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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Övriga närvarande

Ersättare

Lena Martinsson (S), § 165-166
Ulf Gustafsson (S), § 160-165,170-187
Kerstin Karlsson (L), § 160-173, 176-179
Patric Larsson (M)

Övriga deltagare

Mats Brocker, kommundirektör
Conny Hansson, gatuchef, § 161
Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, § 165
Johan Hilding, polisen, § 166
Terése Lomgård, utvecklingschef och folkhälsostrateg, § 166-169, 173
Maria Aronsson, miljöstrateg, § 167, närvarande digitalt på distans
Knut Olov Brekke Saeves, Brygga Kultursal Halden, § 170
Martin Gundersen, Brygga Kultursal Halden, § 170
Tove Meyer, kultursamordnare, § 170
Carina Dalenius, controller, § 171-173
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 171-173
Maria Kvarnbäck, kommunikationschef, § 173
Karin Mellberg Jansson, HR-chef, § 173
Peter Dafteryd, krisberedskapssamordnare, § 174, 187
Björn Richardsson, översiktsplanerare, § 175
Sara Arvenberg, skolchef gymnasium och vuxenutbildning, § 184
Anna Almén, verksamhetschef Familj- och individomsorg, § 184
Anja Sonerud, projektledare, § 184
Richard Holm, näringslivsansvarig, § 184
Leon Eriksson, processledare, § 184
Ulrika Haugland, kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0116

KS § 160

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

att ärende 12; Revidering av kulturstrategi utgår för ytterligare beredning samt att
lägga till ett informationsärende om översvämningsutredning av Vättlandsälven.
att ta upp ett initiativärende om coronabonus.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att ärende 12; Revidering av kulturstrategi utgår för
ytterligare beredning samt att lägga till ett informationsärende om
översvämningsutredning av Vättlandsälven.
Lars Tysklind (L) yrkar på att få ta upp ett initiativärende om coronabonus.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0536

KS § 161

Revidering av Allmänna lokala
ordningsföreskrifter

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter.
att ordningsföreskrifterna ska aktualiseras varje mandatperiod.

Kommunstyrelsens beslut

att första meningen i § 18 ändras till: Hundar ska hållas kopplade i offentliga
miljöer, naturreservat, lekplatser, begravningsplatser, kyrkogårdar samt i
Tjärndalens motionsspår och Erlandseröds elljusspår.

Reservationer och särskilda uttalanden

Ulf Gustafsson (S) begär och beviljas följande protokollsanteckning: I samband
med besvarandet av Medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier så gav
Kommunfullmäktige Tekniska nämnden i uppdrag att göra en översyn av de lokala
ordningsföreskrifterna och i samband med revideringen begränsa eller förbjuda
fyrverkerier. Samt att Tekniska nämnden (eller lämplig tjänsteperson) kontaktar
SKR och anmäler Strömstads intresse att samarbeta kring frågan om nationellt
fyrverkeriförbud om andra intressenter finns. I förslaget finns en begränsning av
tiden som fyrverkerier är tillåtna och kontakt har tagit med SKR och därmed är
uppdraget genomfört.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut 2019-06-18 § 151 gett Tekniska nämnden i
uppdrag att se över lokala ordningsföreskrifter med mål att begränsa eller
förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun.
Tekniska nämnden har gett tekniska förvaltningen i uppgift att se över och
revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Framförallt, 20 § Fyrverkerier och
andra pyrotekniska varor.
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till
att skapa ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller
egendom inte kommer till skada

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 212
Tekniska nämndens beslut 2021-10-26 § 114
Tjänsteskrivelse, Allmänna lokala ordningsföreskrifter, 2021-10-01
Förslag på reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta den reviderade föreskriften Allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marielle Alvdal (FI) yrkar på ändring av första meningen i § 18: Hundar ska hållas
kopplade i offentliga miljöer, naturreservat, lekplatser, begravningsplatser,
kyrkogårdar samt i Tjärndalens motionsspår och Erlandseröds elljusspår.
Marielle Alvdal (FI) yrkar, med instämmande från Bengt Bivrin (MP), på att § 20
ändras till: Användning av fyrverkerier är förbjudet på offentlig plats samt
att kommunstyrelsen beslutar att kontakta Länsstyrelsen i syfte att förbjuda
fyrverkerier i Strömstad.
Jörgen Molin (M) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI) på att
ordningsföreskrifterna ska aktualiseras varje mandatperiod.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att så sker.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals
ändringsyrkande gällande § 18 och finner att kommunstyrelsen bifaller
ändringsyrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals
ändringsyrkande gällande första meningen i § 20 och finner att kommunstyrelsen
avslår ändringsyrkandet.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för
att avslag och nej-röst för bifall.

Omröstningsresultat

Med 8 ja-röster för avslag mot 3 nej-röster för bifall beslutar kommunstyrelsen att
avslå ändringsyrkandet.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Ledamot

Parti

Ja

Mats Granberg

S

Ja

Leif Andersson

S

Ja

Rose-Marie Fagerberg

KD

Nej

Marielle Alvdal

FI

Nej

Mattias Gustafsson

SD

Ja

Lars Tysklind
Marie Edvinsson
Kristiansen

L

Ja

M

Ja

Jörgen Molin

M

Ja

Åsa Torstensson

C

Ja

Bengt Bivrin

MP

Kent Hansson

S

Summa

Nej

Nej
Ja
8

3

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals
ändringsyrkande gällande andra meningen i § 20 och finner att kommunstyrelsen
avslår ändringsyrkandet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jörgen Molins
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0377

KS § 162

Begäran om omfördelning av
investeringsmedel för ombyggnad av lokal till
ny verkstad, Österröd från Tekniska
nämnden

Kommunstyrelsens beslut

att omfördela 1 000 000 kr från investeringsprojekt 88219 och 1 500 000 kr från
investeringsprojekt 88319 till nytt investeringsprojekt Ombyggnad av lokal till
verkstad, Österröd.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Tekniska förvaltningen ska avveckla sin verksamhet på TP
bakom brandstationen och flytta till Mekanikern behöver Tekniska förvaltningen
även finna en ny plats för verkstadslokal med tillhörande förrådsytor.
Vid Österröds Reningsverk finns en byggnad i kommunens ägo som tidigare har
nyttjats av Bohusfrakt och AME. I dagsläget används del av lokalen som förråd av
VA-verksamheten och resterande del skulle fungera bra bygga om till ny verkstad.
Dock krävs det en mindre tillbyggnad för att rymma oljeförråd, kompressorrum
och däcksförråd. Verkstadspersonalen kommer att använda VA-avdelningens
personalutrymmen.
Investeringskostnaden för om- och tillbyggnad av lokal uppskattas till 2,5 mkr.
För att finansiera investeringskostnaden föreslår Tekniska förvaltningen att
omfördela 1 000 000 kr från projekt 88219 ”Om/nybyggnad ÅVC” och 1 500 000 kr
från projekt 88319 ”Behållare matavfallsinsamling” till nytt projekt ”Ombyggnad
av lokal till verkstad, Österröd”. Projektet ”Om/nybyggnad ÅVC” har färdigställts
under 2021 och ”Behållare matavfallsinsamling” är ett pågående projekt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-03 § 207
Tekniska nämndens beslut 2021-06-22 § 82Ofördelning av investeringsmedel för
ombyggnad av lokal till ny verkstad, Österröd
Tjänsteskrivelse av gatuchefen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att omfördela 1 000 000 kr från investeringsprojekt 88219 och 1 500 000 kr från
investeringsprojekt 88319 till nytt investeringsprojekt Ombyggnad av lokal till
verkstad, Österröd.

Beslutet skickas till
Diarie
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0524

KS § 163

Begäran om omfördelning av
investeringsmedel till projekt Övre bron, från
Tekniska nämnden

Kommunstyrelsens beslut

att omfördela 1 500 000 kr från investeringsprojekt 81320 Ångbåtskajen till nytt
investeringsprojekt Besiktning, åtgärdsförslag och projektering av Övre bron i
korsningen Oslovägen-Östra Klevgatan.

Sammanfattning av ärendet

Vid arbetet med att avlägsna vass och sly från Strömsån upptäcktes det att det
uppkommit skador på Övre brons underkant.
Kommunens ramavtalspartner kunde på kort varsel besikta bron den 4 oktober
varav skadorna kunde bekräftas och bedömdes vara av sådan karaktär att vidare
besiktning, åtgärdsförslag och projektering för att garantera bron funktion
behövdes omgående.
Investeringskostnaden för besiktning, åtgärdsförslag och projektering beräknas till
1 500 000 kr.
Om det krävs ytterligare åtgärder kan de bli aktuella under perioden 2022-2023.
Tekniska förvaltningen återkommer med kostnadsberäkningar när de tagits fram.
För att finansiera investeringskostnaden föreslår tekniska nämnden att omfördela
1 500 000 kr från investeringsprojekt 81320 Ångbåtskajen till nytt projekt
Besiktning, åtgärdsförslag och projektering av Övre bron i korsningen OslovägenÖstra Klevgatan

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 227
Tekniska nämndens beslut 2021-10-26 § 110
Tjänsteskrivelse 2021-10-05

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att omfördela 1 500 000 kr från investeringsprojekt 81320 Ångbåtskajen till nytt
investeringsprojekt Besiktning, åtgärdsförslag och projektering av Övre bron i
korsningen Oslovägen-Östra Klevgatan.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0525

KS § 164

Begäran om omfördelning av
investeringsmedel för vatten- och
avloppsverksamheten, från Tekniska
nämnden

Kommunstyrelsens beslut

att omfördela investeringsmedel motsvarande 12,3 mnkr för att prognostisera en
budget i balans för vatten- och avloppsveksamheten för år 2021. 2,4 mnkr av
investeringsmedlen omfördelas från den skattefinansierade verksamheten och
resterande omfördelningar fördelas inom vatten- och avloppsverksamheten enligt
punkt 1 – 3.
1. 2,4 mnkr omfördelas från skattefinansierade
investeringsprojektet 81320 – Ångbåtskajen och 0,4
mnkr omfördelas från taxefinansierade investeringsprojekt 80114 Vatten- och avlopp Flöghult till taxefinansierade
investeringsprojektet 80211 - Dubbel råvattenledning BlomsholmFäringen.
2. 1,8 mnkr omfördelas från taxefinansierade investeringsprojekt 85121 Avloppspumpstat/trycksteg, 2,0 mnkr omfördelas från taxefinansierade
investeringsprojekt 85521 - Utbyggnad Bojar AP/Lökholmen/Bogen
och 0,5 mnkr omfördelas från taxefinansierade
investeringsprojektet 85520 - Projektering Bojar
AP/Lökholmen till taxefinansierade investeringsprojektet 81413 Utbyggnad av Österröd (VA)
3. 1,5 mnkr omfördelas från taxefinansierade investeringsprojektet 85420 Projektering Lilla Åseröd, 1,5 mnkr omfördelas från taxefinansierade
investeringsprojekt 85421 - Tryckstegring Lökholmen, 1,0
mnkr omfördelas från taxefinansierade investeringsprojektet 85320 Mätbrunnar/flödesmätare, 1,1 mnkr omfördelas från taxefinansierade
investeringsprojektet 85221 – Reinvesteringar och 0,1
mnkr omfördelas från taxefinansierade investeringsprojektet 85520 Projektering Bojar AP/Lökholmen till taxefinansierade
investeringsprojektet 85317 - Avloppsledning till/från Österröd

Sammanfattning av ärendet

För att täcka det prognostiserade underskottet på - 2,4 mnkr på helår för vattenoch avloppsverksamheten 2021 per augusti föreslås omfördelning av medel
mellan både skattefinansierade och taxefinansierade investeringsprojekt. Med
dessa omfördelningar prognostiserar vatten- och avloppsverksamheten en budget
i balans för helår 2021.
Underskottet har uppkommit med anledning av att det i tre av verksamhetens
investeringsprojekt uppkommit oväntade kostnader.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

I projektet dubbel råvattenledning Blomsholm-Färingen har oväntade kostnader
uppkommit under året som verksamheten inte budgeterat för. De uppkomna
kostnaderna beror på fördyrande anläggningskostnader i ett sent skede.
I projektet avloppsledningar till/från Österröd har fördyrande
anläggningskostnader under året uppkommit med anledning av att
markförhållandena inte visade sig vara vad man projekterat för. För denna
kostnad fanns inga medel avsatta i budget. Nämnden har informerats fortlöpande
i projektet, TN/2020-0540.
Oförutsedda kostnader har också uppkommit i projektet, utbyggnad av Österröd
(VA) vilket beror på att man efter förhandling i projektets slutskede kommit fram
till en efterkalkyl. För denna kostnad fanns inga medel avsatta i budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 228
Tekniska nämndens beslut 2021-10-26 § 111
Tjänsteskrivelse, VA-avdelningen - Omfördelning av investeringsmedel,
2021-10-12, va-chef, Jerry Johansson

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att omfördela investeringsmedel motsvarande 12,3 mnkr för att prognostisera en
budget i balans för vatten- och avloppsveksamheten för år 2021. 2,4 mnkr av
investeringsmedlen omfördelas från den skattefinansierade verksamheten och
resterande omfördelningar fördelas inom vatten- och avloppsverksamheten enligt
punkt 1 – 3.
1. 2,4 mnkr omfördelas från skattefinansierade
investeringsprojektet 81320 – Ångbåtskajen och 0,4
mnkr omfördelas från taxefinansierade investeringsprojekt 80114 Vatten- och avlopp Flöghult till taxefinansierade
investeringsprojektet 80211 - Dubbel råvattenledning BlomsholmFäringen.
2. 1,8 mnkr omfördelas från taxefinansierade investeringsprojekt 85121 Avloppspumpstat/trycksteg, 2,0 mnkr omfördelas från taxefinansierade
investeringsprojekt 85521 - Utbyggnad Bojar AP/Lökholmen/Bogen
och 0,5 mnkr omfördelas från taxefinansierade
investeringsprojektet 85520 - Projektering Bojar
AP/Lökholmen till taxefinansierade investeringsprojektet 81413 Utbyggnad av Österröd (VA)
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3. 1,5 mnkr omfördelas från taxefinansierade investeringsprojektet 85420 Projektering Lilla Åseröd, 1,5 mnkr omfördelas från taxefinansierade
investeringsprojekt 85421 - Tryckstegring Lökholmen, 1,0
mnkr omfördelas från taxefinansierade investeringsprojektet 85320 Mätbrunnar/flödesmätare, 1,1 mnkr omfördelas från taxefinansierade
investeringsprojektet 85221 – Reinvesteringar och 0,1
mnkr omfördelas från taxefinansierade investeringsprojektet 85520 Projektering Bojar AP/Lökholmen till taxefinansierade
investeringsprojektet 85317 - Avloppsledning till/från Österröd

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2018-0389

KS § 165

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

Kommunstyrelsens beslut

1. att godkänna planförslaget, daterat 2021-12-01, för granskning
2. att enskilt huvudmannaskap ska gälla för detaljplanen
3. att solcellsanläggningar ska vara tillåtna inom detaljplaneområdet.

Sammanfattning av ärendet

En tidigare detaljplan togs fram för Stensvik under åren 2009 – 2018. Detaljplanen
medgav att bebyggelseområdet Stensvik, som består av 20 tomter i ett kustnära
läge, förtätades med 18 ytterligare tomter. Detaljplanen upphävdes av Mark- och
miljööverdomstolen år 2018.
Denna detaljplan är ett omtag av processen med en snarlik utformning. Förslaget
har ändrats för att tillgodose de brister som domstolen angav i domen över den
förra detaljplanen. Dessa ändringar består bland annat av upprättandet av en
miljökonsekvensbeskrivning, ändrade åtgärder för hasselsnoken som inte längre
kräver skötsel och en minskning av förslagets omfattning med fyra tomter.
Förslaget är nu förberett för att skickas ut på granskning till berörda sakägare och
myndigheter.
Miljö- och byggförvaltningen föreslår enskilt huvudmannaskap för detaljplan.
Motivet till detta är att angränsande detaljplaner i området har enskilt
huvudmannaskap, området har få fastboende och ligger avlägset från andra
områden med kommunal förvaltning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 211
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-10
Planförslag daterat 2021-12-01

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. att godkänna planförslaget, daterat 2021-12-01, för granskning
2. att enskilt huvudmannaskap ska gälla för detaljplanen

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) yrkar, med instämmande av Marielle Alvdal (FI) och Lars
Tysklind (L) på att solcellsanläggningar ska vara tillåtna inom detaljplaneområdet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
och finner att så sker.
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mats Granbergs
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutet skickas till

Strömstad Boligutveckling AB
Miljö- och byggförvaltningen
Diariet
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KS/2021-0169

KS § 166

Dialog med polisen om drogproblematiken i
Strömstad

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Polis Johan Hilding informerar om drogproblematiken i Strömstad. Polisen hade
en övning i veckan med polishundar vid Strömstiernaskolan och Strömstads
gymnasium, men hundarna hittade ingen narkotika. Just nu sitter några
nyckelpersoner omhändertagna vilket gör att det är lite lugnare för tillfället.
Folkhälsostrateg Terése Lomgård redogör för statistik för Strömstad.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0449

KS § 167

Utträde Sveriges ekokommuner

Kommunstyrelsens beslut

att Strömstad ska utträda ur föreningen Sveriges ekokommuner.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun kan varken dra nytta av eller tillföra nätverket något i
dagsläget. Vi som organisation har inte ett tillräckligt engagemang. Kostnader och
tidsresurser bedöms inte ge tillräckligt tillbaka till verksamheten.
Enligt föreningens stadgar så anger § 20 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE
”Medlem kan utträda ur föreningen endast efter beslut i styrelse eller fullmäktige.
Beslutet skall skriftligen anmälas till föreningens styrelse, senast 30 juni, och
träder i kraft först året därpå.”
Tidigast möjliga utträde är därmed 1 januari 2023.
Medlemskapet har hittills varat i ca 6 år. Föreningens verksamhet finansieras av
en årlig medlemsavgift. En fast avgift på 4000 kr och en rörliga 30 öre per
kommuninvånare med ett maxtak på 150 000 invånare. Medlemsavgiften blir för
Strömstads kommun därmed ca 8 000 per år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-09
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 218

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att Strömstad ska utträda ur föreningen Sveriges ekokommuner.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) och Bengt Bivrin (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till

Sveriges Ekokommuner; kansliet@sekom.se
Diariet
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KS/2021-0337

KS § 168

Svar på - Motion om Strömstad - besöksmål
med en spännande Hällristningsresa genom
kommunen från Centerpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.

Beslutsmotivering

Motionen har en god intention men då Länsstyrelsen inte kan medge ökning av
kommunens årliga fornvårdsbidrag samt då det inom kommunen inte finns
utrymme för ökade kostnader är detta inte möjligt att genomföra.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet har inkommit med en motion där kommunfullmäktige föreslås
besluta:
•

•

att Strömstads kommun tar initiativ till samtal med Länsstyrelsen Västra
Götaland i syfte att överlägga om vilka möjligheter det finns att lyfta fram
och synliggöra fler hällristningar inom kommunen än vad som gjorts
hitintills och därmed bidra med ökad kunskap om och tillgänglighet av
hällristningarna för en bredare allmänhet samt
att analysera vilka konsekvenser och ansvar som kan komma åläggas
kommunen om Länsstyrelsen ser positivt på att tillgängliggöra ökat antal
hällristningar i Strömstads kommun

Enligt svar från Länsstyrelsen så ser Länsstyrelsen mycket positivt på att
kommunen förstår platsernas potential för turist- och besöksnäringen och gärna
vill lyfta fram och synliggöra fler hällristningslokaler.
Dock bedömer inte Länsstyrelsen att det är möjligt inom befintliga ekonomiska
ramar. Länsstyrelsens anslag för fornvård är hårt ansträngt och medger inte en
ökning av kommunens årliga fornvårdsbidrag. Att tillgängliggöra ytterligare platser
förutsätter därför att kommunen är beredd att svara för de utökade kostnader
som skulle bli följden.
Länsstyrelsen har idag ett bra samarbete med Strömstads kommun,
arbetsmarknadsenheten. Arbetslaget vårdar flera platser som omfattas av årliga
skötselbidraget från Länsstyrelsen samt fyra besöksmål som omfattar
hällristningar. Arbetslaget arbetar hårt för att alla dessa åtta besöksmål ska vara
väl skötta och tillgängliga för besökare.
Länsstyrelsen anser att arbetslagets insatser håller hög nivå men att det likafullt
finns behov av utökad vård för att de befintliga fyra hällristningslokalerna även
fortsättningsvis ska vara attraktiva som besöksmål. T ex behövs ny trappa och
ramp vid Massleberg L1968:6295 samt anläggning av parkeringsytor och nya
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grindar vid Jörlov L1968:6223. Även vid Massleberg L1968:5160 behövs yta för
parkering iordningställas då den idag är obefintlig.
Skyltningen vid samtliga fyra hällristningslokaler svarar heller inte mot dagens
krav och förväntningar och skulle därför kunna göras om.
Arbetsmarknadsenheten ser positivt på förslaget i motionen men är tydliga med
att detta inte är möjligt inom befintlig budget. Det kommer att kräva en fast
arbetsstyrka på 3-4 personer.
Gällande de åtgärder som Länsstyrelsen anser bör genomföras så kan trappa och
ramp vid Massleberg åtgärdas inom befintlig budget.
När det gäller skyltning så ligger ansvaret hos Länsstyrelsen att tar fram
skylt/informationstavla och montering sker av arbetsmarknadsenheten.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 216
Tjänsteskrivelse 2021-09-10
Motion från Center partiet Strömstad - besöksmål med en spännande
Hällristningsresa genom kommunen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2020-0526

KS § 169

Svar på - Motion om att Strömstads kommun,
hos regeringen, ansöker om att på försök
överta befogenheter och ekonomiska
resurser från Arbetsförmedlingen för att
möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt
följer i pandemins spår, från Centerpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.

Beslutsmotivering

Arbetsförmedlingen utreder för närvarande ansvarsfördelningen mellan stat och
kommun. Socialnämnden rekommenderar att avvakta med att agera i frågan tills
läget blivit klarare och beskeden kring hur arbetsförmedlingen konkret ska stärka
sitt samarbete med kommunerna kommit. Kommundirektören ställer sig bakom
Socialnämndens rekommendation efter dialog med arbetsförmedlingen.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet, Åsa Torstensson, har inkommit med en motion om att Strömstads
kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök överta befogenheter och
ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att möta den ökade
arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-29 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsförmedlingen har tre övergripande uppdrag:
•

Verksamhetsområdet Direkt erbjuder förmedlingsservice till arbetsgivare
och arbetssökande i hela landet via digitala tjänster och telefon.

•

Verksamhetsområdet Arbetsgivare tillhandahåller service lokalt och
regionalt med utgångspunkt i arbetsgivares behov.

•

Verksamhetsområdet Arbetssökande tillhandahåller service utifrån
arbetssökandes behov lokalt och regionalt. De fysiska kontoren
organiseras i sex regioner.

Individ- och familjeomsorgen samt näringslivsfunktionen ser inget behov av att
Strömstads kommun ansöker om att överta verksamhetsområdet Arbetsgivare.
Däremot gör redan idag de arbetsmarknadskonsulenter som arbetar på Individoch familjeomsorgen i Strömstad många av de arbetsuppgifter som
Arbetsförmedlingen erbjuder gentemot arbetssökande.
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Individ- och familjeomsorgen samt näringslivsfunktionen ställer sig positiva till att
ansöka om att bli leverantör för stödet Rusta och matcha.
Nästa utlysning för upphandling beräknas till hösten/vintern 2021/2022.
Yttrande från Socialnämnden har inhämtats i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 217
Tjänsteskrivelse 2021-11-01
Socialnämndens beslut 2021-10-21 § 146
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01
Kommunfullmäktige 2020-10-29 (2020-10-29 KF §137)
Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök
överta befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att
möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår, från
Centerpartiet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till motionen.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Åsa
Torstenssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0169

KS § 170

Besök / föreläsning av Martin Gundersen från
Brygga Kultursal i Halden

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Knut Olav Brekkelund Saeves, Halden kommune och Martin Gundersen från
Brygga Kultursal i Halden redogör för hur de har utvecklat kulturverksamheten i
Halden.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0002

KS § 171

Uppföljning av kommunstyrelsens
internkontrollplan 2021

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021.

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd och styrelse ska enligt reglementet för intern kontroll, årligen anta
en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen följs upp
årligen. Denna rapport sammanfattar uppföljningen av kommunstyrelsens
internkontrollplan 2021.
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens
verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende den
interna kontrollen. Några av de områden som ingått i internkontrollplanen är dock
under utveckling och bör följas även under nästa år.
Åtgärder har vidtagits inom samtliga områden i internkontrollplanen för att
minimera risker och stärka den interna kontrollen.
En rad åtgärder har vidtagits för att säkra kompetensförsörjningen och ett
långsiktigt arbete har etablerats för att stärka kommunens näringsliv. Detta är
riskområden som föreslås anses omhändertagna.
Övriga områden föreslås följas även i internkontrollplanen för år 2022.
Några punkter kvarstår att åtgärda i dataskyddsombudets tillsynsrapport. Inom
upphandling och inköp har en rad åtgärder vidtagits för att stärka den interna
kontrollen, men översyn av gällande styrande dokument, rutiner för
dokumentation och en översyn av gällande ramavtal kvarstår. Implementering av
ett systematiskt informationssäkerhetsarbete har inletts och ett antal åtgärder
föreslås i denna rapport.
Gällande lokalförsörjning har arbetet med att upprätta rutiner och kartlägga
lokalbehov pågått under året. Detta kommer att utgöra grund för den strategiska
lokalförsörjningsplan som kommer att tas fram.
Den stickprovsmässiga granskningen av följsamhet till
dokumenthanteringsplanerna för samtliga förvaltningar visar att det finns brister i
hanteringen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 215
Tjänsteskrivelse 2021-11-09
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021.
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Beslutet skickas till

Carina Dalenius, controller
Kommunrevisionen
Diariet
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KS/2021-0433

KS § 172

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022

Kommunstyrelsens beslut

att anta kommunstyrelsens internkontrollplan 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska varje år, med utgångspunkt i
reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll, anta en särskild plan
för uppföljning av den interna kontrollen avseende respektive nämnds/styrelses
verksamhet. Granskningsområden i planen ska väljas ut med utgångspunkt från en
konsekvens- och sannolikhetsbedömning. Nämndernas och styrelsens planer ska
antas senast under januari månad.
I planen ska framgå:
•
•
•
•

Vad som ska granskas under året.
Vem som är ansvarig för granskningen.
När granskningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen
Genomförd riskanalys.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för 2022. Planen
omfattar sex områden som har valts ut med bakgrund av bifogad riskanalys.
Områdena är GDPR, avsaknad av redundans, upphandling och inköp,
lokalförsörjning, informationssäkerhet och arkivering.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-24 § 237
Tjänsteskrivelse 2021-11-16
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att anta kommunstyrelsens internkontrollplan 2022.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0431

KS § 173

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2022.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån kommunstyrelsens beslutade budgetskrivelse för år 2022 och de av
fullmäktige beslutade etappmålen för åren 2021 och 2022 har
kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp gemensamt arbetat fram en
verksamhetsplan för förvaltningens verksamheter. Planen innehåller aktiviteter
som knyter an till målen ”Attraktivt att bo, besöka och verka i” och ”En hållbar
kommun” som planeras att genomföras under året.
Under året kommer satsningar att göras på bland annat kommunens
gemensamma servicefunktion (kommuncenter) och arbetet med digital
informations- och ärendehantering fortsätter. Arbetet med att stärka kommunens
styrning och samt stöd i processer för budget och uppföljning fortsätter och flera
satsningar görs på kommunen som arbetsgivare. Näringslivet är fortsatt i fokus
och arbetet med AGENDA 2030 fortsätter samt utvecklingen av kommunens
kultur- och fritidsverksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-24 § 239
Tjänsteskrivelse 2021-11-16
Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2022.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0479

KS § 174

Remiss - utkast Västra Götalands läns
beredskapsplan för civilt försvar

Kommunstyrelsens beslut

att anta remissyttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Syfte och mål med Plan för civilt för svar för Västra Götaland
Plan för civilt försvar för Västra Götaland har tagits fram i samarbete mellan
Länsstyrelsen i Västra Götaland, kategori 1 kommuner i länet,
Räddningstjänstförbunden NÄRF, SÄRF, RSG och RÖS, Migrationsverket,
Polismyndigheten polisregion Väst, SÄPO Region Väst, Trafikverket Region Väst,
Tullverket, Västra götalandsregionen och Västra militärregionen. Länsstyrelsen i
Västra Götaland har varit sammanhållande för arbetet. Övriga kommuner i länet
har fått möjlighet att ge sin syn på Plan för civilt för svar för Västra Götaland.
I planen för civilt försvar för Västra Götaland finns information samlad som vi
tillsammans inom länet valt att prioritera och koncentrera våra aktiviteter till.
Planen utgår från de resurser som finns här och nu och utifrån gällande
lagstiftning om höjd beredskap.
Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) typfall 1 till 4 samt 5 används som
hotbildscenarion i syfte att belysa den bredda hotbild från främmande makt som
är aktuell i olika konfliktnivåer. Plan för civilt för svar för Västra Götaland bygger
på en eskalerande gråzonsproblematik och ett väpnat angrepp mot Sverige som
påverkar Västra Götalands län och angränsande län.
Syfte
Planen för civilt försvar syftar till att kunna ställa om verksamheter i länet från
fredstida krishantering och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under
höjd beredskap. Länets aktörer ska ha beredskap och förmåga till ledning och
samordning under höjd beredskap. Planen ska inrikta, vägleda och stödja
kommunerna i deras planläggning. Den ska även vara ett stöd för myndigheter
med anknytning till länet.
Mål
Målet är att omställningen ska kunna göras utan onödiga friktioner om ansvar,
roller och uppgifter.

Beslutsunderlag

Remiss för yttrande - Västra Götalands läns beredskapsplan för civilt försvar
Tjänsteskrivelse 2021-10-06 av krisledningssamordnaren innehållande förslag till
remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 208

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att anta remissyttrandet som sitt eget.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Västra Götaland
Krisberedskapssamordnaren
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2018-0299

KS § 175

KÄLLVIK 1:73 (Källvikens kursgård) detaljplan

Kommunstyrelsens beslut

att länsstyrelsen yttrande ska vara grunden för det fortsatta arbetet.

Reservationer och särskilda uttalanden

Moderaterna begär och beviljas protokollsanteckning: Vi i moderaterna anser att
man i detta skede i processen inte bör utesluta möjligheten för viss byggnation av
bostäder öster sida av vägen.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har inkommit med yttrande över förslag till program för detaljplan
för del av Källvik 1:73 m.fl. Källvikens kursgård.
Länsstyrelsen anser att en viss utbyggnad av kursgården kan vara möjlig, men
nuvarande programförslag kan innebära påtaglig skada på riksintresset för
friluftsliv enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Förslaget behöver därmed utredas vidare
som visar på en rimlig utveckling av turistanläggningen som är förenlig med
friluftslivets värden.
Länsstyrelsen anser att en utveckling av bostäder inom området inte är lämpligt
och kan i nuläget inte utesluta påtaglig skada på riksintresset för friluftsliv enligt 3
och 4 kap miljöbalken.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 219
Länsstyrelsen yttrande 2021-10-28

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att länsstyrelsen yttrande ska vara grunden för det fortsatta arbetet.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt Bivrin (MP) yrkar att endast tillåta en mindre ökning av bebyggelsevolymer
jämfört med befintlig bebyggelse inom planområdet.
Lars Tysklind (L), Leif Andersson (S) och Mats Granberg (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar att länsstyrelsen yttrande ska vara grunden
för det fortsatta arbetet men med tillåtande av bostäder i rimlig nivå på öster
sidan om vägen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

30 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets, Bengt Bivrins och Marie
Edvinsson Kristiansens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till

Källviken i Strömstad AB
Miljö- och byggförvaltningen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

31 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2020-0140

KS § 176

Svar på - Motion om att utreda möjligheten
för Strömstadsbyggen att bygga
ägarlägenheter, då brist på bostäder
försvårar rekrytering av personal till
kommunen, från Kristdemokraterna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anse motionen besvarad då Strömstadsbyggen uppgett att de enligt
ägardirektiven har som föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga,
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter
samt gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva,
förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till
fastighetssektorn. Utifrån ägardirektivet har AB Strömstadsbyggen möjlighet att
bygga och äga ägarlägenheter.

Sammanfattning av ärendet

Anders Ekström, Kristdemokraterna har inkommit med en motion med anledning
av brist på bostäder i Strömstad som försvårar rekrytering av personal.
Kristdemokraterna yrkar: att möjligheten för Strömstadsbyggen AB eller annan att
bygga ägarlägenheter utreds, lägenheterna köps och ägs på samma sätt som övrig
fast egendom, vilket skulle möjliggöra för kommunens förvaltningar att äga en
eller flera lägenheter som kan erbjudas för inflyttning utan besittningsrätt vid
rekrytering av personal som inte är skrivna i kommunen

Beslutsunderlag

Motionen
Remissvar från Strömstadsbyggen
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 222

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad då Strömstadsbyggen uppgett att de enligt
ägardirektiven har som föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga,
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter
samt gemensamhetsanläggningar. Bolaget kan vidare på samma sätt förvärva,
förvalta och försälja aktier och andelar i bolag som har anknytning till
fastighetssektorn. Utifrån ägardirektivet har AB Strömstadsbyggen möjlighet att
bygga och äga ägarlägenheter.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

32 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2020-0372

KS § 177

Svar på -Motion om Inkubator -utveckling
istället för avveckling från Liberalerna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.

Beslutsmotivering

Kommunen arbetar idag inom ramen för omställningsarbetet med flera spår för
utveckling. Utifrån andemeningen med motionen sker idag en aktiv dialog med
aktörer inom de tillgängliga innovationssystemen som erbjuds, läs Innovatum
(Sverige) och Inspiria (Norge). Fler aktörer kan komma att vidtalas framöver. Inte
minst har Göteborgsregionen ett väletablerat system att tillgå.

Sammanfattning av ärendet

Mette H Johansson, Lars Tysklind, Sandra Andersson, Kerstin Karlsson, HansRobert Hansson och Claes Nabrink, Liberalerna har inkommit med en motion där
de föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett
2-årigt projekt för att skapa en inkubator för nyetablering av högteknologiska
företag i Strömstad.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 § 68
Tjänsteskrivelse 2021-11-04
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 223

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

33 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0359

KS § 178

Svar på - Medborgarförslag om att
kommunen ska medverka till att återinföra
Ronden för resor till och från större sjukhus

Kommunstyrelsens beslut

att anse medborgarförslaget besvarad.

Beslutsmotivering

Beslutet att återinföra Ronden för transporter till och från större sjukhus är en
regional fråga. Kommunen arbetar aktivt för att påverka regionalpolitiskt utefter
intentionen i aktuellt medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet

Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att
kommunen omgående medverkar till att sjuktranportmöjligheten Ronden
återinsätts för resor från Strömstad till respektive större sjukhus och därefter för
återresa hem igen.

Beslutsunderlag

Motionen
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-09 § 77
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 av kommundirektör
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 224

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att anse medborgarförslaget besvarad.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

34 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0362

KS § 179

Svar på - Medborgarförslag om utökad
jourverksamhet inom sjukvård i fastigheten
Pilen 5

Kommunstyrelsens beslut

att anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsmotivering

Beslut om vilken sjukhusverksamhet och i vilken omfattning den lokalt ska utgöra
är en regional fråga. Kommunen arbetar aktivt för att påverka regionalpolitiskt
utefter intentionen i aktuellt medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet

Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att
kommunen tar kontakt med Aleris tillsammans med Västra Götalandsregionen för
utökad verksamhet inom sjukvård i sjukhusbyggnaden – Pilen 5 – utöver den
verksamhet som Aleris bedriver där nu och därtill kvälls-, helg- och nattjour varje
dygn hela året om.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-09 § 79
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 av kommundirektören
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 225

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

35 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0260

KS § 180

Långsiktig finansiering av Kommunakademin
Väst

Kommunstyrelsens beslut

att Strömstads kommun förordar att samverkansavtalet löper på tills vidare
innebärande en medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med
2023.

Sammanfattning av ärendet

På Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskotts möte 2021-10-07 § 82 gjordes
bedömningen - baserat på den politiska styrgruppens arbete - att det nu finns ett
underlag framtaget som gör att respektive kommun härmed bereds möjlighet att
göra ett ställningstagande om huruvida man förordar att samverkansavtalet löper
på tillsvidare eller om man förordar att samverkansavtalet sägs upp senast den 31
mars 2022 innebärande att avtalet upphör att gälla 31 december 2022.
Baserat på kommunernas ställningstagande kommer arbetsutskottet den 20
januari 2022 ta fram ett förslag till beslut till direktionsmötet den 3 februari 2022.
Fråga för ställningstagande:
1. Kommunen förordar att samverkansavtalet löper på tills vidare
innebärande en medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och
med 2023. Detta innebär en förändring av basfinansieringen som i
praktiken innebär att kommunernas del i att finansiera Kommunakademin
Väst administreras via medlemsavgiften. Detta ställningstagande kräver
samtliga kommuners godkännande.
2. Kommunen förordar att samverkansavtalet sägs upp innebärande att det
sker senast den 31 mars 2022 och att avtalet upphör att gälla 31
december 2022
Som en konsekvens av pandemisituationen har det visat sig att att verksamheten
som bedrivs inom Kommunakademien Väst har varit till stor hjälp för framförallt
de mindre kommunerna inom Fyrbodal.
Inte minst för Strömstad där samarbetet inneburit flera möjligheter att skapa
utbildningsvägar för våra medborgare.
Det är kommundirektörens bestämda uppfattning att samarbetet behöver fortgå
över tid för att skapa varaktig verkan varför det rekommenderas att Strömstads
kommun fortsätter sin del av medfinansieringen för nästa period.

Beslutsunderlag

Fråga för ställningstagande - Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation
för Kommunakademin Väst
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 226

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

36 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att Strömstads kommun förordar att samverkansavtalet löper på tills vidare
innebärande en medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med
2023.

Beslutet skickas till

Kommunakademin Väst
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

37 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0276

KS § 181

Redovisning av medborgarförslagen 2021

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att notera informationen till protokollet.

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
Medborgarförslag – ej besvarade
Ärendenummer

KS/20200217

Reg.datum

2020-03-06

Ärendemening

Status

Medborgarförslag om
gång- och cykelväg mellan
Ånneröd - Hällestrand

Remitterad till
Tekniska nämnden
2020-10-02 för
beredning och
beslut, ej besvarade
med en
handläggningstid på
över ett år
Inväntar svar från
TN,

KS/20200407

2020-06-12

Medborgarförslag om
badbrygga vid
Skateparken,
Strömsvattnet

Remitterad till
Tekniska nämnden
2021-06-22 för
beredning och
beslut
ej besvarade med
en handläggningstid
på över ett år
Inväntar svar från
TN

KS/20200567

Justerandes signatur

2020-11-04

Medborgarförslag om att
förbättra kvaliteten på
skol- och
ålderdomshemsmaten

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Ärendet på väg till
KF

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

38 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/20210065

2021-01-07

Medborgarförslag om
discgolfbana

På väg till KSAU
Remitterad till
Tekniska nämnden
2021-09-09 för
beredning och
beslut

KS/20210180

KS/20210193

KS/20210359

KS/20210361

KS/20210362

KS/20210368

Justerandes signatur

2021-03-02

Inväntar svar från
TN

Medborgarförslag om
kontinuitetsskogsbruk

2021-03-09

Medborgarförslag om
säkrare gångväg och
avlämningsplats vid
Valemyrskolan

2021-06-18

Medborgarförslag om att
kommunen ska medverka
till att återinföra Ronden
för resor till och från
större sjukhus

Remitterad till
Tekniska nämnden
2021-03-30 för
beredning och
beslut
Inväntar svar från
TN

På väg till KSAU

2021-06-18

Medborgarförslag om att
ge kommuninvånarna
kontinuerlig information
om förvaltningen av
sjukhusfastigheten Pilen 5

2021-06-18

Medborgarförslag om
utökad jourverksamhet
inom sjukvård i
fastigheten Pilen 5

2021-06-22

Medborgarförslag om att
skydda skog med höga
naturvärden i Strömstads
kommun

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Remitterad till
Tekniska nämnden
2021-09-09 för
beredning och
beslut
Inväntar svar från
TN
På väg till KSAU
Remitterad till
Tekniska nämnden
2021-09-09 för
beredning och
beslut
Inväntar svar från
TN

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

39 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Remitterad till
Tekniska nämnden
2021-09-09 för
beredning och
beslut
KS/20210385

2021-07-02

Medborgarförslag om en
strand vid Tångenbryggan

Inväntar svar från
TN
Remitterad till
Tekniska nämnden
2021-09-09 för
beredning och
beslut

KS/20210395

KS/20210403

KS/20210544
KS/20210545

2021-07-09

Medborgarförslag om
farthinder på Karlsgatan

Inväntar svar från
TN
Remitterad till
Socialnämnden
2021-09-09 för
beredning och
beslut

2021-08-11

Medborgarförslag om
ändring av taxan för
trygghetslarm

Ny till KF

2021-11-02

Medborgarförslag om att
byta ut ordet brukare i
socialförvaltningens
verksamhet

2021-11-02

Medborgarförslag om att
återinföra tjänsten
Hemvaktmästaren

Ny till KF

Inväntar svar från
SN

Besvarade medborgarförslag under 2021
KS/2018-0221 Medborgarförslag om utvidgat fibernät, StrömstaNet beslutat anse
medborgarförslaget besvarat . Anmält vid KF 2021-10-14.
KS/2019-0506 Medborgarförslag om handikappanpassning av lekplats i centrala
Strömstad, Tekniska nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat .
Anmält vid KF 2021-09-09.
KS/2020-0325 Medborgarförslag om offentliga toaletter vid flygfältet i Näsinge.
Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget, Anmält vid KF 2021-0909.
KS/2020-0345 Medborgarförslag om återvinningsstation vid Tjärnö skola, Tekniska
nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat, Anmält vid KF 2021-10-14.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

40 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2020-0428 Medborgarförslag om parkeringsplatser till de som hyr båtplats vid
Surbrunnssalongen. Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget,
Anmält KF vid 2021-09-09.
KS/2020-0438 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Myrängsvägen och
konsthallen Lokstallet, Tekniska nämnden beslutat att avslå medborgarförslaget.
KS/2020-0602 Medborgarförslag om utveckling av Kärleksudden,
Kommunstyrelsen beslutat att anse medborgarförslaget besvarat. Anmält till KF
2021-11-18.
KS/2020-0635 Medborgarförslag att kommunen till sina fordon införskaffar
"nummerskyltshållar-reklam" med kommunens varumärke - Havet i centrum Livet i fokus, Kommunstyrelsen beslutat att avslå medborgarförslaget. Anmält till
KF 2021-11-18.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-04
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 229

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

41 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0164

KS § 182

Redovisning av motioner 2021

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de motioner som ej
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade
motioner redovisas.
Motioner – ej besvarade
Ärendenummer

Reg.datum

Ärendemening

Status
På väg till KSPU

KS/20180203

2018-04-10

Motion om 6 timmars arbetsdag ej besvarade med en
från Vänsterpartiet
handläggnings-tid på över ett
år.
På väg till KSPU

KS/20180584

KS/20190290

2018-12-06

2019-04-12

Motion om 6 timmars arbetsdag ej besvarade med en
från Feministiskt initiativ
handläggningstid på över ett
år.
På väg till KF

Motion om integrerad
verksamhet för barn och
dementa äldre

ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år.
På väg till KSAU

KS/20200099

KS/20200119

KS/20200120

Justerandes signatur

2020-01-24

Motion om semestertia från
Vänsterpartiet

ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år
På väg till KSAU

2020-01-30

Motion om att anställa en
jämställdhetsstrateg från
Marielle Alvdal, Feministiskt
Initiativ

På väg till KSAU

2020-01-30

Motion om
jämställdhetsintegrering från
Marielle Alvdal, Feministiskt
Initiativ

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år
ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

42 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/20200140

KS/20200240

KS/20200361

På väg till KSAU

2020-02-05

Motion om att utreda
möjligheten för
Strömstadsbyggen att bygga
ägarlägenheter från
Kristdemokraterna

På väg till KF

2020-03-13

Motion om att skapa rättvisa
förutsättningar för personer i
Strömstad som omfattas av
gymnasielagen från feministiskt
initiativ

2020-05-27

ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år

ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år
Remitterad till Tekniska
nämnden 2020-08-26 för
yttrande senast 2020-12-28

Motion om ny väg till
Beatebergsgården från
Liberalerna

ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år
Inväntar svar från TN

KS/20200372

KS/20200442

KS/20200480

2020-05-29

Motion om Inkubator utveckling istället för avveckling
från Liberalerna

2020-08-19

Motion om initiativ till
svensk/norsk överläggning om
fördjupat gränssamarbete, i
t.ex. Svinesundskommitténs
regi, för att i samnordisk anda
bidra till fördjupad dialog som
motverkar att negativa "vi-ochdom"känslor i gränsområdet får
fäste från Centerpartiet

2020-09-10

Motion om cykelplan utanför
tätort från Bengt Bivrin,
Miljöpartiet

På väg till KSAU
ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år

På väg till KSAU
ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år

Remitterad till Tekniska
nämnden 2020-10-21 för
yttrande senast 2021-01-21
ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år
Inväntar svar från TN

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

43 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/20200490

2020-09-17

Motion om sanering av
Canningområdet, förstärkning
av kajen samt byggande av bro
från Liberalerna

Uppdrag lagt
till kommundirektören 202012-09 att bereda motionen och
komma med förslag senast
2021-04-09
ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år
Inväntar svar från
kommundirektören

KS/20200507

2020-09-30

Motion om trygghet för dem
som rör sig i Strömstad från
Moderaterna

Remitterad till Tekniska
nämnden och
Kommunstyrelsen 2020-12-09
för yttrande.
ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år
Inväntar svar från TN

KS/20200518

KS/20200526

KS/20200557

2020-10-11

Motion om att skapa alternativa
undervisningsgrupper från
Feministiskt Initiativ

2020-10-16

Motion om att Strömstads
kommun, hos regeringen,
ansöker om att på försök överta
befogenheter och ekonomiska
resurser från
Arbetsförmedlingen för att
möta den ökade arbetslöshet
som nu lokalt följer i pandemins
spår, från Centerpartiet

2020-10-29

Motion om säker skolväg i Skee
från Andreas Friedemann
Hildebrand (KD)

På väg till KF
ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år

På väg till KSAU
ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år

Remitterad till Tekniska
nämnden 2021-03-25 för
beredning
ej besvarade med en
handläggningstid på över ett
år
Inväntar svar från TN

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

44 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/20200578

Motion om säker skolväg
Östergatan

Inväntar svar från TN

KS/20200620

2020-12-03

Motion om
återvinningscentralen 2.0 från
Liberalerna

KS/20200621

2020-12-04

Motion om personalpaviljong
vid Lokstallet från Liberalerna

KS/20200623

KS/20210095

KS/20210161

KS/20210229

KS/20210265

KS/20210272

Justerandes signatur

2020-11-09

Remitterad till Tekniska
nämnden 2021-03-25 för
beredning

2020-12-04

2021-01-22

2021-02-19

2021-04-07

2021-04-28

2021-05-04

Motion om iordningställande av
Slipen från Liberalerna

Motion om solceller på Pilen 5
från Miljöpartiet

Motion om att starta planering
av ny idrottshall i Skee från
Centerpartiet

Inväntar svar från TN
På väg till KF
Remitterad till Tekniska
nämnden 2021-03-25 för
beredning
Inväntar svar från TN
Remitterad till Tekniska
nämnden 2021-03-25 för
beredning
Inväntar svar från TN
Uppdrag lagt till kommundirektören 2021-04-21 att
bereda motionen
Inväntar svar från
kommundirektören
Remitterad till Tekniska
nämnden 2021-04-29 för
beredning

Motion om bilfritt från
Miljöpartiet

Inväntar svar från TN
Remitterad till Tekniska
nämnden 2021-09-22 för
beredning

Motion om att etablera
återbruk av byggmaterial i
Strömstad från Miljöpartiet

Inväntar svar från TN

Motion om tillsättande av en
demokratigrupp för
kvalitetssäkring av demokratin
från Vänsterpartiet

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Remitterad till Tekniska
nämnden 2021-03-25 för
beredning

Uppdrag lagt till kommundirektören 2021-08-18 att
bereda motionen
Inväntar svar från
kommundirektören

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

45 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/20210337

KS/20210391
KS/20210408
KS/20210418
KS/20210484

KS/20210494

2021-06-10

Motion om Strömstad besöksmål med en spännande
Hällristningsresa genom
kommunen från Centerpartiet

2021-07-08

Motion om försköning av
strandpromenaden
Skeppsbroplatsen från
Miljöpartiet

2021-08-18

Motion om förmånscykel för
anställda i Strömstads kommun

På väg till KSPU

2021-08-19

Motion om Strömstads
kommun och klimatrapporten
IPCC 2021 från Centerpartiet

Remitterad till
kommundirektören 2021-10-06
för beredning

2021-09-30

Motion om central badplats
från Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska
nämnden och Strömstads
Badanstalt

2021-10-05

Motion om eget team till varje
hemtjänsttagare samt
anställningsvillkor från
Liberalerna

På väg till KSAU

Remitterad till Tekniska
nämnden 2021-09-09 för
beredning
Inväntar svar från TN

Ny till KF

Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen
KS/2019-0440 Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad
från Vänsterpartiet – Beslut KF 2021-09-09 avslå motionen utifrån Tekniska
nämndens remissvar men att tillvarata motionens intentioner.
KS/2020-0429 Motion om samverkan med det lokala näringslivet för bildandet av
gemensam organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och dess
företag från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet– Beslut KF 202109-09 att anse motionen besvarad.
KS/2020-0519 Motion om att använda könsneutralt språk i kommunens
dokument från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-09-09 att anse motionen
besvarad.
KS/2020-0520 Motion om att använda transinkluderade ansökningar, blanketter
och enkäter från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2021-09-09 att bifalla motionen
KS/2020-0619 Motion om äldres rättighet att arbeta i kommunen från Liberalerna
– Beslut KF 2021-10-14 att anse motionen besvarad
KS/2021-0086 Motion om koldioxidbudget från Feministiskt Initiativ – Beslut KF
2021-10-14 att bifalla motionen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

46 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-04 av kommunsekreterare Ulrika Haugland
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 230

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

47 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0277

KS § 183

Granskning av verkställighet och redovisning
av kommunfullmäktiges beslut 2021

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur
uppdrag fullgjorts.
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.
Senaste redovisningen gjordes 2021-05-17. Denna redovisning redovisar beslut
från det datumet fram till 2021-11-07.
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur
uppdrag fullgjorts.
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.
Senaste redovisningen gjordes 2021-05-17. Denna redovisning redovisar beslut
från det datumet fram till 2021-11-07.
Redovisning 2021-11-16

Justerandes signatur

Diarienummer
Dnr: KS/2016-0525
Renovering simhall

Ansvarig förvaltning
AB Strömstadslokaler

Status
☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Kommentar

KS/2019-0029
Översyn av lokala
ordningsföreskrifter

Tekniska

☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

På väg till KSAU

KS/2019-0051
Ta fram översiktligt
demokratiprogram fram till
2022

Kommunfullmäktiges presidie

☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

48 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2020-0065
Söka permutation av ett
antal mindre fonder

Kommundirektören

KS/2020-0410
Försälja del av fastigheten
Valbäck 1:14

Tekniska

KS/2020-0234
Översyn av kommunens
olika besöksmål

Kommunstyrelsen

KS/2018-0529
Uppdrag till Barn- och
utbildningsnämnden att
tillse att utbildning om
hedersrelaterat våld finns
med i kompetensutvecklingsplanen
KS/2019-0647
Berörda yrkesgrupper ska få
utbildning om hur våld mot
äldre kan förebyggas,
identifieras och hanteras
samt att tydliga rutiner och
ansvarsfördelning tas fram
KS/2020-0241
Utvärdera och systematisera
integrationsarbetet
KS/2021-0474
Övergripande strategi för att
tillvarata solenergi i de
aktuella områden, inklusive
fastigheter, som
kommunkoncernen råder
över

Justerandes signatur

☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Avstyckning av
fastighet
genomförd.
Budgivning på
fastigheten
pågår. Räknar
med att vara
klar till
årsskiftet.

☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
Barn- och utbildningsnämnden ☒Verkställt
.
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Socialnämnden

☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Socialnämnden

☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt
☐Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☒Ej verkställt

Tekniska nämnden

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

49 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2020-0520?
Etablera rutiner för att
säkerställa transinkluderade
ansökningar, blanketter och
enkäter i kommunen
KS/2021-0562
Koldioxidbudget

Kommunstyrelsen

☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Kommunstyrelsen

☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Har förtydligat i
anvisningarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-16 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-17 § 231

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

50 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2020-0556

KS § 184

Status omställningsarbetet

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Sara Arvenberg redogör för Strategisk kompetensutveckling Fyrbodal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt- Strategis k kompetensutveckling Fyrbodal - syfte och
övergripande strategier
Mål för delprojekt norra Bohuslän
Strömstads vuxenutbildning expanderar
Vägar vidare - möten
Samverkan med andra utbildningsaktörer
HögskoleVUX
Platsgaranti på angivna program
Det kommunala aktivitetsansvaret
Kompetensförsörjning ur ett arbetslivsfokus
Vägar vidare i Strömstad

Anna Almén redogör för Arbetssökarstöd:
•
•
•

Samverkan gällande extratjänster
Inflöde från socialtjänsten till arbetssökarstöd ,,,,
Av de 27 som gått till egen försörjning är fördelningen

Richard Holm redogör för Strömstads omställnings- och utvecklingsarbete:
•
•
•
•

att hantera en kris - "vår" modell
Näringslivet i nuläget: november 2021
Korttidsarbetsstödet (KTA)
Handeln: tapp och återstart - framtid

Anja Sonerud redogör för Utvecklingsarena Strömstad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

Flernivåsamverkan
Händelser under året
Marin kunskapsdag på Tjärnö för politiker och tjänstepersoner
Inbjudan till näringslivsträff med fokus på framtidens kompentens
Samverkan
Coompanion
Connect
Almi Väst
Fenixz
Kompetensförsörjning, tillväxt och hållbarhet
Kraftsamling mot framtidens utvecklingsnod
Hur ser det ut framöver - trendspaning
Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

51 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Leon Eriksson redogör för Samverkan för ett attraktivt Strömstad - BID Projekt
"Uppstart Strömstad & Co":
•
•
•
•
•

Samverkan sedan 2016
Syfte/Mål under projektperioden
Arbetsgrupper/nätverk - strategiskt/operativt arbete
Organisering av projektet
BID-modellen

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

52 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0559

KS § 185

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Beslut om kommuntal för mottagande av nyanlända 2022, KS/2021-0559
Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2021-08-31, KS/2021-0352
Protokoll styrelsemöte - AB Strömstadsbyggen 2021-09-16, KS/2021-0055
Ordförandebeslut - Remissvar - Detaljreglering för Nexans kabelfabrik,
Halden, KS/2021-0275
Ordförandebeslut - Remissvar avseende detaljplanering för RØD gbnr
40/1 - Hvaler kommune, KS/2021-0535
Ordförandebeslut - Remissvar avseende detaljplanering - Halden Havn
Mølen, KS/2021-0547
Delegationsbeslut - Natursnokarna drar till Koster Natursskydsföreningen Strömstad, KS/2021-0295
Delegationsbeslut - arrangörsbidrag - Fotbollsfritids - IFK Strömstad,
KS/2021-0458
Delegationsbeslut - arrangörsbidrag - Demokrati-labbet - Krokstrands
Folkets hus, KS/2021-0512
Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag - Idefjordens SK, KS/20210284
Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag - IF Friskis & Svettis
Strömstad, KS/2021-0402
Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag fritid - Lions Hockeyclub
Strömstad, KS/2021-0526
Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag fritid - Dynekilens
Golfklubb, KS/2021-0528
Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag fritid - Strömstad
Löparklubb, KS/2021-0533
Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag fritid - STRÖMSTADS IF,
KS/2021-0534
Delegationsbeslut - grund- och aktivitetsbidrag fritid - Strömstad
Simförening, KS/2021-0537
Delegationsbeslut, öppethållande vid större helger 2022, KS/2021-0529

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

53 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2021-0601

KS § 186

Initiativärende - Coronabonus

Kommunstyrelsens beslut

att ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Lars Tysklind (L) och Kerstin Karlsson (L) lämnar in ett initiativärende där de
yrkar Att en del av överskottet i årets budget används till en engångssumma för
samtlig personal i kommunen beräknat på 1500 kr för heltid.
Strömstads kommuns personal har under pandemin tagit ett stort ansvar när det
gällt att driva all verksamhet framåt trots stora påfrestningar. Liberalerna anser
att det motiverar ett extra erkännande i form av en ”coronabonus”.
Alla verksamheter har mött nya utmaningar med stängd gräns och pandemi. Med
kreativitet, stort engagemang, nya arbetssätt och god samarbetsförmåga har det
gått över förväntan, och en fullgod service för medborgarna har upprätthållits.
Vi önskar att bonusen betalas ut till alla medarbetare som arbetat minst
motsvarande 50 procents tjänstgöringsgrad under perioden 1 mars 2020 till 31
oktober 2021. Det gäller såväl timanställda som vikarier och fast anställd personal.

Beslutsunderlag
Initiativärendet

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott
för beredning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans beslut och finner
att så sker.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

54 (54)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

KS/2018-0580

KS § 187

Information om översvämningsutredningen
för Vättlandsälven

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Krisledningssamordnare Peter Dafteryd informerar om
översvämningsutredningen för Vättlandsälven samt om beslutet att sätta ut
mätpunkter och dess kostnader.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

