alla efterkommande anföranden av samma person i samma ämne två
minuter. Med anledning av vad en talare sagt i sitt anförande får en person som
apostroferas i anförandet rätt till en minuts replik, talaren en minuts motreplik,

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
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

den apostroferade ytterligare en minuts replik och slutligen talaren en minuts
motreplik, det vill säga ett replikskifte om totalt fyra minuter. Om ett parti
apostroferas får en partiföreträdare replikrätt enligt samma principer som ovan.
31§ - Ta bort stycket ”Motionären ska beredas möjlighet att beskriva sin motion
under två minuter vid det sammanträde då den blivit upptagen på
föredragningslistan. Skulle det vara flera motionärer, har endast en av dessa rätt
att beskriva motionen. Fullmäktige ska godkänna att motionen får framställas.
Åsa Torstensson (C) yrkar på återremiss med instämmande av Lars Tysklind (L),
Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Mats Granberg (S) för översyn av talartid och
motionshanteringen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Åsa Torstensson förslag att återremittera ärendet.

Beslutet skickas till
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
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2019-0046

KS § 25

Revidering av reglementen för nämnder och
styrelse

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anta reviderade gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads
kommuns nämnder, reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden,
tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Samtliga reglementen har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium setts
över för att aktualitetsförklaras efter valet 2018. De förändringar som föreslås är
att samtliga nämnder ges rätt att fritt införa och avskaffa de utskott nämnden
önskar. Kommunfullmäktige tar endast ställning till att det ska finnas ett
arbetsutskott under kommunstyrelsen. Texterna har även redigerats för att
tydliggöras, stämma överens med varandra och med kommunfullmäktiges
arbetsordning samt med hänvisningar till nya kommunallagen (2017:725).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-15 av tf kommundirektör Per-Olof Hermansson
Förslag till reviderat gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads
kommuns nämnder
Förslag till reviderat reglemente kommunstyrelsen
Förslag till reviderat reglemente miljö-och byggnämnden
Förslag till reviderat reglemente tekniska nämnden
Förslag till reviderat reglemente barn- och utbildningsnämnden
Förslag till reviderat reglemente socialnämnden
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-09 § 12

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige

att anta reviderade gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads
kommuns nämnder, reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden,
tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Beslutet skickas till
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
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0570

KS § 26

Bedömningsgrunder i tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens beslut

att anta förslag till tillämpning av bedömningsgrunder såsom beskrivet i
kommunens övergripande ärendehandbok.

Sammanfattning av ärendet

Kommunkoncernenes gemensamma ärendehandbok är avsedd som ett stöd för
handläggare och administratörer och syftar till en enhetlig och rättssäker
ärendehantering. För att säkra att ett ärende bedömts utifrån relevanta grunder
samt för att tillse att tjänsteskrivelser från handläggare håller hög kvalitet, har ett
antal bedömningsgrunder angivits i ärendehandboken. Avsikten är att dessa
bedömningsgrunder ska arbetas in i mall för tjänsteskrivelse i förvaltningarnas itstöd. Utbildning i tillämpning av bedömningsgrunderna ska ordnas. Av förordade
perspektiv har samtliga bedömts relevanta för detta ärende:
Ekonomiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på verksamheternas ekonomi. Förslaget
bedöms bidra till bättre översikt av kostnader då en redogörelse av eventuella
finansieringsbehov görs till rutin.
Barnrättsperspektiv
Förslaget bedöms minska risken för att bedömningsgrunden som blir tvingande i
svensk lag inom kort, inte tillämpas i ärendets beredning.
Juridiskt perspektiv
Förslaget bedöms innebära en noggrannare kontroll av att det aktuella ärendet
uppfyller gällande lagkrav och interna riktlinjer.
Folkhälsoperspektiv
Förslaget bedöms innebära att ärendets beredning i högre utsträckning än
tidigare har ett invånarfokus och att en bedömning av eventuell påverkan på
folkhälsan görs.
Miljöperspektivet
Förslaget bedöms innebära att även allmänna ärenden bereds med hänsyn till
påverkan på miljön och att kopplingar till målet om fossiloberoende görs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-18
Ärendehandbok version mars 2018
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens presidie 2019-01-09 § 2
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut

att godkänna förslag till bedömningsgrunder med vissa redaktionella ändringar i
tjänsteskrivelsen.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnders diarier
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0573

KS § 27

Fritidsprogram 2019-2022

Kommunstyrelsens beslut

att ställa sig bakom förslaget till program 2019-2022 och verksamhetsplan 2019
för fritidsverksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Fritidschef Kurt Dahlberg har tagit fram ett förslag på fritidsprogram och
verksamhetsplan för 2019-2022.

Beslutsunderlag

Fritidsprogram och verksamhetsplan 2019-2022.
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2018-12-11 § 74
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens presidie 2019-01-16 § 20

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut

att ställa sig bakom förslaget till program 2019-2022 och verksamhetsplan 2019
för fritidsverksamheten.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0481

KS § 28

Kulturprogram och verksamhetsplan 20192022

Kommunstyrelsens beslut

att ställa sig bakom förslaget till program 2019-2022 och verksamhetsplan 2019
för kulturverksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Kultursamordnaren har tagit fram ett program och en verksamhetsplan för de
områden som bör prioriteras och arbetas med under kommande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kultursamordnare 2018-12-03
Förslag till Kulturprogram och handlingsplan 2019-2022
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens presidie 2019-01-16 § 17

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut

att Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till program 2019-2022 och
verksamhetsplan 2019 för kulturverksamheten.

Beslutet skickas till
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

37 (49)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0579

KS § 29

Författarresidens Air Litteratur

Kommunstyrelsens beslut

att ställa sig bakom att Strömstad skall bli Satellitort inom Västra
Götalandsregionens Författarresidensverksamhet och
att teckna avtal med Västra Götalandsregionens ansvariga för verksamheten,
Kultur i Väst, med ändring i förslag till avtal gällande uppsägningstiden från 6
månader till 3 månader.

Sammanfattning av ärendet

Strömstad kommun har sedan 2015 haft i uppdrag från Kulturnämnden i Västra
Götaland att etablera och driva ett författar- och översättarresidens med
”satelliter” i Västra Götaland. Uppdraget gällde under tre år och avtalet löper nu
ut.
Det nya avtalet innebär att Strömstad kommun under 2019 istället blir en så
kallad satellitort i förhållande till Air Litteratur, vilket innebär att huvudman
istället blir Kultur i Väst. Detaljer i avtalet såsom vissa delar av budgetfördelning
kan komma att ändras och bifogat avtal är enbart ett förslag från Kultur i Västs
sida. Kultursamordnare för löpande dialog med bibliotekschef om hur det arbete
som åligger Strömstads kommun ska fördelas.

Beslutsunderlag

Förslag till avtal 2018-11-12
Tjänsteskrivelse kultursamordnare 2018-12-04
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2018-12-11 § 81
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens presidie 2019-01-16 § 19

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut

att ställa sig bakom att Strömstad skall bli Satelitort inom Västra
Götalandsregionens Författarresidensverksamhet och
att teckna avtal med Västra Götalandsregionens ansvariga för verksamheten,
Kultur i Väst, med ändring i förslag till avtal gällande uppsägningstiden från 6
månader till 3 månader.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0482

KS § 30

Handlingsplan - konst i offentlig miljö
(Handlingarna kommer kompletteras)

Kommunstyrelsens beslut

att anta handlingsplan för konst i offentlig miljö 2019-2022 med ett
investeringsutrymme för 2019 med 400 000 kr och därefter 200 000 kr per år.

Reservationer och särskilda uttalanden

Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

I budget för åren 2016-2018 har det årligen avsatts 200 000 kronor till investering
av utsmyckning av centrumbilden/konst i offentlig miljö. Det har dock hitintills
saknats en konkret handlingsplan för utsmyckningen.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-26, § 111 att de investerade medlen skulle
överföras till kommande år för utsmyckning av offentlig konst i stadskärnan, efter
Kultur- och fritidsutskottets godkännande av handlingsplan. Kultursamordnaren
fick därför i uppdrag av utskottet per 2018-08-28 att ta fram en långsiktig plan för
dessa investeringsmedel. Behovet av utsmyckning och konst i offentlig miljö är
stort i Strömstad särskilt i samband med den nya centrumplanen, nybyggnationer
av förskolor, skatepark, kulturhus mm.
En antagen handlingsplan för konst i offentlig miljö möjliggör att representanter
för olika delar av kommunen tillsammans arbetar mot samma mål: att göra
Strömstad mer attraktivt för invånare och besökare.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens presidies beslut 2019-01-23 § 29
Tjänsteskrivelse kultursamordnare 2019-01-23
Handlingsplan för konst i offentlig miljö (reviderad) 2019-01-23
Beslut Kultur- och fritidsutskottet 2018-12-11 § 79
Kommunstyrelsen beslut 2018-09-26 § 111

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut

att anta handlingsplan för konst i offentlig miljö 2019-2021 samt
att de tidigare ej utnyttjade investeringsbeloppet på 425 000 kr förs till resultatet
för 2019.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lena Martinsson (S) med instämmande av Mats Granberg (S) yrkar bifall för
Kommunstyrelsens presidies förslag.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

Åsa Torstensson (C) yrkar att anta handlingsplanen men att samtliga ej
outnyttjade medel på 825 000 kr förs över till 2019 års kulturbudget.
Ajournering
Lars Tysklind (L) begär ajournering av mötet för överläggningar i partigrupperna
mellan kl 16.10-16.25.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller presidiets förslag.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2013-0021

KS § 31

Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl,
Stensvik (småbåtshamn)

Kommunstyrelsens beslut

att inte pröva möjligheterna för en småbåtshamn inom ramen för planarbetet.

Sammanfattning av ärendet

En ansökan om strandskyddsdispens för renovering av brygga, anläggande av
vågbrytare med mera för att möjliggöra en småbåtshamn i Stensvik (Kungbäck
S:15) har inkommit till miljö- och byggförvaltningen. Ärendet har ännu inte
behandlats i nämnd.
De sökta åtgärderna är avsedda att vidtas i vattenområde som ingår i det
pågående planarbetet för Kungbäck 1:38 m fl (Stensvik). På ritningarna som hör
till ansökan redovisas sammanlagt 40 båtplatser utmed den föreslagna
småbåtshamnens bryggdäck och vågbrytare.
Anläggande av en småbåtshamn kräver utöver strandskyddsdispens bygglov och
tillstånd från Länsstyrelsen för arbete i vatten. Länsstyrelsens prövning är
fristående från kommunen medan frågor om bygglov och strandskyddsdispens
prövas av miljö- och byggnämnden.
För närvarande gäller ingen detaljplan för området. Vid en bygglovsansökan inom
ett område som omfattas av ett påbörjat planarbete får kommunen (miljö- och
byggnämnden) besluta om anstånd till planarbetet har avslutats, dock högst två år
efter beslutet.
När en ny detaljplan tas fram är det viktigt att det skapas rättigheter för alla
lovpliktiga anläggningar som kommunen bedömer som lämpliga inom
planområdet. Om en anläggning får bygglov men inte stöd i detaljplan hamnar
anläggningens innehavare i ett svårt rättsläge och kan bli förhindrad att bygga om,
renovera eller återuppföra sagd anläggning.
Av denna anledning bör kommunstyrelsen ta ställning till om man önskar att
pröva möjligheterna till en småbåtshamn inom ramen för det pågående
planarbetet för Kungbäck 1:38 m fl (Stensvik).
Kommunstyrelsen har tidigare uttryckt en vilja för områdets utveckling genom
den gällande fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Norra Kustområdet. I den
fördjupade översiktsplanen har de områden kommunen bedömt som lämpligast
för småbåtshamnsutbyggnad sett till miljöpåverkan, efterfrågan, följder för
kommunala investeringar med mera redovisas. Det sökta läget i Stensvik finns inte
med som ett utpekat område.
Med stöd i kommunens fördjupade översiktsplan för området föreslår därför
förvaltningen att möjligheterna till en småbåtshamn inte ska prövas inom ramen
för planarbetet.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

Om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag bör detta förenas med
ett anståndsbeslut vid en eventuell bygglovsansökan som hanteras av miljö- och
byggnämnden. Under anståndstiden kan arbetet med den pågående detaljplanen
slutföras och möjligheterna att anlägga en småbåtshamn i området kan utsläckas
genom att det planläggs som öppet vattenområde. Denna reglering innebär att
bryggor som är mindre än en småbåtshamn fortfarande kan uppföras eftersom
dessa inte kräver bygglov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-12-13 av Jimmy Magnusson
Karta över föreslagen småbåtshamn från ansökan om strandskyddsdispens
Plankarta från föregående planarbete för Kungbäck 1:38 m fl (Stensvik)
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens presidie 2019-01-16 § 21

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

att inte pröva möjligheterna för en småbåtshamn inom ramen för planarbetet.

Kommunstyrelsens presidies beslut

att lyfta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så
sker.

Beslutet skickas till

Sökanden – Strömstad Boligutveckling, Södra Hamngatan 25, 452 30 Strömstad
Mats Gustavsson, Bentevägen 9, 452 90 Strömstad
Miljö- och byggförvaltningen – mbn.diarie@stromstad.se
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2013-0021

KS § 32

Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl,
Stensvik (huvudmannaskap)

Kommunstyrelsens beslut

att planförslaget kompletteras med ett underlag som visar om hasselsnokens
långsiktiga fortlevnad i området kan säkerställas på ett sätt som inte kräver
framtida skötsel med ett oförändrat antal tomter inom planförslaget.
att om hasselsnokens långsiktiga fortlevnad i området inte kan säkerställas utan
framtida skötsel och/eller med ett minskat antal tomter ska ett delat
huvudmannaskap tillämpas där kommunen blir huvudman för de allmänna ytor
som avses skötas för att långsiktigt trygga hasselsnokens fortlevnad i området
samt enskilt huvudmannaskap för resterande allmän plats.
att vid ett eventuellt delat huvudmannaskap enligt punkt två får tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag som reglerar huvudmannen och
exploatörens ansvar vad gäller framtida skötsel av de områden som avser att
trygga hasselsnokens långsiktiga fortlevnad.

Sammanfattning av ärendet

Den 29 augusti 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge miljö- och
byggförvaltningen i uppdrag att teckna ett detaljplaneavtal för del av Kungbäck
1:38 m fl (Stensvik) och starta om planarbetet efter att det tidigare förslaget för
området upphävdes av mark- och miljööverdomstolen.
Kommunstyrelsen gav också miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag på avtal som reglerar kommunens huvudmannaskap och exploatörens
medansvar. Detta syftar på den typ av skötsel som troligen krävs för att
säkerställa en fortsatt god livsmiljö för hasselsnok i planområdet.
Vid samtal med Naturcentrum AB, vilka är involverade i framtagandet av
miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen för Stensvik, har ny information
framkommit att det sannolikt går att trygga hasselsnokens långsiktiga fortlevnad i
området utan att en framtida skötsel krävs och med ett bevarat antal tomter.
Detta skulle eventuellt kunna ske genom exempelvis användning av kraftig
markduk, anläggning av dammar eller ingjutning av natursten i söderläge vid
stenröse. Åtgärdernas syfte är att hindra vegetation från att skugga stenrösena
som utgör hasselsnokens övervintring och viloplatser.
Med dessa förutsättningar föreslår miljö- och byggförvaltningen att planförslaget
kompletteras med ett underlag som visar om hasselsnokens långsiktiga fortlevnad
i området kan säkerställas på ett sätt som inte kräver framtida skötsel. Om ingen
skötsel krävs kan enskilt huvudmannaskap tillämpas för planförslaget. Enskilt
huvudmannaskap innebär att kommunen inte behöver binda upp sig i avtal
om/eller ansvara för framtida skötsel i planområdet.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-10 av Jimmy Magnusson
Tjänsteskrivelse 2019-01-29 av Jimmy Magnusson
Planbestämmelser
Tekniska förvaltningens yttrande i ärendet (daterat 2018-12-21)
Kommunstyrelsens presidies beslut 2019-01-23 § 31

Kommunstyrelsens presidies förslag till kommunstyrelsen

att detaljplanen ska ha delat huvudmannaskap där kommunen ska vara
huvudman för de allmänna platser som kräver framtida skötsel för att säkerställa
hasselsnokens fortlevnad i området.
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram avtalsförslag som reglerar
huvudmannens och exploatörens ansvar.

Kommunledningsförvaltningens nya förslag till beslut

att planförslaget kompletteras med ett underlag som visar om hasselsnokens
långsiktiga fortlevnad i området kan säkerställas på ett sätt som inte kräver
framtida skötsel med ett oförändrat antal tomter inom planförslaget.
att om hasselsnokens långsiktiga fortlevnad i området inte kan säkerställas utan
framtida skötsel och/eller med ett minskat antal tomter ska ett delat
huvudmannaskap tillämpas där kommunen blir huvudman för de allmänna ytor
som avses skötas för att långsiktigt trygga hasselsnokens fortlevnad i området
samt enskilt huvudmannaskap för resterande allmän plats.
att vid ett eventuellt delat huvudmannaskap enligt punkt två får tekniska
nämnden i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag som reglerar huvudmannen och
exploatörens ansvar vad gäller framtida skötsel av de områden som avser att
trygga hasselsnokens långsiktiga fortlevnad.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om styrelsen kan besluta enligt
kommunledningsförvaltningens nya förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Sökanden – Strömstad Boligutveckling, Södra Hamngatan 25, 452 30 Strömstad
Miljö- och byggnämnden, mbn.diarie@stromstad.se
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2016-0494

KS § 33

Detaljplan för del av Norrkärr 1:223 Seläter
Camping - samrådsredogörelse

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna samrådsredogörelse daterad 2018-12-06.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-06-28 att genomföra ett samråd i
rubricerat ärende. Planförslaget var utsänt för samråd. En redogörelse med svar
på inkomna synpunkter har nu upprättats.
Syftet med detaljplanen är att utveckla Seläter Camping med fler
boendealternativ, enheter och funktioner samtidigt som befintliga natur- och
karaktärsvärden säkerställs. Delar av tillkommande enheter ska kunna användas
som bostäder för att komplettera kommunens permanent- och fritidshusbehov.
Merparten av remissinstanserna har lämnat synpunkter som kan hanteras inom
ramen för den fortsatta planläggningen med samma syfte och inriktning.
Trafikverket har yttrat sig angående föreslagen GC-passage över Selätervägen och
vill att kommunen eller exploatören står för denna kostnad. Miljö- och
byggförvaltningen föreslår att kommunen besvarar synpunkten med att åtgärden
behövs även utan en ny detaljplan och att Trafikverket bör stå för kostnaden.
Ägaren av Norrkärr 1:47, en bostadsfastighet som ligger mitt på campingen, är
orolig för ökade störningar till följd av att campingen blir större. Förvaltningen
föreslår att eventuella störningar i första hand ska hanteras i dialog med
fastighetsägaren.
Strömstad Golfklubb har uttryckt en oro för hur dagvattnet från området ska
hanteras och vill även att exploatören bekostar skyddsåtgärder för gående på
vägen som går genom golfbanan. Synpunkten angående dagvattenhantering ska
hanteras av kommunen, men miljö- och byggförvaltningen bedömer inte att det
finns grund för att tvinga exploatören att bekosta åtgärder på vägen genom
golfbanan.
Ovanstående ställningstaganden finns med som föreslagna svar på synpunkterna i
samrådsredogörelsen. Genom att godkänna redogörelsen tar kommunstyrelsen
även ställning till ovanstående frågor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-12-13 av Jimmy Magnusson
Samrådsredogörelse daterad 2018-12-06
Kommunstyrelsens presidies beslut 2019-01-16 § 22

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut

att godkänna samrådsredogörelse daterad 2018-12-06.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

Beslutet skickas till

Sökanden – Brf Seläter Stugor c/o Ekonomiparter Axelsson, Klädpressaregatan 1,
411 05 Göteborg
Miljö- och byggförvaltningen – mbn.diarie@stromstad.se
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2012-0038

KS § 34

Detaljplan för del av Strömstad 3:13 m fl
(Canningområdet, Strömstads kommun) ansökan om pllaneringsbesked

Kommunstyrelsens beslut

att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att ansöka om planeringsbesked.

Reservationer och särskilda uttalanden
Protokollsanteckning från Lars Tysklind (L):

Då kommunfullmäktige fattat beslut att inte bebygga Skeppsbroplatsen anser
Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet att Skeppsbroplatsen
ska utgå ur planförslaget och att nuvarande detaljplan som säger parkering ligger
kvar. Detta för att behålla framtida flexibilitet.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggförvaltningen driver sedan flera år tillbaka på uppdrag av
kommunstyrelsen ett planarbete för del av Strömstad 3:13 m fl, Canningområdet.
Syftet med detaljplanen är att bebygga området med bostäder och allmänna ytor.
Sedan den 1 juli 2017 finns det en ny möjlighet för kommuner att få ett
ställningstagande från Länsstyrelsen under planarbetet genom att ansöka om
planeringsbesked. Planeringsbeskedet är ett bindande besked från Länsstyrelsen
om detaljplanen innefattar ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL.
Genom att inhämta ett planeringsbesked kan kommunen redan i nuläget försäkra
sig om att detaljplanen inte kommer att överprövas av Länsstyrelsen, förutsatt att
beskedet är positivt. Miljö- och byggförvaltningen föreslår därför att en ansökan
om planeringsbesked ska lämnas in till Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-15 av Jimmy Magnusson
Kommunstyrelsens presidies beslut 2019-01-23 § 32

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut

att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att ansöka om planeringsbesked.

Beslutsgång

Mats Granberg (S) yrkar bifall till presidiets förslag.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggförvaltningen, mbn.diarie@stromstad.se
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2019-0036

KS § 35

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Folkhälsorådets protokoll 2018-12-03 (KS/2018-0515)
2. Avtal gällande ungdomsmottagningar (KS/2019-0250)
3. Beslut om anställning av kommundirektör (KS/2019-0047)

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-01-30

KS/2018-0544

KS § 36

Digitaliserat arbetssätt för politikerna

Kommunstyrelsens beslut

att besluta att kommunstyrelsens AU, ordföranden i fullmäktige och nämnder får
dator och mobiltelefon som arbetsverktyg. Gruppledare får dator som
arbetsverktyg.
att besluta att alla ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott
får surfplatta som arbetsverktyg om de inte redan har en kommunal dator.
att besluta att inte kopiera kallelser och underlag till möten på papper förutom
när särskilda skäl så kräver (exempelvis sekretessbelagda handlingar).
att besluta att kostnaderna fördelas på respektive politiskt organ
(nämnd/styrelse/utskott) i förhållande till ianspråktagen utrustning

Sammanfattning av ärendet

Strömstad Kommun arbetar för ett hållbart samhälle och ska ta vara på de
möjligheter som den ökande digitaliseringen medför.
Genom ett digitalt arbetssätt ser vi möjligheter till att kallelser, underlag, utskick
till utskott, nämnd, styrelse och fullmäktige enbart skickas elektronisk. Detsamma
gäller även justerade protokoll och andra handlingar som nämndsekreterare
behöver kommunicera till ledamöter.
Genom ett utökat digitalt arbetssätt möjliggörs också utökade kontaktytor mellan
de politiskt förtroendevalda och medborgarna. Genom att handlingar görs mer
lättillgängliga för allmänheten skapas större möjligheter för ett ökat deltagande i
de demokratiska processerna.
Vi kan över tid minska kostnader genom att minska åtgången av papper, el,
kopiatorer och inte minst tid.
Undantag från att all hantering ska vara digital ska endast behöva ske när man i
möten hanterar sekretessbelagda personuppgifter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-02 av Carsten Sörlie

Kommunstyrelsens presidies förslag till beslut

att besluta att kommunstyrelsens AU, ordföranden i fullmäktige och nämnder
samt gruppledare för de partier som är representerade i fullmäktige får dator och
mobiltelefon som arbetsverktyg.
att besluta att alla ledamöter i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott
får surfplatta som arbetsverktyg om de inte redan har en kommunal dator.
att besluta att inte kopiera kallelser och underlag till möten på papper förutom
när särskilda skäl så kräver (exempelvis sekretessbelagda handlingar).
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att besluta att kostnaderna fördelas på respektive politiskt organ
(nämnd/styrelse/utskott) i förhållande till ianspråktagen utrustning

Beslutet skickas till
Förvaltningschefer
Nämndsekretärare
IT-chef
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