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Sammanträdesdatum
2017-12-06

Diarienummer

KS/2017-0449

Plats och
sammanträdestid

Kommunstyrelsens sessionssal

Beslutare

Peter Dafteryd (C), Ordförande
Hans-Inge Sältenberg (C)
Anna-Lena Carlsson (C)
Margareta Fredriksson (L) ej §§ 150, 158, 160
Anette Andersson (L)
Bengt Bivrin (MP)
Ronnie Brorsson (S)
Kent Hansson (S)
Siwert Hjalmarsson (M)
Mattias Gustafsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Leif Andersson (S)
Mette H Johansson (L) § 150, 158, 160

Närvarande ersättare

Elisabeth Johansson (C)
Karla Valdivieso (MP)
Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Övriga närvarande

Michael Olsson tf kommunchef.

2017-12-06 klockan 13:00 – 17:00

Justeringens tid och plats

Rolf Pettersson (S)
Fredrik Eriksson (SD)

Kommunledningskontoret 2017-12-06

Sekreterare

Paragrafer

§§ 147- 159

Ralf Karlsson
Ordförande
Peter Dafteryd
Justerare
Ronnie Brorsson (S)

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättning

Bengt Bivrin (MP)

ANSLAGSBEVIS
(justeringen har tillkännagivits genom anslag)

2017-12-06
2017-12-06

Datum för
Anslags nedtagning 2017-12-28

Protokollets
förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

.....................................................................
Ralf Karlsson, kommunsekreterare
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KS/2017-0449

KS §147

Dnr: KS/2017-0095

Information och samråd
Kommunstyrelsens beslut
att notera informationen

Information - Vattenförsörjningen på Koster

Helene Evensen utvecklingschef informerar om det fortsatta arbetet med Vattenförsörjningen på Koster. Helene redovisar synpunkter som inkommit från bland annat
Kosterhavets nationalpark, föreningar på koster öarna samt yttrande från Länsstyrelsen.

Information - Köksutredningen

Nicklas Faritzon förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen och Gary Lyckell
fastighetsförvaltare AB Strömstadslokaler informerar om det fortsatta arbetet med
köksutredningen.
Gary presenterar förslag med kalkyl enligt extern utredning som har gjorts beträffande
ett möjligt tillagningskök på Fastigheten Mekanikern 1 på Prästängen.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens 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
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Sammanträdesdatum
2017-12-06

Diarienummer

KS/2017-0449

KS §148
KSAU § 184

Dnr: KS/2017-0419

Fritidsstrategi för Strömstads kommun
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Fritidsstrategin för Strömstads kommun
att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har valt att ta fram en fritidsstrategi av flera skäl.
Fritidsstrategin ska tillsammans med Kulturstrategin utgöra underlag för Kultur- och
fritidsutskottets arbete med att inom sitt ansvarsområde förverkliga vision 2030.
Strategin fungerar också som ett skarpt verktyg för förvaltningarna för att uppnå
visionen och utgör samtidigt också ett underlag för kommunikation med medborgare
och kulturaktörer. Strategin ska konkretisera ambitionerna i Strömstads kommun
vision 2030 ”En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i
världsklass”. Fritidsstrategin är det strategiska övergripande dokumentet som
beskriver ambitioner och mål för fritidsverksamheten i Strömstad kommun med sikte
på 2030.
Strategin ska följas upp med 4-åriga fritidsprogram samt årsvis verksamhetsplaner för
fritidsverksamheten som mer konkret beskriver de insatser som ska göras för att
förverkliga ambitionen i fritidsstrategin. Verksamhetsplanerna följs med hjälp av
nyckeltal och indikatorer mot uppsatta mål.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2017-11-07
Tjänsteskrivelse från fritidsansvarig 2017-10-31
Förslag till fritidsstrategi 2017-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Fritidsstrategin för Strömstads kommun
att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att i andra stycket under inledning byta ut ordet
mångkulturellt mot mångfacetterat.

Beslutsgång
Ordförande ställer Mattias Gustafssons yrkande mot avslag och finner att

kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafssons yrkande

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
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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 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-12-06

Diarienummer

KS/2017-0449

KS §149
KSAU § 185

KS/2016-0410

Kulturstrategi för Strömstads kommun
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Kulturstrategin för Strömstads kommun
att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan.

Sammanfattning av ärendet

Kulturstrategin är ett långsiktigt dokument som anger framtida inriktning för arbetet
med kulturen i Strömstad. Strategin beskriver på vilket sätt det framtida arbetet ska
genomföras, utifrån visionen för Strömstad 2030. Det är viktigt att strategin utgör en
gemensam plattform för samverkan och inspiration för kommunens samtliga
förvaltningar såväl som för externa kulturaktörer, kulturutövare och föreningar.
Strategin ska konkretisera ambitionerna i Strömstads kommun vision 2030 ”En
internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass”.
Kulturstrategin är det strategiska övergripande dokumentet som beskriver ambitioner
och mål för kulturverksamheten i Strömstad kommun med sikte på 2030.
Strategin ska följas upp med 4-åriga kulturprogram samt årsvis verksamhetsplaner för
kulturverksamheten som mer konkret beskriver de insatser som ska göras för att
förverkliga ambitionen i kulturstrategin. Verksamhetsplanerna följs med hjälp av
nyckeltal och indikatorer mot uppsatta mål.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2017-11-07
Tjänsteskrivelse kulturansvarig och utvecklingschef 2017-10-31
Förslag till kulturstrategi 2017-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Kulturstrategin för Strömstads kommun
att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att i stycket; Kultur för alla – hela livet, byta ut ordet
mångkulturellt mot mångfacetterat.

Beslutsgång
Ordförande ställer Mattias Gustafssons yrkande mot avslag och finner att

kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafssons yrkande

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
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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 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-12-06

Diarienummer

KS/2017-0449

KS §150
KSAU § 186

KS/2017-0581

Styrmodell för Strömstads kommun
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta styrmodell för Strömstads kommun enligt förslag daterat 2017-10-16

Sammanfattning av ärendet

Syftet med ny styrmodell för Strömstads kommun är att skapa en tydlig struktur för
styrningen och ge goda förutsättningar för uppföljning av måluppfyllelse och kvalitet.
Förslaget till styrmodell bygger på en särskiljning mellan målstyrning och
kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa delar av styrningen stärker möjligheten för den
politiska ledningen att fokusera kommunens resurser i större förändringsprojekt,
samtidigt som även den löpande verksamheten synliggörs och följs upp.
Styrmodellen är en del i kommunledningsförvaltningens arbete med att skapa
verktyg för en mer systematisk styrning. Andra delar i arbetet är bland andra att
implementera systemstöd för mål- och kvalitetsstyrning, genomförande av
processkartläggning samt utveckling och samordning av nämndernas arbete med
uppföljning av intern kontroll.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22
Tjänsteskrivelse Controller Joel Wetterberg, 2017-10-16
Förslag - Styrmodell Strömstads kommun, 2017-10-16

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta styrmodell för Strömstads kommun enligt förslag daterat 2017-10-16

Protokollsanteckning

Controller Joel Wetterberg föredrar ärendet

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 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-12-06

Diarienummer

KS/2017-0449

KS §151
KSAU § 187

KS/2017-0276

Redovisning av medborgarförslagen 2017
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista möte
före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgarförslag som ej
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade
motioner redovisas.
Två ärenden har haft en handläggningstid på över ett år.
KS/2014-0358 återremitterades från KSau till Kultur och fritidsutskottet i augusti
2016. Ärendet hanteras ihop med en större översyn av fritidsverksamhet. 2017-1004 återremitterades ärendet igen till Kultur- och fritidsutskottet.
KS/2015-0523 behandlas av en arbetsgrupp var resultat väntas tillsammans med
övrig översyn av fritidsverksamhet.
De medborgarförslag som ej beretts färdigt är:
KS/2014-0358 Träffpunkt för teknik och motorintresserade inlämnat 2014-09-03.
Återremitterad till Kultur och fritidsutskottet 2017-10-04
KS/2015-0523 Multianläggning för utomhusaktiviteter inlämnat 2015-12-11.
Arbetsgrupp tillsatt
KS/2017-0086 Säkrare skolväg från Tången till Bojarskolan. Skickad till Tekniska
nämnden för beslut 2017-03-28
KS/2017-0403 Friskare vård i Strömstad inlämnat 2017-02-24. Remitterat till
Socialnämnden 2017-03-23
KS/2017-0570 Lokaler till HVB-boende inlämnat 2017-10-05 Remitterad till
Socialnämnden
Besvarade medborgarförslag
KS/2016-0361 Vattenkran/fontän. Kran installerades inför sommaren 2017
KS/2016-0364 Förslag till förbättring för Kebalområdet. Tekniska förvaltningen
arbetar med detta.
KS/2016-0365 Strandremsa Kebal. Eventuella åtgärder ska utvärderas med stöd av
miljövårdsstrateg
KS/2016-0618 Boendeparkering inlämnat 2016-12-01. Tekniska nämnden har
beslutat att förslaget hanteras i samband med översyn av alla parkeringsplatser i
staden.

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
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Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-11-15

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

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 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-12-06

Diarienummer

KS/2017-0449

KS §152
KSAU § 188

KS/2017-0277

Redovisning av motioner 2017
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska till fullmäktiges sista möte före sommaren respektive årsslut redovisa
de motioner som ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0264 ska
även besvarade motioner redovisas.
En motion, KS/2016-0173, har en beredningstid som överskridit ett år med anledning
av återremiss.
De motioner som ej beretts färdigt är:
KS/2016-0173 Fastighetsköp. Inlämnat 2016-03-24. Remitterats till Kommunstyrelsen
2016-04-05. Återremitterades till Kommunstyrelsen
KS 2017-10-20.KS/2017-0154 Friskare vård i Strömstad. Inlämnad 2017-03-03 och
remitterad till Socialnämnden 2017-04-03.
KS/2017-0564 Borttagande av busshållplats vid nedre bron. Inlämnad 2017-10-02 och
remitterad till Tekniska nämnden 2017-10-23
KS/2017-0597 Gång och cykelbana till Seläter. Inlämnad 2017-10-25
KS/2017-0122 Öppet och tryggt Strömstad. Frågan hanteras i åtagandplan via lokala
BRÅ, 2017-11-23 Återremitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
Besvarade motioner
KS/2016-0094 HBTQ-frågor. Frågorna är inarbetade i kommunens
likabehandlingsplan
KS/2016-0530 Information till nyvalda ledamöter i kommunens bolag. Verkställs i
samband med valet 2018 av respektive bolag.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-11-14

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-12-06

KS §153
KSAU § 189

11 (21)
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KS/2017-0449

Dnr: KS/2017-0529

Svar på Medborgarförslag om trygghets- och
tillgänglighetsboende på fastigheten Magistern 4 och 13
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslag om trygghets- och tillgänglighetsboende på fastigheten
Magistern 4 och 13.

Beslutsmotivering

AB Strömstadsbyggen har i skrivelse redogjort för behov av mindre lägenheter. I
nuvarande beståndet finns andelsmässigt fler bostäder riktade till den äldre
målgruppen.

Sammanfattning av ärendet

Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om trygghets- och
tillgänglighetsboende för äldre på fastigheten Magistern 4 och 13.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-11-14
Protokoll AB Strömstadsbyggen 2017-10-17
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD Strömstadsbyggen
Protokoll kommunfullmäktige 2017-09-21
Medborgarförslag 2017-09-17

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslag om trygghets- och tillgänglighetsboende på fastigheten
Magistern 4 och 13.

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 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

KS/2017-0449

KS §154
KSAU § 190

KS/2016-0575

Svar på Medborgarförslag minska trycket på förskolan
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Beslutsmotivering

Den 18 november 2015 beslutade riksdagen att avskaffa det kommunala
vårdnadsbidraget. Förändringen trädde i kraft 1 februari 2016 innebär att
kommunernas möjlighet att bevilja vårdnadsbidrag försvunnit.
I dagsläget kan också barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstads kommun
erbjuda förskoleplats inom den lagstiftade tiden på fyra månader. Det innebär att vi
har full behovstäckning.

Sammanfattning av ärendet

Medborgare Karin Stacke har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att
Strömstads kommun ska betala ut en form av ”skolpeng” så att föräldrar ska kunna
stanna hemma längre med sina barn. ”Skolpengen” ska motsvara kommunens
kostnad för en förskoleplats. Genom detta, menar Karin Stacke uppmuntras föräldrar
att stanna hemma längre med sina barn och trycket på förskolan minskar.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19
Tjänsteskrivelse 2017-09-22
Protokoll kommunfullmäktige 2016-11-24
Medborgarförslag 2016-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget med motivering att den 18 november 2015 beslutade
riksdagen att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Förändringen trädde i kraft
1 februari 2016 innebär att kommunernas möjlighet att bevilja vårdnadsbidrag
försvunnit.
I dagsläget kan också barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstads kommun
erbjuda förskoleplats inom den lagstiftade tiden på fyra månader. Det innebär att vi
har full behovstäckning.

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 24 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Sammanträdesdatum
2017-12-06

KS §155
KSAU § 160

Diarienummer

KS/2017-0449

Dnr: KS/2017-0534

Revidering av riktlinjer för alkoholservering
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ändra riktlinjerna så att betalning av avgift för tillstånd- och anmälningsärenden
och kunskaps prov enligt alkohollagen (2010:1622) följer kommunens gängse
faktureringsrutiner, på så sätt att avgift faktureras när beslut meddelats och när
kunskapsprov är utfört
att om ej restaurangrapporten inkommer i tid, senast den 1 mars varje år, skickas två
påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 500 kronor. Om
rapporten ändå uteblir, debiteras högsta avgiftsklass avseende omsättning, samt
förseningsavgifterna
att kravet på att drog- och säkerhetspolicy ska finnas, och att all serveringspersonal
ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering i verksamheter där tillfällig
utökad serveringstid medgivits, tas bort
att texten ”servering i tält eller ren utomhusservering medges inte” under avsnitt
Cateringverksamhet stryks
att redaktionella ändringar och förtydliganden görs i dokumentet

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har riktlinjer för alkoholservering. 2015-04-23 § 42, MBN/20150118. Miljö- och byggnämnden är ansvarig nämnd.

Riktlinjerna för alkoholservering är i behov av revidering. En fråga som uppkommit
under beredningen i KSau är hantering av inköp för näringsidkare med flera
serveringsställen. I enligt med regelverket gäller att om man redovisar både inköp
och försäljning per verksamhet som har tillstånd så går det att göra inköp centralt.
Däremot kan man inte bokföra allt inköp på en verksamhet, men sälja på flera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse Mona Wrethman Miljö- och hälsoskyddschef 2017-09-14
Protokoll Miljö- och byggnämnden 2017-09-14
Riktlinjer för alkoholservering

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut

att ändra riktlinjerna så att betalning av avgift för tillstånd- och anmälningsärenden
och kunskaps prov enligt alkohollagen (2010:1622) följer kommunens gängse
faktureringsrutiner, på så sätt att avgift faktureras när beslut meddelats och när
kunskapsprov är utfört

Justerandes sign
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att om ej restaurangrapporten inkommer i tid, senast den 1 mars varje år, skickas två
påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 500 kronor. Om
rapporten ändå uteblir, debiteras högsta avgiftsklass avseende omsättning, samt
förseningsavgifterna
att kravet på att drog- och säkerhetspolicy ska finnas, och att all serveringspersonal
ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering i verksamheter där tillfällig
utökad serveringstid medgivits, tas bort
att texten ”servering i tält eller ren utomhusservering medges inte” under avsnitt
Cateringverksamhet stryks
att redaktionella ändringar och förtydliganden görs i dokumentet

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
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Sammanträdesdatum
2017-12-06

Diarienummer

KS/2017-0449

KS §156
KSAU § 191

KS/2017-0598

Kranmärkning
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att besluta om kranmärkning av dricksvatten från kommunalt vatten i syfte att
undvika inköp av buteljerat vatten.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden föreslår att kommunen kranmärker sina verksamheter. Vi har ett
bra och gott vatten i Strömstad. Det finns inga eller få anledningar till att servera
annat vatten en det kommunala kranvattnet.
Det är dessutom en miljöbesparing att avstå buteljerat vatten.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-11-22
Protokoll tekniska nämnden 2017-10-17
Tjänsteskrivelse upprättad av Jeanette Andersson VA-kommunikatör
Beslutsunderlag från Jeanette Andersson och Jenny Åslund

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att besluta om kranmärkning av dricksvatten från kommunalt vatten i syfte att
undvika inköp av buteljerat vatten.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2017-12-06

KS §157
KSAU § 192

Diarienummer

KS/2017-0449

KS/2017-0407

Ansökan om medfinansiering till Fiskekommunerna för 20182020
Kommunstyrelsens beslut
att godkänna medfinansiering av Fiskekommunerna med 20 000 kr för 2018 och ett
inriktningsbeslut för fortsatt medfinansiering, med 20 000 kr/år, för 2019 och 2020.

Sammanfattning av ärendet

Fiskekommunerna organiserar 9 kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra
Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig
utveckling av maritima, fiskerelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten.
Verksamheten har funnits i 20 år.
Fiskekommunerna har under åren genomfört aktiviteter och påverkat myndigheter
till nytta för maritima och fiskerelaterade verksamheter.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Ansökan om medfinansiering till Fiskekommunerna för 2018-2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att godkänna medfinansiering av Fiskekommunerna med 20 000 kr för 2018 och ett
inriktningsbeslut för fortsatt medfinansiering, med 20 000 kr/år, för 2019 och 2020.

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Utvecklingsenheten
Fiskekommunerna, c/o Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2017-12-06

KS §158
KSAU § 197

Diarienummer

KS/2017-0449

Dnr: KS/2017-0588

Del av Hjältsgård 6:1 - markanvisning
Kommunstyrelsens beslut
att ge mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra en
markanvisning enligt framtagna handlingar.

Reservationer och särskilda uttalanden

S -gruppen och Siwert Hjalmarsson (M) reserverar sig mot beslutet

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har under det senaste året fått ett flertal förfrågningar från intressenter
om möjligheten till förvärv av hela det detaljplanelagda området för bostäder
berörande del av Hjältsgård 6:1 i Skee. Detaljplanen medger byggnation av friliggande
villor samt möjlighet till viss del parhus/radhus, se plankarta och illustrationskarta.
Totalt innehåller anvisningsområdet cirka 25-35 boendeenheter beroende på vilken
typ av hus som uppförs.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till inbjudan till markanvisning för området
samt förslag till markanvisningsavtal, se bifogade handlingar. Marken föreslås att
anvisas genom ett anbudsförfarande där den som lämnar högst pris på
kvartersmarken samt i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och
kvalificeringskriterier tilldelas markanvisning för området.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2017-11-29
Plankarta och illustrationskarta för del av Hjältsgård 6:1.
Förslag till inbjudan om markanvisning för bostäder på del av Hjältsgård 6:1
Förslag till markanvisningsavtal för bostäder för del av Hjältsgård 6:1
Kompletterande PM gällande vattennivåer vid Hjältsgård med tillhörande bilagor,
framtaget av ÅF i samarbete med SMHI, 2017-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut

att ge mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra en markanvisning
enligt givna förutsättningar och bifogade handlingar.

Protokollsanteckning

Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad föredrar ärendet

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) med bifall av Siwert Hjalmarsson (M) yrkar på att pris, tid,
beskrivning och illustration ska ingå i bedömningen.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2017-12-06

Diarienummer

KS/2017-0449

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens
beslut mot Ronnie Brorssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut
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 § 158
2017-12-06
Parti Ersättare
C
C
C
L
Mette H Johansson
L
MP
S
S
Leif Andersson
S
M
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 enligt kommunstyrelsens
arbetsutskott förslag till beslut.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef
Tekniska nämndens diarium

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2017-12-06

KS §159
KSAU § 198

Diarienummer

KS/2017-0449

Dnr: KS/2017-0336

Kommunbidrag – ensamkommande över 18 år
Kommunstyrelsens beslut
att det tillfälliga kommunbidraget avseende stöd för att ensamkommande ungdom
som rotat sig i kommunen, ska kunna bo kvar, ska hanteras av socialnämnden under
2018.
att låta Strömstadslokaler alternativt Strömstads pastorat disponera Crusellska för
uthyrning av rum till ensamkommande, som ett alternativ till boende i enskilda hem
enligt upprättat avtal med Strömstads pastorat avseende 2018.
att ersätta Strömstads pastorat för erforderlig bemanning
att socialnämnden fortlöpande justerar alternativen efter aktuellt behov.
att kostnaderna ska belastas balanskontot för ensamkommande

Reservationer och särskilda uttalanden

Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
avslag, med motivering att det finns en statlig myndighet som har ansvaret för dessa
vuxna människor. Vi skall inte ta på oss kostnader som vi kan undvika. Även om
statliga bidrag finns, täcker det inte upp alla kostnader vi tar på oss. Dessutom är
statliga bidrag också skattepengar. Dessa vuxna individer är fortfarande i asylprocess
och vet ännu inte om de får stanna i Sverige.
De som flyttat är ej heller längre kommunmedlemmar. I denna grupp finns också
individer som ljugit om sin ålder och därmed fått fördelar, vilket är olagligt i Sverige.
I en skrivelse från SKL:s förbundsjurist anges det dessutom att det inte är självklart att
detta ingår i den kommunala kompetensen och att det finns tveksamheter om det är
förenligt med kommunallagen.

Sammanfattning av ärendet

Återrapportering på det uppdrag Socialnämnden gav förvaltningschefen
2017-10-19: ”att förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka möjligheten att
använda det av regeringen till riksdagen föreslagna kommunbidraget till att skapa
förutsättningar för ideella organisationer att söka medel avseende stöd till
ensamkommande som fyller, eller fyllt, 18 år och som fått avslag på ansökan om
fortsatt boende på HVB eller stödboende i Strömstads kommun under asylprocessen.
Avsikten är att medlen ska användas till kostnader för att ungdomarna ska kunna bo
kvar och fortsätta sin skolgång i Strömstad.”

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22
Protokoll socialnämnden
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-08 signerad av utvecklingsstrateg Marcus Pettersson.
Justerandes sign
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KS/2017-0449

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att det tillfälliga kommunbidraget avseende stöd för att ensamkommande ungdom
som rotat sig i kommunen, ska kunna bo kvar, ska hanteras av socialnämnden under
2018

Förslag till beslut på sammanträdet (1)

att låta Strömstadslokaler alternativt Strömstads pastorat disponera Crusellska för
uthyrning av rum till ensamkommande, som ett alternativ till boende i enskilda hem
enligt upprättat avtal med Strömstads pastorat avseende 2018.
att ersätta Strömstads pastorat för erforderlig bemanning
att socialnämnden fortlöpande justerar alternativen efter aktuellt behov.
att kostnaderna ska belastas balanskontot för ensamkommande

Förslag till beslut på sammanträdet (2)

Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att ärendet avslås i sin helhet
Margareta Fredriksson (L), Leif Andersson (S), Anette Andersson (L) och Anna-Lena
Carlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Beslutsgång (2)
Ordförande ställer Mattias Gustafssons yrkande mot avslag och finner att

kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafssons yrkande

Förslag till beslut på sammanträdet (3)

Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige

Beslutsgång (3)
Ordförande ställer Mattias Gustafssons yrkande mot avslag och finner att

kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafssons yrkande

Beslutsgång (4)

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med
förslag till beslut på sammanträdet (1) antas och finner att så sker

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Socialnämndens diarium

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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KS §160
KSAU § 195

Diarienummer

KS/2017-0449

Dnr: KS/2017-0584

Uppföljning av intern kontroll 2017
Kommunstyrelsens beslut
att notera informationen

Sammanfattning av ärendet

I samband med antagande av kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 beslutades
att en delrapport skulle lämnas i samband med delårsbokslutet per augusti. Denna
skrivelse utgör sådan delrapportering.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22
Tjänsteskrivelse, Controller Joel Wetterberg, 2017-10-23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att notera informationen

Protokollsanteckning

Controller Joel Wetterberg föredrar ärendet

Beslutsgång

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

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Carsten Sörlie ekonomichef
Joel Wetterberg controller

Justerandes sign
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