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Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande
Leif Andersson (S), närvarande digitalt på distans
Rose-Marie Fagerberg (KD)
Marielle Alvdal (FI), närvarande digitalt på distans
Mattias Gustafsson (SD), närvarande digitalt på distans
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande, närvarande digitalt på distans
Marie Edvinsson Kristiansen (M)
Jörgen Molin (M)
Åsa Torstensson (C), § 44-55, tjänstgörande och § 59-70, ej tjänstgörande,
närvarande digitalt på distans
Bengt Bivrin (MP), närvarande digitalt på distans

Tjänstgörande ersättare

Andreas Hansson (C), § 56-70, närvarande digitalt på distans
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Övriga närvarande

Ersättare

Lena Martinsson (S), närvarande digitalt på distans
Ulf Gustafsson (S), närvarande digitalt på distans
Kerstin Karlsson (L), närvarande digitalt på distans
Andreas Nikkinen (MP), närvarande digitalt på distans
Andreas Hansson (C), § 446-55, närvarande digitalt på distans

Övriga deltagare

Mats Brocker, kommundirektör
Carina Bohm, förvaltningschef Miljö- och byggförvaltningen, § 44,
närvarande digitalt på distans
Björn Richardsson, översiktsplanerare, § 44, närvarande digitalt på distans
Malin Fransson, planeringsarkitekt, § 45-46, närvarande digitalt på distans
Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör, § 45-46, närvarande
digitalt på distans
Roland Kindslätt, förvaltningschef Tekniska förvaltningen, § 45-46,
närvarande digitalt på distans
Elin Solvang, plan- och byggchef, § 47-49, närvarande digitalt på distans
Jimmy Magnusson, planeringsarkitekt, § 47-49, närvarande digitalt på
distans
Krister Olsson, Leader Bohuskust och gränsbygd, § 53, närvarande digitalt
på distans
Carina Dalenius, controller, § 57-59, närvarande digitalt på distans
Maria Kvarnbäck, kommunikationschef, § 58, närvarande digitalt på
distans
Karin Mellberg Jansson, HR-chef, § 58, närvarande digitalt på distans
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 58-66, närvarande digitalt på
distans
Terése Lomgård, utvecklingschef, § 58, närvarande digitalt på distans
Ulrika Haugland, kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2020-0600

KS § 44

Information om Vattenmyndighetens samråd
kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i
Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan,
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder
mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds
under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021. Synpunkter på
samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den 30 april
2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft samråd med Miljö- och byggnämndens
presidium och Tekniska nämndens presidium den 31 mars 2021 där det
beslutades att delegera till Tekniska nämnden att svara på remissen, att informera
Kommunstyrelsen om ärendet vid kommunstyrelsens möte den 14 april 2021,
samt att samråda med Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden avseende
förslag till svar på remissen den 20 april 2021 klockan 11-12.

Beslutet skickas till

TN Diarie
Tekniska nämndens presidium
Miljö- och byggnämndens presidium
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2019-0644

KS § 45

Detaljplan ROSSÖ 2:16 m. fl. - antagande

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anta förslag till detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl, upprättat 2020-10-23,
reviderat 2021-02-04.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har en önskan om att södra kustområdet ska kunna fortsätta
utvecklas med ny bebyggelse. Detaljplaneringen för del av Rossö 2:16 ska bidra till
att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett levande lokalsamhälle.
Planförslaget möjliggör 11 villatomter i området Höjden på Rossö. Planområdet är
i privat ägo. Den aktuella marken är idag obebyggd och ligger i direkt anslutning
till befintliga bostäder/fritidshus, väg och VA-ledningar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 64
Tjänsteskrivelse 2021-02-15
Plankarta upprättad 2020-10-23, rev 2021-02-04
Illustrationskarta daterad 2020-10-23, rev 2021-02-04
Planbeskrivning daterad 2020-10-23, rev 2021-02-04
Samrådsredogörelse daterad 2019-11-07
Granskningsutlåtande daterat 2021-02-03
Utredningar:
Bilaga 1 Dagvattenbedömning, Ramboll, 2019-03-29
Bilaga 2 Dagvatten- och skyfallsutredning, Ramboll, 2020-06-16
Bilaga 3 Tillägg PM Dagvattenhantering förtydligande 2020-12-17
Bilaga 4a+b Geoteknisk utredning, GEO-gruppen AB, 2019-02-05 rev 2021-01-28,
Bilaga 5 Geotekniskt PM 2, 2021-02-11
Bilaga 6 Naturvärdesinventering, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ,
rapport 2018:21
Bilaga 7 PM Trafikutformning, Ramboll, 2020-09-21
Bilaga 8 Arkeologisk utredning, Kulturlandskapet rapporter 2019:18,
Kulturlandskapet, 2019
Bilaga 9 PM Höjdsättningsprinciper, Ramboll, 2020-10-05
Bilaga 10 Principförslag spill- och vattenledningar, Ramboll, 2021-01-20

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl, upprättat 2020-10-23,
reviderat 2021-02-04.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2019-0644

KS § 46

Detaljplan Rossö 2:16 m. fl. Exploateringsavtal

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Sammanfattning av ärendet

Ett planförslag föreligger avseende detaljplan för fastigheten Rossö 2:16 m.fl.
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.
Detaljplanen syftar till att skapa nya bostäder som främjar helårsboende och ett
levande lokalsamhälle.
Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till
exploateringsavtal med tillhörande bilagor.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak utbyggnad av VA-anläggning inom
planområdet, dagvattenanläggning samt väg inom planområdet.
Exploateringsavtalet reglerar också ansvar för att tillskapa samt ompröva
gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt i erforderlig omfattning.
Exploatören har ställt säkerhet till kommunen i form av en deposition om
1 100 000 kr för att trygga exploatörens åtaganden med anledning av
exploateringsavtalet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 63
Tekniska nämndens beslut 2021-03-23 § 34
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-02-25.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende detaljplanen Rossö 2:16 m.fl.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2021-0103

KS § 47

KEBAL 1:120 och KEBAL 1:18 - Ansökan om
planbesked

Kommunstyrelsens beslut

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-03-11
att placera planarbetet i gruppen vilande
att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30
att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet
inleds.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked:
9 665:-

Sammanfattning av ärendet

Kebal 1:120 och dess tre grannfastigheter var i detaljplanen som gällde fram till
2001 planlagda för barnkoloni. Med den planändring som gjordes 2001 ändrades
användningen till bostäder men plankartan ändrades inte vilket fått till
konsekvens att två av de fyra tomterna inom användningsområdet nästan enbart
består av prickad mark. Detta försvårar avsevärt för fastighetsägarna och innebär
en stor osäkerhet hur fastigheterna skulle kunna användas om det till exempel
sker en olycka med de hus som står där idag. Syftet med planändringen är att se
till att det varje fastighet har en byggrätt som är likvärdig med närområdet, det vill
säga att det finns en fungerande byggrätt för bostadsändamål på respektive
fastighet.

Beslutsunderlag

Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2021-01-26
Start-PM, daterat 2021-03-11
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 50

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-03-11
att placera planarbetet i gruppen vilande
att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30
att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet
inleds.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked:
9 665:-

Förslag till beslut under sammanträdet

Jörgen Molin (M), med instämmande från Mattias Gustafsson (SD) och RoseMarie Fagerberg (KD), yrkar på att avsnittet om Fördjupad översiktsplan stryks i
Miljö- och byggförvaltningens start-PM.
Bengt Bivrin (MP), med instämmande från Lars Tysklind (L) och Marielle Alvdal
(FI) yrkar avslag på Jörgen Molins yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om vi kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att
så sker.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jörgen Molins
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår Jörgen Molins yrkande.

Beslutet skickas till

Sökanden
Miljö- och byggförvaltningen; mbn@stromstad.se
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2021-0102

KS § 48

HJÄLTSGÅRD 6:139 - Ansökan om planbesked

Kommunstyrelsens beslut

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-03-17
att starta planarbetet omgående
att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30
att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet
inleds.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked:
9 665:-

Sammanfattning av ärendet

Syftet med ändringen är att även tillåta skolverksamhet på fastigheten då det
saknas utrymme inom befintligt skolområde.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) upplyser att grundsärskolans är i stort behov av
större lokaler, där barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med
Strömstadslokaler har identifierat gamla Skofabriken som en möjlig lokalisation.
Lokalen är i mycket dåligt skick och det kommer att krävas stor ombyggnation för
att anpassa lokalerna. Det har även diskuterats att man eventuellt måste riva
befintlig fastighet för att bygga nytt. Behovet är redan från 22/23 och är ökande.
Barn och utbildningsnämnden har nu att ta ställning till om det då är bättre att
bygga en ny byggnad intill nuvarande skolbyggnad där tidigare förskola funnits
men som rivits.

Beslutsunderlag

Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2021-01-27
Start-PM, daterat 2021-03-17
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 51

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-03-17
att placera planarbetet i gruppen vilande
att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30
att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet
inleds.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked:
9 665:-

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden Kent Hansson (S) yrkar, med instämmande från Rose-Marie
Fagerberg (KD), på att starta planarbetet omgående.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och ordförandens
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutet skickas till

Sökanden
Miljö- och byggförvaltningen; mbn@stromstad.se
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2020-0235

KS § 49

Knarrevik 1:4 - ansökan om planbesked

Kommunstyrelsens beslut

att för det fortsatta planarbetet följa de kriterier som anges i tjänsteskrivelsen
daterad 2021-03-31.

Reservationer och särskilda uttalanden

Lars Tysklind (L) och Marielle Alvdal (FI) deltar inte i beslutet.
Bengt Bivirin reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig
reservation, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Under år 2020 inkom en ansökan om planbesked för ett småhusområde inom
fastigheten Knarrevik 1:4 från företaget Knarrevik Fastighet AB. Kommunstyrelsen
beslutade 2020-09-30 § 148 att meddela positivt planbesked för ansökan. Planoch byggavdelningen är nu i uppstarten av planarbetet tillsammans med
exploatören.
Ansökan om planbeskedet omfattar 16 villatomter i den västra delen av
fastigheten med en area på cirka 1,5 hektar. Under inledningen av planarbetet har
exploatören nu inkommit med en skiss över området som innehåller 24 tomter
över en area på cirka 3 hektar. Eftersom denna exploatering är betydligt mer
omfattande än vad som medgavs i beslutet om planbesked bedömer
förvaltningen att ett nytt politiskt ställningstagande behövs.
Enligt exploatören utgår den nya skissen från områdets naturliga avgränsningar
efter en närmare studie av förutsättningarna. Förvaltningen och exploatören har
diskuterat skisserna gemensamt och har enats om att lyfta frågan om
planområdets omfattning till kommunstyrelsen för beslut. Exploatören har skickat
in en skrivelse med en motivering till det utökade planområdet som finns med
som underlag till denna tjänsteskrivelse.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att, om man ska ta fram en detaljplan för
området, kan göra det på andra sätt än den ursprungliga ansökan. Planläggningen
står och faller troligen inte på om det är 16 eller 24 tomter i området eller om 1,5
eller 3 hektar bebyggs. Detaljplanens möjlighet att vinna laga kraft och att bli
genomförd utan en stor omgivningspåverkan beror snarare på hur bebyggelsen
anpassas till terrängen och hur exponerad den blir i landskapet.
Mot denna bakgrund anser förvaltningen att det är rimligt att studera ett större
område för planläggning och inte vara låst till ett visst antal tomter. De tomter
och vägar som medges i planförslaget bör vara anpassade till terrängen på ett sätt
som inte kräver stora sprängningar, utfyllnader eller stödmurar och bör hållas
undan från hällmarken i områdets topp. De tomter som medges bör vara
tillräckligt stora för permanent bebyggelsen med helårsstandard med en area på
cirka 900 – 1000 kvadratmeter.
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Sammanträdesdatum
2021-04-14

Om dessa kriterier tillämpas behövs ett fortsatt skissarbete där de föreslagna
tomterna anpassas till terrängen. Flera av tomterna i exploatörens nya skiss är
placerade i kraftiga lutningar och det är långt ifrån säkert att 24 tomter får plats i
området. Ett möjligt resultat skulle till exempel kunna bli att det bara får plats 16
tomter, men att dessa är placerade på ett mer terränganpassat sätt än i den
ursprungliga ansökan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
Förslag från exploatör 2021-03-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 65

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att för det fortsatta planarbetet följa de kriterier som anges i tjänsteskrivelsen
daterad 2021-03-31.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S), Rose-Marie Fagerberg (KD), Jörgen Molin (M) och Kent
Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Bengt Bivrin (MP) yrkar på att planarbetet på Knarrevik 1:4 avbryts.
Åsa Torstensson (C) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan de tre förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till

Sökanden
Miljö- och byggförvaltningen; mbn@stromstad.se
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

Bilaga

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2019-0049

KS § 50

Svar på - Medborgarförslag om utökat
korttidsboende i Strömstads sjukhus lokaler
med möjlighet till jourläkare

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anse medborgarförslaget besvarat genom att beakta förslaget i den
kommande planeringen för fastigheten Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet

Stein Rukin, Sven Moosberg och Hans Lind har inkommit med ett
medborgarförslag där de föreslår utökat korttidsboende i befintliga lokaler på
Strömstads sjukhus, för behovet i Norra Bohuslän/Dalsland och andra kommuner
inom VGR samt eventuellt Norge med möjlighet till jourläkare. Lokaler finns i den
tomma byggnaden Strömstads sjukhus och patientunderlag finns. De förslår att
förslaget inarbetas med det beslutet som fullmäktige tog den 13 december 2018
rörande ärendet Friskare Vård.
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning
2019-02-14 § 65.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 § 73 att remittera ärendet
till socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det i
dagsläget ej finns behov för en ökning av antalet korttidsplatser.
Korttidsverksamheten har under 2019 och 2020 inte haft behov av ytterligare
platser än de befintliga vilket inte motiverar en ökning av antalet platser i nuläget.
Samverkan med läkare sker idag med berörda vårdcentraler och skall uppdraget
förändras behöver dialog föras med regionen.
Socialnämndens remissvar är taget utifrån hur läget ser ut i Strömstad idag.
Medborgarförslaget pekar på att göra platser tillgängliga för andra kommuner.
Kommunledningsförvaltningen anser att detta ska beaktas i den kommande
planeringen för fastigheten Pilen 5.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 § 36
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 73
Medborgarförslaget

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse medborgarförslaget besvarat genom att beakta förslaget i den
kommande planeringen för fastigheten Pilen 5.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar avslag på medborgarförslaget i enlighet med
socialnämndens yttrande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Åsa Torstenssons
förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

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
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2019-0213

KS § 51

Svar på - Medborgarförslag om äldreboende

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då
Strömstadsbyggen beslutat bygga hyreslägenheter på fastigheterna. Samtidigt
pågår utredning om att utveckla antal platser för äldreboende i kommunen och
bland annat på Pilen 5.

Sammanfattning av ärendet

Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga ett nytt
äldreboende = trygghets- tillgänglighets och mellanboende på fastigheterna
Magistern 4 och 13 (Rosahuset-tomten).
Kommunfullmäktige remitterade 2019-03-28 § 98 ärendet till socialnämnden för
yttrande.
Kommundirektören har tillsammans med förvaltningschefen för
Socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en planering för lokaler avsedda för
särskilt boende. I uppdraget ingår att i första hand utreda möjligheterna till
särskilt boende på Pilen 5.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Socialnämndens förslag att avslå
medborgarförslag samt uppger att Strömstadsbyggen har beslutat att bygga
hyreslägenheter på fastigheterna Magistern 4 och 13.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 98
Socialnämndens remissvar, SN 2021-01-28 § 11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 § 37

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget om äldreboende på Magistern 4 och 13 då
Strömstadsbyggen beslutat bygga hyreslägenheter på fastigheterna. Samtidigt
pågår utredning om att utveckla antal platser för äldreboende i kommunen och
bland annat på Pilen 5.

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
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2019-0692

KS § 52

Svar på - Motion om införande av alkolås i
fordon som nyttjas av Strömstads kommun
från Miljöpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att anse motionen besvarad men att avvakta med beslut om införande av alkolås i
Strömstads kommuns fordon till dess att införandet av alkolås i bil hos
Strömstadsbyggen är utvärderat.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon
som nyttjas av Strömstads kommun.
Bengt Bivrin yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med
undantag av räddningstjänstens fordon.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 att remittera motionen till
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 att remittera motionen till
Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande.
AB Strömstadsbyggens styrelse beslutade 2020-12-08:
- AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar om kravet på alkolås som tillval i
framtida upphandlingsunderlag för bolagets samtliga bilar.
- AB Strömstadsbyggens styrelse beslutar att som svar på motionen överlämna
tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tekniska nämnden beslutade 2021-01-21 att lämna yttrande till kommunstyrelsen
med förslag att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-24 § 38
Tjänsteskrivelse 2021-02-09
Remissvar från Tekniska nämnden 2021-01-26
Remissvar från Strömstadsbyggen 2020-12-08
Motion Centerpartiet, Bengt Bivrin- Införande av alkolås i fordon som nyttjas av
Strömstads kommun 2019-11-27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad men att avvakta med beslut om införande av alkolås i
Strömstads kommuns fordon till dess att införandet av alkolås i bil hos
Strömstadsbyggen är utvärderat.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt Bivrin (MP) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI), Lars Tysklind
(L), Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Åsa Torstensson (C), bifall till motionen.
Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt Bivrins
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för
att arbetsutskottets förslag och nej-röst för att Bengt Bivrins förslag.

Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 5 nej-röster för Bengt Bivrins
förslag beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Kent Hansson
2 Mats Granberg
3 Leif Andersson
4 Rose-Marie Fagerberg
5 Marielle Alvdal
6 Mattias Gustafsson
7 Lars Tysklind
8 Marie Edvinsson Kristiansen
9 Jörgen Molin
10 Åsa Torstensson
11 Bengt Bivrin

2021-04-14
Parti
Ja
S
Ja
S
Ja
S
Ja
KD
Ja
FI
SD
Ja
L
M
M
Ja
C
MP
6

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
5

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
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS § 53

Information från Leader Bohuskust och
gränsbygd

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson presenteras som ny ordföranden i Leader Bohuskust och
gränsbygd.
Krister Olsson, Leader Bohuskust och gränsbygd redogör för Leaderprojekt i
Strömstad.
Det är fyra kommuner som samarbetar i Leader Bohuskust och gränsbygd,
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. De består av fyra fonder: Jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling, Havs- och fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden
samt Socialfonden. För Havs- och fiskerifonden ingår även kommunerna i södra
Bohuslän, Göteborgs södra skärgård samt Fiskebäck.
De arbetar utifrån fyra insatsområden, Hållbart fiske och vattenbruk samt marina
livsmedel, Hållbara gröna näringar – öppna landskap och lokal mat, Miljösmarta
jobb – fokus på turism, miljö och energi och Social innovation – förnyelse,
inflytande, service och ökad attraktivitet. De redogör för några av projekten; Scary
Seafood, Förstudie Mat och folk, Bohuslän Berättar, Vandringsleder kring Daftö
Resort, Biking Strömstad, Kulturväxthuset, Cykel och Salt och Kosters nya boende.
De redogör för vad Strömstads kommun erhållit i projektmedel och vad
kommunen medfinansierat och konstaterar att uppväxlingen på satsat kommunal
krona ger 3,1 kr tillbaka.

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
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2021-0182

KS § 54

Avsägelse som ersättande
kommunrepresentant för Strömstads
kommun i Leader Bohuskust och Gränsbygd

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna Åsa Torstenssons (C) avsägelse från uppdraget som ersättande
kommunrepresentant för Strömstads kommun i Leader Bohuskust och Gränsbygd.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättande
kommunrepresentant för Strömstads kommun i Leader Bohuskust och Gränsbygd.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Åsa Torstensson (C)

Beslutet skickas till

Åsa Torstensson
Leader Bohuskust och Gränsbygd
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2021-0182

KS § 55

Val av ersättande kommunrepresentant för
Strömstads kommun i Leader Bohuskust och
Gränsbygd

Kommunstyrelsens beslut

att utse Andreas Hansson (C) som ny ersättande kommunrepresentant för
Strömstads kommun i Leader Bohuskust och Gränsbygd.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har att utse en ny ersättande kommunrepresentant för
Strömstads kommun i Leader Bohuskust och Gränsbygd efter Åsa Torstensson
som avsagt sig uppdraget.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind (L) föreslår att Andreas Hansson (C) utses som ny ersättande
kommunrepresentant för Strömstads kommun i Leader Bohuskust och Gränsbygd.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Lars Tysklinds
förslag och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Andreas Hansson
Leader Bohuskust och Gränsbygd
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2021-0129

KS § 56

Internbudget kultur- och fritid 2021

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna internbudget för kultur och fritid 2021 med den justeringen att
lokalkostnaden för Kulturhuset fördelas så att även fritidsgårdsverksamheten
belastas.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsutskottet har tagit fram förslag på internbudget för kultur och
fritid 2021.

Beslutsunderlag

Detaljbudget kultur
Detaljbudget fritid
Tjänsteskrivelse kulturansvarig och fritidsansvarig 2021-02-04
Kultur- och fritidsutskottets beslut 2021-02-12 § 7

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
att godkänna internbudget för kultur och fritid 2021.
Med reservation för att Västra Götalandsregionens årliga bidrag till Konsthallen
Lokstallet inte fastställts av kulturnämnden ännu, fastställs under februari månad.

Beslutsgång

Ordföranden Kent Hansson (S) yrkar att lokalkostnaden för Kulturhuset fördelas så
att även fritidsgårdsverksamheten belastas för att få så korrekta jämförelsetal
som möjligt.

Omröstningsresultat

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag med hans tillägg och finner att så sker.

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
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2020-0135

KS § 57

Etappmål och styrtal

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att godkänna förslag till styrtal till kommunfullmäktiges etappmål för år 20212022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 att ge kommundirektören i
uppdrag att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga
den (KF 2020-04-23 §50). Enligt beslutet skulle detta ske genom att komplettera
Vision 2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med
etappmål för år 2021 och 2022.
Kommunfullmäktige antog i juni (KF 2020-06-16 §95) preliminärt etappmålen för
2021-2022. Partierna ombads att komma in med eventuella synpunkter på de
preliminärt antagna etappmålen senast den 1 september 2020. Under augusti
arbetade även varje nämnd med etappmålen och de synpunkter som framkom vid
de workshops som genomfördes har sammanställts.
Utifrån de synpunkter och förslag som framkom tog kommundirektören fram ett
samlat förslag till etappmål där hänsyn har tagits till remissvaren från partierna
och synpunkter från nämnderna.
Kommunfullmäktige antog därefter mål och budget 2021 samt plan 2022-2024
den 26 november 2020 (KS/2020-0135) och etappmålen blev slutligt beslutade.
Parallellt med denna process har förslag till styrtal tagits fram för att möjliggöra
en mätning av måluppfyllelsen. Samtliga av kommunens förvaltningar har varit
involverade i att ta fram förslag till styrtal och även föreslagna målnivåerna för
2021 och 2022. Styrtalen har sedan beslutats i samband med varje nämnds
verksamhetsplan för 2021.
Styrtalen kommer att återrapporteras till nämnder och fullmäktige i samband med
uppföljningsrapporter i april, augusti och vid årsbokslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-12
Vision 2030, etappmål 2021-2022 samt styrtal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 52

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till styrtal till kommunfullmäktiges etappmål för år 20212022.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

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
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2020-0471

KS § 58

Verksamhetsplan för
kommunledningsförvaltningen 2021

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2021 efter
redaktionella ändringar.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån kommunstyrelsens beslutade budgetskrivelse för år 2021 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 att utveckla kommunens
gemensamma servicefunktion (kommuncenter) och arbetet med digital
informations- och ärendehantering fortsätter. Arbetet med att stärka kommunens
styrning och ledning fortsätter med avstamp i kommunkompassutvärderingen och
flera satsningar görs på kommunen som arbetsgivare. Näringslivet är i fokus och
arbetet med AGENDA 2030 fortsätter samt utvecklingen av kommunens kulturoch fritidsverksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 53
Tjänsteskrivelse 2021-01-13
Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2021 efter
redaktionella ändringar.

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
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2020-0219

KS § 59

Internkontroll 2020 - sammanställd rapport

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för intern kontroll, med utgångspunkt i
nämndernas rapportering av uppföljning av de interna kontrollplanerna,
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall
förbättringar behövs, se till att de åtgärdas. Kommunstyrelsen ska även informera
sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.
Enligt reglementet för intern kontroll ansvarar nämnderna för att årligen
rapportera till kommunstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar. Samtliga
nämnder har följt upp den interna kontrollplanen för år 2020.
För de kommunala bolagen saknas idag tydliga krav från kommunstyrelsen på hur
arbetet med intern kontroll ska struktureras och rapporteras. Det saknas en
rapportering från de kommunala bolagen till kommunstyrelsen över hur den
interna kontrollen fungerar. För att säkerställa att kommunstyrelsen har tillräcklig
information för att utöva sin uppsiktsplikt bör därför en översyn göras av gällande
styrande dokument.
Nämndernas rapportering av internkontrollplan för 2020 visar inte på några
allvarliga eller akuta brister i den interna kontrollen. I de fall brister har påträffats
har granskningsområdet överförts till kommande års internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 54
Tjänsteskrivelse 2021-03-16
Rapport – Uppföljning av intern kontroll Strömstads kommun 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2020.

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

27 (45)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2020-0040

KS § 60

Uppsiktsplikt AB Strömstadsbyggen 2020

Kommunstyrelsens beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstadsbyggen med dotterbolag,
i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har granskat styrelseprotokoll, bolagsstämmoprotokoll och
bolagsordning för AB Strömstadsbyggen, samt för dotterbolagen AB
Strömstadsgaragen och AB Strömstanet. Dessutom har även ägardirektiv,
lekmannarevisorernas granskningsrapport, årsredovisning och den auktoriserade
revisorns revisionsberättelse gåtts igenom.
I årsredovisningarna för bolagen har styrelserna inte uttalat sig om bolagens
ändamål, kommunala principer, bolagens föremål och kommunala kompetens.
I lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns inte heller något uttalande om
de anser att bolagen har bedrivit verksamheten enligt ändamålet och inom de
kommunala befogenheterna.
Då ingen anmärkning lämnas i granskningsrapporterna görs bedömningen att
lekmannarevisorerna anser att verksamheterna bedrivits ändamålsenligt och
inom befogenheterna.
Av ägardirektiven framgår att bolagen ska lämna ekonomisk information till
kommunen efter mars, augusti och december. Bolaget har lämnat ekonomisk
information till kommunens ekonomiavdelning efter mars, augusti och för helåret
till den sammanställda redovisningen. Det har också genomförts samråd med
bolagen vid två tillfällen under året. Att bolagen löpande under året lämnar
ekonomiska rapporter och redovisar sin verksamhet är en viktig del i
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Granskning av bolagets avgivna årsredovisning för 2020 samt den rapport som
bolagets lekmannarevisor avgivit för samma period har inte gett några
indikationer på att bolagens verksamhet bedrivits i strid med de kommunala
ändamålen och befogenheterna.
Utifrån vad som i övrigt har framkommit om detta bolags verksamhet saknas det,
enligt förvaltningens mening, skäl att ifrågasätta att verksamheten är
kommunalrättsligt kompetensenlig.
Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv för bolaget,
uttalanden från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt framkommit om
verksamheten i samråd, årsredovisning och protokoll gör förvaltningen
bedömningen att verksamheten i AB Strömstadsbyggen med dotterbolag under
föregående kalenderår anses ha bedrivits enligt det fastställda ändamålet och
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utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vi föreslår därmed att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med denna bedömning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 55

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten i AB Strömstadsbyggen
med dotterbolag, i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Diariet
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KS/2020-0043

KS § 61

Uppsiktsplikt AB Strömstads Badanstalt 2020

Kommunstyrelsens beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstads Badanstalt, i 2020 har
bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har översiktligt gått igenom den verksamhet som bedrivits i alla
kommunens helägda bolag. Vi har granskat styrelseprotokoll,
bolagsstämmoprotokoll och bolagsordning för bolaget. Dessutom har även
ägardirektiv, lekmannarevisorernas granskningsrapport, årsredovisning och den
auktoriserade revisorns revisionsberättelse gåtts igenom.
I årsredovisningarna för bolaget har styrelsen inte uttalat sig om bolagets
ändamål, kommunala principer, bolagets föremål och kommunala kompetens.
I lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns inte heller något uttalande om
de anser att bolaget har bedrivit verksamheten enligt ändamålet och inom de
kommunala befogenheterna.
Då ingen anmärkning lämnas i granskningsrapporterna görs bedömningen att
lekmannarevisorerna anser att verksamheten bedrivits ändamålsenligt och inom
befogenheterna.
Av ägardirektiven framgår att bolaget ska lämna ekonomisk information till
kommunen efter mars, augusti och december. Bolaget har lämnat ekonomisk
information till kommunens ekonomiavdelning efter mars, augusti och för helåret
till den sammanställda redovisningen. Det har också genomförts samråd med
bolagen vid två tillfällen under året. Att bolaget löpande under året lämnar
ekonomiska rapporter och redovisar sin verksamhet är en viktig del i
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Granskning av bolagets avgivna årsredovisning för 2020 samt den rapport som
bolagets lekmannarevisor avgivit för samma period har inte gett några
indikationer på att bolagens verksamhet bedrivits i strid med de kommunala
ändamålen och befogenheterna.
Utifrån vad som i övrigt har framkommit om detta bolags verksamhet saknas det,
enligt förvaltningens mening, skäl att ifrågasätta att verksamheten är
kommunalrättsligt kompetensenlig.
Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv för bolaget,
uttalanden från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt framkommit om
verksamheten i samråd, årsredovisning och protokoll gör förvaltningen
bedömningen att verksamheten i AB Strömstads Badanstalt under föregående
kalenderår får anses ha bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom
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ramen för de kommunala befogenheterna. Vi föreslår därmed att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med denna bedömning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 56

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten i AB Strömstads
Badanstalt, i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Diariet
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KS/2020-0044

KS § 62

Uppsiktsplikt AB Strömstadslokaler 2020

Kommunstyrelsens beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstadslokaler, i 2020 har
bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Reservationer och särskilda uttalanden
Jörgen Molin (M) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har översiktligt gått igenom den verksamhet som bedrivits i alla
kommunens helägda bolag. Vi har granskat styrelseprotokoll,
bolagsstämmoprotokoll och bolagsordning för bolaget. Dessutom har även
ägardirektiv, lekmannarevisorernas granskningsrapport, årsredovisning och den
auktoriserade revisorns revisionsberättelse gåtts igenom.
I årsredovisningarna för bolaget har styrelsen inte uttalat sig om bolagets
ändamål, kommunala principer, bolagets föremål och kommunala kompetens.
I lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns inte heller något uttalande om
de anser att bolaget har bedrivit verksamheten enligt ändamålet och inom de
kommunala befogenheterna.
Då ingen anmärkning lämnas i granskningsrapporterna görs bedömningen att
lekmannarevisorerna anser att verksamheten bedrivits ändamålsenligt och inom
befogenheterna.
Av ägardirektiven framgår att bolaget ska lämna ekonomisk information till
kommunen efter mars, augusti och december. Bolaget har lämnat ekonomisk
information till kommunens ekonomiavdelning efter mars, augusti och för helåret
till den sammanställda redovisningen. Det har också genomförts samråd med
bolagen vid två tillfällen under året. Att bolaget löpande under året lämnar
ekonomiska rapporter och redovisar sin verksamhet är en viktig del i
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Granskning av bolagets avgivna årsredovisning för 2020 samt den rapport som
bolagets lekmannarevisor avgivit för samma period har inte gett några
indikationer på att bolagens verksamhet bedrivits i strid med de kommunala
ändamålen och befogenheterna.
Utifrån vad som i övrigt har framkommit om detta bolags verksamhet saknas det,
enligt förvaltningens mening, skäl att ifrågasätta att verksamheten är
kommunalrättsligt kompetensenlig.
Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordning och ägardirektiv för bolaget,
uttalanden från lekmannarevisorer samt av vad som i övrigt framkommit om
verksamheten i samråd, årsredovisning och protokoll gör förvaltningen
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bedömningen att verksamheten i AB Strömstadslokaler under föregående
kalenderår får anses ha bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Vi föreslår därmed att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med denna bedömning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 57

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten i AB Strömstadslokaler,
i 2020 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

33 (45)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2020-0220

KS § 63

Årsredovisning 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. att godkänna årsredovisningen för 2020.

2. att det kommunala ändamålet med AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt anses uppfyllt.
3. att i Årsredovisning 2020 tillföra förtydligande om att det år 2020 infördes nya
beräkningar avseende kommunalekonomiska utjämningssystemet som för
Strömstads kommun räkning innebär en förstärkning på ca 22 miljoner som både
stärker kommunens ekonomi långsiktigt och har stor betydelse för det
ekonomiska resultatet för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen är en sammanställning över verksamhetsåret 2020. Rapporten
omfattar måluppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, ekonomiskt
resultat och ställning för kommunkoncernen och kommunen, budgetuppföljning
för styrelse, nämnder och bolag samt personalredovisning.
Strömstads kommuns balanskravsresultat är 47,0 miljoner kronor att jämföra med
budgeterade 29,5 miljoner kronor. Året har präglats av Covid-19 vilket har
påverkat verksamheten väsentligt. En stängd gräns mot Norge sedan mitten av
mars 2020 har resulterat i påtagliga intäktsminskningar för främst hamn- och
parkeringsverksamheten. Kommunen har samtidigt fått ett bra stöd via de bidrag
staten tilldelar kommunerna under pandemin. Kostnadsersättning har erhållits för
såväl sjuklöner som andra merkostnader. Positiva poster som reavinster för
finansiella tillgångar, försäljning av mark, lägre pensionskostnader samt låga
räntekostnader, god hushållning med resurser i verksamheterna samt lägre
kostnader än förväntat för exploateringsprojekt, gör att resultatet överstiger
budet.
Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat efter dispositioner och
skatt om 9,6 miljoner kronor.
Det goda resultatet 2020 behövs till fullo för att finansiera beslutade
investeringar. Resultatet borgar därtill för en långsiktigt hållbar ekonomi och
skapar handlingsberedskap för utveckling av samhällsservicen även kommande år.
Det minskar även behovet av låneupptagning och ökar graden av egen
finansiering i beslutade investeringar, viktigt i sin tur för att minska den totala
låneskulden.
Befintligt underskott på 24,0 mnkr i nämndernas redovisning förklaras i stort av
förlorade hamn- och parkeringsintäkter till följd av stängd riksgräns mot Norge.
Nämnderna i övrigt redovisar ett nära noll-resultat, detta trots ökade kostnader
på grund av pandemin. Kommunen har fått ökade generella statsbidrag för att
möta den kostnadsbild som Covid-19 medfört. Denna ersättning täcker dock inte
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intäktsbortfallet inom hamn- och parkeringsverksamheten. Verksamheterna har
under året präglats av god budgetdisciplin, effektiviseringar och god hushållning
med gemensamma resurser.
Vid sidan av positiva ekonomiska resultat redovisar många verksamheter goda
resultat i kvalitetsmätningar. Strömstad har deltagit i nationella
brukarundersökningar inom vård och omsorg, funktionshinder och individ- och
familjeomsorg. Verksamheterna visar goda resultat i jämförelse med andra
kommuner. Resultatet visar att målet avseende resultat av brukarundersökningar
är uppfyllt 2020. Den nationella medborgarundersökning som genomfördes under
hösten 2020 visar på stigande värden på flera områden jämfört med 2018 när
undersökningen genomfördes senast.
Årets bokslut inkluderar den nya redovisningsregel som anger att värdepapper ska
redovisas till marknadsvärde, innan år 2019 redovisades de till anskaffningsvärde.
I den balanskravsutredning som kommuner ska göra enligt kommunallagens krav
på ekonomi i balans så ska årets resultat rensas från vissa poster som inte härrör
från den egentliga verksamheten. Däribland är marknadsvärderingen en stor post.
Den sammantagna bedömningen är att Strömstads kommun har nått upp till
målen om god ekonomisk hushållning.
År 2020 överstiger kommunens resultat det uppsatta målet på 4 procent och
soliditetsmålet på 27 procent inklusive pensionsförpliktelser uppnås.
AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler når även de uppsatta finansiella
målen för året. Kommunen når därför upp till de finansiella målen för god
ekonomisk hushållning år 2020.
Ur ett verksamhetsperspektiv har kommunen år 2020 helt eller delvis nått upp till
nio av de totalt elva verksamhetsmålen. Två av målen bedöms som ej uppfyllda,
dels nådde inte befolkningstillväxten upp till målsättningen och dels nåddes inte
målnivåerna för nya byggrätter och bostäder.
Investeringar
Årets investeringar uppgår till 157,8 mnkr att jämföras med en totalbudget på
214,4 mnkr, varav 79,9 mnkr avser överföringar från tidigare år. Merparten av
dessa rör taxefinansierade investeringar, så som vatten och avlopp, renhållning
etc. Säkerställning av vattenförsörjningen och avloppsanslutning av nya områden
till reningsverket har varit i fokus. Andra större investeringar har varit
ombyggnation av strandpromenaden, Ångbåtskajen och anpassning av färjeläget
till nya fartyg i färjetrafiken.
Måluppfyllelse av finansiella mål
Kommunen har finansiella mål för resultat och soliditet. Resultatet ska uppgå till
minst fyra procent av skatter och bidrag mätt som ett genomsnitt över fyra år och
soliditeteten inklusive pensionsförpliktelser ska inte understiga 27 procent. Både
resultatmålet och soliditetsmålet uppfylls.
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Strömstads Kommuns bolag
Bolagens resultat efter skatt och bokslutsdispositioner för 2020:
Resultaträkning
Mnkr

Utfall
2020

Budget
2020

Budgetavvikels
e

AB Strömstadbyggen, koncern

6,6

5,9

0,7

AB Strömstadlokaler

4,1

2,4

1,7

AB Strömstads Badanstalt

-1,1

-0,9

-0,2

Årets resultat

9,6

7,4

2,2

Både resultatmålet samt balansmålet för AB Strömstadslokaler samt AB
Strömstadsbyggen uppfylls.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 58
Tjänsteskrivelsen
Årsredovisningen 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att godkänna årsredovisningen för 2020.
2. att det kommunala ändamålet med AB Strömstadsbyggen, AB
Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt anses uppfyllt.

Förslag till beslut under sammanträdet

Andreas Hansson (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), att i
Årsredovisning 2020 tillföra förtydligande om att det år 2020 infördes nya
beräkningar avseende kommunalekonomiska utjämningssystemet som för
Strömstads kommun räkning innebär en förstärkning på ca 22 miljoner som både
stärker kommunens ekonomi långsiktigt och har stor betydelse för det
ekonomiska resultatet för 2020.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag och finner att så sker.
Ordföranden ställer frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Andreas
Hanssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för
att avslå tilläggsyrkandet och nej-röst för att bifalla tilläggsyrkandet.
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Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster för att avslå tilläggsyrkandet mot 7 nej-röster för att bifalla
tilläggsyrkandet beslutar kommunstyrelsen att bifalla tilläggsyrkandet.
Nr Ledamot

Parti Nr Ersättare

Parti Ja Nej

1 Kent Hansson

S

Ja

2 Mats Granberg

S

Ja

3 Leif Andersson

S

Ja

4 Rose-Marie Fagerberg

KD

Ja

5 Marielle Alvdal

FI

Nej

6 Mattias Gustafsson

SD

Nej

7 Lars Tysklind

L

Nej

8 Marie Edvinsson Kristiansen M

Nej

9 Jörgen Molin

Nej

M

10 Åsa Torstensson

C

11 Bengt Bivrin

MP

10 Andreas Hansson

C

Nej
Nej
4

7

Beslutet skickas till

Diariet
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KS/2020-0331

KS § 64

Finansiella rapporter 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna Finansiell rapport för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 141 mnkr 2020-12-31. Värdet på aktierna
uppgick till 69 mnkr och på räntebärande värdepapper 72 mnkr.
Totalt ökade värdet på placeringarna med 6,8 procent och sedan start är
värdeökningen 164,4 procent.
Kommunen kan nyttja en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till 50
mnkr.
Kommunen lånade upp 110 mnkr under 2020.

Beslutsunderlag

Finansiell rapport 2020
Öhmans månadsrapport 201231
Tjänsteskrivelse 2021-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 59

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna Finansiell rapport för 2020.

Beslutet skickas till
KS diarie

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

38 (45)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

KS/2020-0446

KS § 65

Svar till revisionen - Grundläggande
granskning 2020

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna planerade åtgärder enligt sammanfattningen nedan med justeringen
att göra en översyn av tillämpningsanvisningarna som möjliggör för nämnderna
att fatta beslut om internkontrollplanen senast under mars månad innevarande
år. Anledningen är att nämnderna behöver tid till att analysera resultatet av
föregående års interna kontroll innan beslut om ny internkontrollplan kan fattas,
samt
att skicka detta som svar till revisionen

Sammanfattning av ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstad kommun
genomfört en grundläggande granskning avseende 2020. Syftet med granskningen
har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt
granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.
Utifrån granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:
•

•
•
•

Säkerställa att kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomförs i enlighet med
reglemente genom att pröva huruvida kommunens aktiebolag under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet.
Tillse att det finns en tillräcklig struktur och arbetsformer för hur
uppsiktsplikten ska tillämpas.
Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente genom
att följa upp hur den interna kontrollen sköts och fungerar i de
kommunala bolagen.
Säkerställa att internkontrollplanen antas senast i januari innevarande år,
i enlighet med tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

Revisionen önskar skriftligt svar på de åtgärder som kommunstyrelsen tänker
vidta med anledning av det som framkommit i rapporten senast den 20 maj.
Planerade åtgärder
Kommunstyrelsen kommer att säkerställa att prövning av det kommunala
ändamålet sker i mars framöver.
Under år 2021 kommer arbetsformer att dokumenteras för hur uppsiktsplikten
ska tillämpas för att säkerställa en tillräcklig struktur.
Rutiner kommer under 2021 att tas fram för hur de kommunala bolagen ska
återrapportera hur den interna kontrollen sköts och fungerar till
kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen kommer att säkerställa att internkontrollplanen antas i enlighet
med tillämpningsanvisningarna framöver.

Beslutsunderlag

Grundläggande granskning 2020
Tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 66

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna planerade åtgärder enligt sammanfattningen nedan och skicka detta
som svar till revisionen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar att göra en översyn av tillämpningsanvisningarna som
möjliggör för nämnderna att fatta beslut om internkontrollplanen senast under
mars månad innevarande år. Anledningen är att nämnderna behöver tid till att
analysera resultatet av föregående års interna kontroll innan beslut om ny
internkontrollplan kan fattas.

Beslutet skickas till
Revisionen
Diariet
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KS/2021-0216

KS § 66

Fullmakt för att teckna firma för löpande
arbete inom ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens beslut

att ge samtliga tillsvidareanställda och ekonomichef på ekonomiavdelningen
(ansvar 1520 verksamhet 062), fullmakt som firmatecknare, två i förening, för
handlingar och avtal samt andra ekonomiska transaktioner som rör kommunens
löpande ekonomiarbete och som faller inom ramen för ekonomifunktionen.

Sammanfattning av ärendet

Inom ekonomiavdelningen finns behov av att underteckna handlingar och avtal
som rör tjänster inom ekonomifunktionen, exempelvis med bank, företag och
andra myndigheter.
Även att löpande underteckna ekonomiska transaktioner inom plusgiro, bankgiro
och bankkonton.
Teckningsrätten för firmatecknare ska avse två i förening, det vill säga två utsedda
firmatecknare ska alltid underteckna samma ärende/transaktion för att giltighet
ska uppnås.
I och med detta upphör tidigare fattat delegationsbeslut 2019-05-02 i ärende
KS/2019-0325 att gälla.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 67

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att ge samtliga tillsvidareanställda och ekonomichef på ekonomiavdelningen
(ansvar 1520 verksamhet 062), fullmakt som firmatecknare, två i förening, för
handlingar och avtal samt andra ekonomiska transaktioner som rör kommunens
löpande ekonomiarbete och som faller inom ramen för ekonomifunktionen.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
KS diariet
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KS/2021-0222

KS § 67

Begäran om omfördelning av
investeringsmedel för ny toalett vid
Kärleksudden från Tekniska nämnden

Kommunstyrelsens beslut

att omfördela 1 000 000 kr från investeringsprojekt 80721 Förskönande åtgärder
Plagen till nytt investeringsprojekt Ny toalett i området vid Kärleksudden.

Beslutsmotivering

Det har inkommit medborgarförslag och önskemål om att det behövs en toalett
för allmänheten i området vid Kärleksudden.
Lekplatsen vid Kärleksudden har under år 2020 utökats med ett ytterligare antal
lekutrustningar och i år kommer det även att byggas en ny skatepark, så behovet
har ökat av att ha en toalett i området.
I antagen budget av kommunfullmäktige för 2021 ligger det i plan för
investeringar 2022 investeringsmedel för toalett i området vid Kärleksudden.
Den exakta placeringen för toaletten kommer att beslutas i tekniska nämnden om
medel beviljas.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut 2021-03-23 § 40
Tjänsteskrivelse 2021-03-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-14 § xx

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att omfördela 1 000 000 kr från investeringsprojekt 80721 Förskönande åtgärder
Plagen till nytt investeringsprojekt Ny toalett i området vid Kärleksudden.

Beslutet skickas till

Tekniska Nämnden; tn.diarie@stromstad.se
Ekonomiavdelningen
Anläggningsregistret
Diariet
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KS/2021-0214

KS § 68

Initiativärende angående nedsättning av
avgift för utomhusserveringar

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. att under 2021 medge avgiftsbefrielse för restauranger med uteserveringar på
kommunal mark i Strömstads kommun, som beviljats tillstånd enligt
kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 § 42, om Riktlinjer för uteserveringar i
Strömstads kommun, samt
2. att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till.

Sammanfattning av ärendet

Kent Hansson (S) och Mats Granberg (S) har inkommit med ett initiativärende där
de uppger: Under 2020 beviljades restaurangägare med uteservering på
kommunal mark avgiftsbefrielse, utifrån grunder orsakade av Covid 19. Så vitt vi
kan bedöma ser situationen inte bättre ut inför sommaren 2021. Vi kan se att
restaurangägarna har blivit särskilt drabbade på grund av regeringsbeslut om
öppettider mm, varför vi anser att det finns goda skäl att även sommaren 2021
bevilja avgiftsbefrielse. Detta med hänsyn taget till samma grunder som 2020.
Förutsättningar ges därmed också för ett mera levande centrum, som gynnar alla.
De föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att medge avgiftsbefrielse för restauranger i centrala Strömstad med
uteserveringar på kommunal mark, under förutsättning att gällande avtal
efterlevs vad avser upplåtelsetid mm för 2021, samt
att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till.

Beslutsunderlag

Initiativärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-24 § 60

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. att medge avgiftsbefrielse för restauranger i centrala Strömstad med
uteserveringar på kommunal mark, samt
2. att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till.
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Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) yrkar, med instämmande från Andreas Hansson (C), att under
2021 medge avgiftsbefrielse för restauranger med uteserveringar på kommunal
mark i Strömstads kommun, som beviljats tillstånd enligt kommunfullmäktiges
beslut 2018-11-22 § 42, om Riktlinjer för uteserveringar i Strömstads kommun,
samt att finansiering sker genom överföring av medel från finansförvaltningen till
Tekniska nämnden, motsvarande det belopp som avgiftsbefrielsen uppgår till.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets beslut och Mats Granbergs
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Granbergs förslag.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2020-0172

KS § 69

Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet
Väst

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna upprättad årsredovisning för 2020

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse
för 2020.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 68
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Ulrika Haugland 2021-03-25
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2020
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2021-0139

KS § 70

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

att notera anmälningsärendena till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Ordförandebeslut - Yttrande i överklagande av upphävandebeslut gällande
Kungsviks camping, KS/2019-0390
2. Styrelseprotokoll AB Strömstadsbyggen 2021-02-22 och 2021-02-26, KS/20210055
3. Förvaltningsavtal - Fastigheten Pilen 5 (Strömstads sjukhus), KS/2021-0178
4. Ordförandebeslut - medfinansieringsavtal med Trafikverket, KS/2021-0160
5. Delegationsbeslut - beslut att ingå avtal med Koster Marin för transport av
avlidna, KS/2020-0399
6. Delegationsbeslut grund- och aktivitetsbidrag - Rossö Bouleklubb, beviljas 863
kr, KS/2021-0071
7. Delegationsbeslut grund- och aktivitetsbidrag - Seläter Hembygdsförening,
beviljas 719 kr, KS/2021-0142
8. Delegationsbeslut arrangörsbidrag - Kvirr - Kvirr, Konstvandring i Ranrike,
beviljas 10 000 kr, KS/2021-0143
9. Delegationsbeslut grund- och aktivitetsbidrag - Skee Biodlarförening, beviljas
263 kr, KS/2021-0183
10. Delegationsbeslut om folkhälsobidrag - Familjecentrals Podd - beviljas 7 000
kr, KS/2021-0208

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera anmälningsärendena till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet
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