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Åsa Torstensson (C), närvarande digitalt på distans
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Lena Martinsson (S)
Ulf Gustafsson (S), närvarande digitalt på distans
Andreas Nikkinen (MP), närvarande digitalt på distans
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

Övriga närvarande

Ersättare

Pia Tysklind (S), § 71-82, 86, närvarande digitalt på distans
Kerstin Karlsson (L), § 71-92, 94-95, närvarande digitalt på distans
Simone Fischer Cederbratt (M), § 71-83, 86, närvarande digitalt på distans
Andreas Hansson (C), närvarande digitalt på distans

Övriga deltagare

Mats Brocker, kommundirektör
Karin Mellberg Jansson, HR-chef, § 72
Martin Axelsson, personaladministratör, § 72
Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 71-82, närvarande digitalt på
distans
Natalia Larsson, redovisningsekonom, § 73-74
Carina Dalenius, controller kommunledningsförvaltningen, § 78,
närvarande digitalt på distans
Diana Johansson, redovisningsansvarig, § 79, närvarande digitalt på
distans
Elin Solvang, plan- och byggchef, § 83, närvarande digitalt på distans
Björn Richardsson, översiktsplanerare, § 84-85, närvarande digitalt på
distans
Maria Kvarnbäck, kommunikationschef, § 94, närvarande digitalt på
distans
Ulrika Haugland, kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0116

KS § 71

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

att lägga till ett ärende om flaggning på nationaldagen och ett
informationsärende om planerad användning av/utställning på Skagerack i juli
2021.

Förslag till beslut under sammanträdet

Jörgen Molin (M) yrkar på att få lägga till ett ärende om flaggning på
nationaldagen och ordföranden föreslår att lägga till ett informationsärende om
planerad användning av/utställning på Skagerack i juli 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan lägga till de två ärendena 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
2021-06-08

KS/2020-0135

KS § 72

Politiska arvoden 2021

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna arvodesbilagan för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt av kommunfullmäktige beslutat arvodesreglemente för förtroendevalda
(Ärendenummer KS/2018-0515) ska riksdagsledamöters arvode ligga till grund för
beräkning av arvoden till ledamöter i styrelser och nämnder. År 2021 beslutade
riksdagen om arvodesnivåer för år 2021 i februari på grund av coronapandemin.
Arvodesbilagan där samtliga arvoden framgår har därefter tagits fram och
arvoden har utbetalats i enlighet med gällande nivåer för 2021 i enlighet med
reglementet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-26 § 104
Tjänsteskrivelse 2021-05-25
Arvodesbilaga
Arvodesreglemente för förtroendevalda

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna arvodesbilagan för 2021.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0291

KS § 73

Årsredovisning 2020 - Strömstads kommuns
förvaltade fonder

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommun förvaltade stiftelsefonder
för år 2020.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisningar för år 2020 Strömstads
kommun förvaltade stiftelsefonder. Dessa har varit föremål för granskning av
revisor Anders Bergmann på A2-revision som godkänt sammanställningarna.
Kommunstyrelsen tillika styrelse för bilagda stiftelsesfonder har att godkänna och
underteckna sammanställningen av räkenskaper för 2020. Sammanställningen
skall sedan skickas vidare till revisor som kompletterar med revisionsberättelser
och undertecknanden av sammanställningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-02 § 124
Tjänsteskrivelsen
Årsredovisning 2020 - Strömstads kommuns förvaltade fonder

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna årsredovisningar av Strömstads kommun förvaltade stiftelsefonder
för år 2020.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
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E-post: ks@stromstad.se
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Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7 (49)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0292

KS § 74

Årsrapport försäkringar 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna årsrapport försäkringar 2020.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt årlig rapport avseende skador och premier
för försäkringsverksamheten i Strömstads Kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-02 § 125
Tjänsteskrivelsen
Årsrapport försäkringar 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsrapport försäkringar 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
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2020-0288

KS § 75

Årsrapport 2020 för Tolkförmedling Väst

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för 2020 och bevilja ansvarsfrihet.

Sammanfattning av ärendet

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas.
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning
och finansieringsanalys.
Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2020.
Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 uppdrag färre än
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan
på kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov. De mest efterfrågade
språken var arabiska och somaliska.
Förbundet har uppnått sex av nio verksamhetsmål. Målet för andel hälso- och
sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, nivån på sjukfrånvaron samt
FIME är mål som ej uppfyllts.
Förbundet hade 1 204 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har
ökat under året och förbundet har fått 23 nya auktoriserade tolkar varav 1 av dem
har sjukvårdsauktorisation.
Den 31 december 2020 hade förbundet ca 5 700 registrerade medlemskunder.
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 kunder. Totalt köps 99,99 % av
samtliga förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är
Västra Götalandsregionen, som står för ca 75%.
Under året har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar
en personalomsättning om 17,4%.
Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7% vilket är en ökning jämfört med
föregående år.
Händelser av väsentlig betydelse:
•

•

Justerandes signatur

Driftsättning av nytt verksamhetssystem. 1 juni driftsattes det nya
verksamhetssystemet och sedan dess har det pågått ett intensivt arbete
för att åtgärda bristande funktionalitet i systemet. Arbetsbelastningen har
varit stor i hela organisationen vilket har gjort att övriga frågor i förbundet
till stor del har fått stå tillbaka under året.
Winningtemp. Nytt AI-uppbyggt arbetsmiljöverktyg som möjliggör
löpande uppföljning av arbetsmiljöns utveckling i organisationen.

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
2021-06-08

•

•

Covid-19. Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Tolkning
via telefon har ökat markant vilket bland annat har resulterat i minskade
resor och därmed ökad effektiv tolktid. Kunderna har fått en minskad
kostnad för tolkuppdragen då resekostnaden har minskat.
Ökad digitalisering och införande av distansutbildning. Ett
förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till
rekrytering och utbildning av uppdragstagare har pågått under året vilket
har resulterat i en ökad digitalisering av processerna.

Framtagandet av distansutbildningen har Intensifierats på grund av pandemin och
första distansutbildningen för tolkarna genomfördes innan sommaren.
•

Upphandling telefoniplattform. På grund av pandemin förlängdes
befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den påbörjade
upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten.
Nytt avtal beräknas vara klart under våren 2021.

Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000
uppdrag, vilket är 24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4
mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-28 § 85
Tjänsteskrivelsen
Årsredovisning 2020, dnr 21/0012-2
Internkontrollrapport, 21/0012-2
Revisionsberättelse 2020
Protokollsutdrag 2021-03-26 Dnr 20/0001-4
Förbundsordning 2021-01-01
Årsredovisning 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för 2020 och bevilja ansvarsfrihet.

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
2021-06-08

KS/2020-0070

KS § 76

Redovisning av lokalt partistöd 2019

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2019.

Sammanfattning av ärendet

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i KL. Till redovisningen ska
fogas en granskningsrapport. Redovisningen med granskningsrapport ska vara
Strömstads kommun tillhanda senast 30 juni året efter det år som redovisningen
avser. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Utbetalt
Moderaterna
X
Liberalerna
X
Centerpartiet
X
Socialdemokraterna
X
Vänsterpartiet
X
Miljöpartiet
X
Sverigedemokraterna
X
Kristdemokraterna
X
Feministiskt initiativ
X

Redovisat Granskat
2020-06-30
X
2020-03-30
X
2020-02-17
X
2020-06-29
X
2020-06-24
X
2020-05-05
X
2020-06-30
X
2020-01-28
X
2020-04-06
X

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-28 § 86
Tjänsteskrivelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna rapporten avseende redovisning av partistöd 2019.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0113

KS § 77

Utbetalning partistöd 2021

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av partistöd utbetalat 2019 har inkommit från samtliga åtta partier
före 2020-06-30.
Beslut fattas årligen om utbetalning av partistöd enligt KF beslut §52 KS2014-0327
(KS2018-0056). Partistödet 2021 grundas på prisbasbeloppet 2020; 47 300kr.
Stödet betalas enligt följande:
•
•
•

Grundstöd till varje parti i fullmäktige 20% av prisbasbelopp
Partistöd grundat per mandat 16,4 % av prisbasbelopp
Utbildningsstöd med 900 kr/mandat

Beräkning av partistöd 2021
Mandat Grund

Partistöd

Utbildning

Totalt

Moderaterna

6

9 460

46 543

5 400

61 403

Liberalerna

4

9 460

31 029

3 600

44 089

Centerpartiet

4

9 460

31 029

3 600

44 089

Socialdemokraterna 11

9 460

85 329

9 900

104 689

Vänsterpartiet

2

9 460

15 514

1 800

26 774

Miljöpartiet

2

9 460

15 514

1 800

26 774

Sverigedemokraterna6

9 460

46 543

5 400

61 403

Kristdemokraterna

3

9 460

23 272

2 700

35 432

Feministiskt initiativ 1

9 460

7 757

900

18 117

85 140

302 530

35 100

422 770

Summa

39

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-28 § 87
Tjänsteskrivelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att utbetala partistöd till partierna i fullmäktige enligt gällande regler.

Justerandes signatur
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Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0064

KS § 78

Kommunstyrelsens tertialrapport april 2021

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna kommunstyrelsens tertialrapport april 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning
ska nämndernas och styrelsens resultat följas upp och rapporteras till
kommunfullmäktige avseende perioden januari till april. Denna tertialrapport
utgör sådan uppföljning och omfattar även en prognos för styrelsens helårsutfall.
Utfallet för kommunstyrelsens verksamheter per 30 april är +2,2 mnkr jämfört
med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. Inklusive förändring av
semesterlöneskuld är resultatet per 30 april +0,9 mnkr i jämförelse med
budget. Överskottet förklaras till större delen på att flera av förvaltningens
kostnader fördelas ojämnt över årets månader. Prognosen för helåret visar på ett
resultat i nivå med budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-26 § 110
Tjänsteskrivelse 2021-05-19
Tertialrapport april 2021 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna kommunstyrelsens tertialrapport april 2021.

Beslutet skickas till

Diana Johansson – redovisningsansvarig
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0063

KS § 79

1:a tertialrapport 2021

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna 1:a tertialrapporten (jan-april) 2021

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport för 1:a tertial år 2021 har sammanställts. Rapporten omfattar
ekonomisk redovisning till och med april, inklusive helårsprognos samt
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag.
Periodens balanskravsresultat för januari-april uppgår till 11,8 mnkr att jämföra
med budget på 2,1 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen innehåller hög osäkerhet med anledning av
gällande omständigheter kring Covid-19. Norge har beslutat att förlänga avtalen
med karantänhotellen till 16 september och beroende på deras kommande beslut
så kommer detta ha stor effekt på prognosen, framför allt intäkternas utveckling.
Prognosen är osäker vad gäller främst hamn-och färjetrafiken där det är
betydelsefullt när gränsen till Norge öppnar. Ett ökat antal placeringar samt högre
kostnader för försörjningsstöd inom Socialnämnden påverkar både utfall och
prognos.
Årets skatteprognos visar på högre intäkter. Det beror främst på att Sveriges
kommuner och regioner (SKR) prognostiserar tilltagande ökning av arbetade
timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor
andel av befolkningen då bör vara vaccinerad. Skatteprognosen påverkas även av
att invånarantalet överstiger budgeterad nivå. Detta till trots finns kvarstående
osäkerhet kring hur kommunens intäkter och kostnader kommer att påverkas.
Det prognosticerade balanskravsresultatet för året bedöms till 25 mnkr där
orealiserade vinster/förluster för finansiella omsättningstillgångar är exkluderade,
att jämföra med budget på 15 mnkr.
Koncernbolagens resultat efter skatt förväntas uppgå till 6,4 mnkr.
Av årets investeringsbudget på 238,5 mnkr har hittills förbrukats 104,7 mnkr.
Prognosen för helåret bedöms till 233 mnkr.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1. Tertial (januari-april) 2020
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-02 § 126

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna 1:a tertialrapporten (jan-april) 2021 med de redaktionella ändringar
som beslutats.
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Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

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
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0066

KS § 80

Finansiella rapporter 2021

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att godkänna finansrapport för 1:a tertial (januari – april) 2021.

Sammanfattning av ärendet

Det totala marknadsvärdet uppgår till 150 mnkr 2021-04-30. Värdet på aktierna
uppgick till 71 mnkr och på räntebärande värdepapper 79 mnkr.
Kommunen har tillgänglig en kredit på koncernkonton som är kostnadsfri upp till
50 mnkr.
Total avkastning 1:a tertial uppgår till 6,3 procent, medan jämförelseindex är 5,7
procent.
Portföljens marknadsvärde ökade med 9 mnkr under första tertialet. Det totala
värdet uppgår till 150 mnkr sista april.
Kommunens likviditetsöverskott som varit placerad i bostadsobligations- och
korträntefonder vars syfte är att användas till framtida investeringar är nu
avvecklade och tillfört likviditeten. Saldot uppgick till 25,8 mnkr och har
huvudsakligen gått till att betala nya undervattensledningar till Österröd.
De externa lånen uppgår per 210430 till 340 mnkr. De kommunala bolagens
upplåning uppgår till 1 309,7 mnkr fördelat på 895,7 mnkr i koncernen
Strömstadsbyggen och 414 mnkr i Strömstadslokaler.

Beslutsunderlag

Finansrapport 1:a tertial (januari – april) 2021
Öhmans månadsrapport 210430
Tjänsteskrivelse 2021-05-21 av ekonomichef Carsten Sörlie
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-02 § 127

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna finansrapport för 1:a tertial (januari – april) 2021.

Beslutet skickas till
KS 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
2021-06-08

KS/2021-0318

KS § 81

Aktieägartillskott till AB Strömstads
Badanstalt

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla AB Strömstads Badanstalts ansökan om aktieägartillskott om 1 570 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen AB Strömstads Badanstalt ansöker om aktieägartillskott om 1 570 tkr för
att stärka bolagets egna kapital. Bolagets har till följd av Corona pandemin haft
stora intäktsbortfall sedan november 2020. 19 november 2020 stänger
verksamheten helt för besökare vilket leder till att alla intäkter från bad och
friskvårdsverksamhet försvinner fram till öppning den 19 april 2021. Att bolaget
inte kunnat leverera sin huvudsakliga produkt under fem månader leder till att
medlemstalen minskar drastiskt. Andra aktörer i branschen har hela tiden funnits
tillgängliga på marknaden. Besökstalen för maj sjunker med 31% mot 2020 och
69% mot 2019. Detta medför ett kraftigt minskat kassaflöde också för kortidskort
och dagsbiljetter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Marcus Palm, VD Strömstads badanstalt
Ordförandebeslut från AB Strömstads badanstalt
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-02 § 130

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen
utan förslag.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar, med instämmande från Lena Martinsson (S), Ulf
Gustafsson (S), Lars Tysklind (L), Rose-Marie Fagerberg (KD) och Åsa Torstensson
(C), bifall till AB Strömstads Badanstalts ansökan om aktieägartillskott om 1 570
tkr.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar, med instämmande från Jörgen Molin (M),
avslag på ansökan och yrkar att bolaget omedelbart ska avvecklas och gå över i
förvaltningsform.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition mellan Kent Hanssons och Marie Edvinsson
Kristiansens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kent Hanssons
förslag.

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
2021-06-08

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
2021-06-08

KS/2021-0274

KS § 82

Reducering samt förändring av avgift för
kulturskolans verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

1. att för vårterminen 2021 likställa avgiften för kulturskolans ämneskurser till 500
kronor
2. att från och med höstterminen 2021 anta en ny enhetlig prislista, per termin,
för Kulturskolans verksamhet enligt följande:
Ämneskurs barn/ungdom

750:-

Ämneskurs vuxen

1200:-

Dagkurs barn/ungdom

250:-

Dagskurs vuxen

500:-

Kortkurs barn/ungdom

500:-

Kortkurs vuxen

1000:-

Maxpris

3500:- / familj (vuxenavgift går
utanför)

Instrumenthyra

0:- (slopad)

Sammanfattning av ärendet

Kulturskolan har under vårterminen bytt verksamhetssystem samt känt av
effekter från Covid-19 utifrån svårigheter att genomföra undervisning fysiskt,
samt att elever inte kunnat delta p.ga. begränsningar i hela samhället utifrån
rörlighet, möten och andra typer av folksamlingar. All undervisning för barn/unga
har pågått, dock delvis digitalt under vissa perioder. All vuxenundervisning har
varit inställt alternativt enbart genomförts på distans. Med anledning av detta
finns det behov av att reducera avgiften för våren 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-19 § 101
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-27 § 54
Tjänsteskrivelse 2021-04-20
Kommunal taxebilaga 2021

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
2021-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att för vårterminen 2021 likställa avgiften för kulturskolans ämneskurser till 500
kronor
2. att från och med höstterminen 2021 anta en ny enhetlig prislista, per termin,
för Kulturskolans verksamhet enligt följande:
Ämneskurs barn/ungdom

750:-

Ämneskurs vuxen

1200:-

Dagkurs barn/ungdom

250:-

Dagskurs vuxen

500:-

Kortkurs barn/ungdom

500:-

Kortkurs vuxen

1000:-

Maxpris

3500:- / familj (vuxenavgift går
utanför)

Instrumenthyra

0:- (slopad)

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
2021-06-08

KS/2021-0167

KS § 83

VETERINÄREN 10, VETERINÄREN 11 - ansökan
om planbesked

Kommunstyrelsens beslut

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL), med
beaktande av de synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-04-28
att placera planarbetet i gruppen vilande
att planen bedöms kunna antas senast 2023-12-30
att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet
inleds.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked:
13 644:-

Sammanfattning av ärendet

I ansökan om planbesked önskar fastighetsägarna anpassa planen till den
användning som är idag samt se på möjligheten till en förtätning på fastigheterna.
Förvaltningen gör bedömningen att detta är en lämplig planändring så det
Allmänna ändamål som står i gällande detaljplan inte längre är tillämpbart.

Beslutsunderlag

Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2021-02-23
Start-PM, daterat 2021-04-28
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-12 § 91

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL), med
beaktande av de synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-04-28
att placera planarbetet i gruppen vilande
att planen bedöms kunna antas senast 2023-12-30
att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet
inleds.
Avgift
Av kommunfullmäktige antagen taxa:
Planbesked:
13 644:-

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
2021-06-08

Beslutet skickas till

MBO Sandviksudden AB, Therese Grahn; therese@nvab.eu
Strömstads driftsbolag AB, Azad Ahmed Ali; stadtoppen@hotmail.com
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
2021-06-08

KS/2019-0484

KS § 84

Samarbete för Bohusbanan

Kommunstyrelsens beslut

1. att Strömstads kommun står bakom att pröva korridorer mellan Tanum och
Halden enligt karta i sammanfattning av ärendet
2. att Strömstads kommun förutsätter en sträckning som medger stationsläge i
Skee
3. att närmare bestämning av korridorläge genom Strömstads kommun måste
avvakta besked om sträckning genom Halden kommune
4. att den nu angivna, mycket grova och teoretiskt utpekade järnvägskorridor
genom Strömstads kommun, från Tanum till Halden, som täcker hela kommunen
öster om E6 inte får innebära ytterligare intäkt för att försvåra eller hindra
byggnation på landsbygden öster om E6.

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med förslag på ny stäckning av järnväg genom Bohuslän har pågått sedan
2019. Målet är en ny höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Göteborg. Även
förbättrade möjligheter för godstransporter på sträckan har studerats. För
Strömstads del skulle en sådan järnväg kunna förkorta restiderna avsevärt, även
om endast vissa tåg skulle stanna i Skee.
Deltagande kommuner på svenska sidan är för närvarande: Kungälv,
Stenungssund, Uddevalla, Lysekil, Munkedal och Strömstad. Konsortiet som
helhet har även haft kontakter på olika nivåer på den norska sidan.
Det senaste halvåret har deltagande svenska kommuner arbetat med att utreda
lämplig stäckning inom respektive kommun. I vissa kommuner såsom Uddevalla
och Munkedal har detta resulterat i en smal korridor, dvs. man bedömer att det
finns ett tydligt bästa läge för ny järnväg.
Under hösten studerades olika sträckningar i Strömstads kommun, med hänsyn till
terräng och andra faktorer. Då det saknas beslut på den norska sidan om möjlig
fortsättning över gränsen bör Strömstad hålla alla alternativ öppna enligt kartan.

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
2021-06-08

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-25 § 134
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-11 § 47
Avsiktsförklaring 2020-10-13, gemensam för 6 kommuner
Tjänsteskrivelse av översiktplanerare Björn Richardsson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-26 § 112

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. att Strömstads kommun står bakom att pröva korridorer mellan Tanum och
Halden enligt karta i sammanfattning av ärendet
2. att Strömstads kommun förutsätter en sträckning som medger stationsläge i
Skee
3. att närmare bestämning av korridorläge genom Strömstads kommun måste
avvakta besked om sträckning genom Halden kommune.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), att den nu
angivna, mycket grova och teoretiskt utpekade järnvägskorridor genom
Strömstads kommun, från Tanum till Halden, som täcker hela kommunen öster
om E6 inte får innebära ytterligare intäkt för att försvåra eller hindra byggnation
på landsbygden öster om E6.

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
2021-06-08

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och arbetsutskottets
förslag med Åsa Torstenssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Åsa Torstenssons tilläggsyrkande.

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
2021-06-08

KS/2020-0306

KS § 85

Remiss från Tanums kommun –
Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till
översiktsplan 2030

Kommunstyrelsens beslut

att som remissvar uppge att Strömstads kommun inte har någon erinran.

Sammanfattning av ärendet

Tanums kommun avser upprätta en ny vindkraftsplan i form av ett tematiskt
tillägg till deras översiktsplan ÖP 2030. Arbetet med vindkraftsplanen har
påbörjats under vårvinter 2020, med målet att ha en ny vindkraftsplan klar för
antagande i början av 2022.
Tanum föreslår i sin nya vindkraftsplan två vindkraftsområden som ligger i
gränsen mot Strömstads kommun. Lursäng (2) och Tormoseröd (4).

På Tormoseröd finns färdigt tillstånd hos länsstyrelsen och utbyggnad pågår. För
Lursäng finns tillstånd för utbyggnad från 2018.
Båda områdena har funnits med i Tanums och Strömstads vindkraftsplaner sedan
2009 (Tanum) och 2010 (Strömstad). Strömstads kommun berörs främst genom
de skyddszoner som anges utanför själv vindkraftsområdena. Där råder
restriktivitet mot ny bebyggelse. Strömstads ÖP anger skyddszoner på 600 m och
Tanum anger 1000m.
I vindkraftsplanerna för bägge kommunerna 2009-10 angavs att högsta höjd för
vindkraftsverk är 150 m. Sedan dess har tekniken utvecklats och Tanum fattade
2017 beslut om att högre verk, drygt 200 m kan tillåtas. Högre verk ger betydligt
mer energiutbyte inom samma markyta.

Beslutsunderlag

Avgränsningssamrådshandlingar
Tjänsteskrivelse av översiktsplanerare Björn Richardsson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-26 § 113

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
2021-06-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att som remissvar uppge att Strömstads kommun inte har någon erinran.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggförvaltningen, Tanums kommun; mbn.diarium@tanum.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
2021-06-08

KS/2020-0364

KS § 86

Reglemente för inköp av fastigheter för hela
koncernen.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna förslag till riktlinjer för köp av fastigheter.

Reservationer och särskilda uttalanden

Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Mot bakgrund av en motion som behandlade att kommunen bör ha bättre
underlag vid köp av fastigheter, så att beslutsfattare ges möjlighet att få en
helhetsbild av den totala kostnaden som ett fastighetsköp kan medföra, beslutade
kommunfullmäktige att uppdra åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för köp
av fastigheter för hela kommunkoncernen, 2019-06-18, KF § 167,
dnr: KS/2016-0173.
Kommundirektören delegerade framtagandet av riktlinjer till tekniska
förvaltningen hösten 2020. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till
riktlinjer för köp av fastigheter. Då de kommunala bolagen, AB Strömstadsbyggen
och AB Strömstadslokaler även kommer att omfattas av riktlinjerna, har förslaget
även förankrats med dem.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-04-14 § 72
Tekniska nämndens beslut 2021-03-23 § 29
Tjänsteskrivelse 2021-02-24
Förslag till Riktlinjer för köp av fastigheter
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 167

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till riktlinjer för köp av fastigheter.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), att återinföra
meningen som ströks av tekniska nämnden ”om kommunen vid
besiktningstillfället skulle inneha specialistkompetens internt avseende
besiktningen och nyttjar denna kompetens ska detta motiveras vid varje enskilt
ärende”.
Ulf Gustafsson (S), Andreas Nikkinen (MP) och Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

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
2021-06-08

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
2021-06-08

KS/2020-0072

KS § 87

Översyn av valdistrikt i Strömstads kommun

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att föreslå länsstyrelsen att godkänna kommunens förslag på indelning av nya
valdistrikt.
att det under valdagen ska finnas öppen och tillgänglig röstningslokal även på
Koster.

Sammanfattning av ärendet

Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av
kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen
ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska
hållas. Om det behövs får Länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i
valdistrikt. Innan Länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, ska kommunfullmäktige få
tillfälle att yttra sig.
Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1
000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.
Länsstyrelsen meddelade vid förra valet att Koster var ett för litet distrikt men gick
med på att kommunen fick ha kvar distriktet det valåret men påpekade att de inte
kommer medge detta nästa gång utan uppmanade oss att se över valdistrikten.
I statistik framtagen av valmyndigheten den 1 mars 2021 visar att Strömstads
kommun har fyra distrikt som går utanför gränsen för antal röstberättigade. Det
gäller Centrum nord med 2074 st, Strömstad norra 842 st, Tjärnö 611 st och
Koster 290 st.

Justerandes signatur

Centrum nord

2074

Centrum syd

1480

Strömstad södra

1418

Seläter-Hällestrand-Bojar

1744

Skee-Strömstad östra

1801

Strömstad norra

842

Tjärnö

611

Koster

290

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
2021-06-08

Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag på ny valdistriktsindelning som
skulle ge följande antal röstberättigande per valdistrikt. Koster och Tjärnö har
slagits samman och Seläter-Hällestrand-Bojar har delats upp till två distrikt.
För att underlätta för kosterborna att rösta har vi som förslag att kommunen
förlägger en dag med förtidsröstning i tidigare vallokal.
Centrum nord

1573

Centrum syd

1521

Strömstad södra

1476

Seläter-Hällestrand

931

Skee-Strömstad östra

1573

Strömstad norra

1151

Tjärnö/Koster

902

Bojar

1388

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-12 § 92
Tjänsteskrivelse
Kartor över valdistrikten

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att föreslå länsstyrelsen att godkänna kommunens förslag på indelning av nya
valdistrikt.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Marielle Alvdal (FI) och Andreas
Nikkinen (MP), att det under valdagen ska finnas öppen och tillgänglig
röstningslokal även på Koster.
Ulf Gustafsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

32 (49)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0277

KS § 88

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 2020-11-06. Denna redovisning redovisar beslut
från det datumet fram till 2021-05-17.
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 2020-11-06. Denna redovisning redovisar beslut
från det datumet fram till 2021-05-17.
Redovisning 2021-05-17

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

Skall hanteras
på TN i Juni

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

33 (49)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

Justerandes signatur

KS/2020-0238
Hantera behov av ytterligare
medel för
fritidsgårdsverksamhet 2021
i kommande budgetarbete
KS/2020-0065
Söka permutation av ett
antal mindre fonder

Kommundirektören

☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Kommundirektören

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

Tekniska

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

KS/2019-0067
Utredning av organisationen
av vikariepoolen

Barn- och utbildningsnämnden
Motionens andra yrkande
kring vikariepoolen är
hanterad. Ett samarbete kring
effektiv vikariehantering
mellan socialförvaltning och
barn- och
utbildningsförvaltningen med
tätare avstämningar, tydligare
rutiner är framtaget.

☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

KS/2019-0107
Fastställa konkreta mätbara
mål för våra förskolor,
skolor, gymnasiet och vuxenutbildning gällande såväl
kunskap som upplevd
kvalitet i enlighet med
ingiven bilaga
KS/2020-0234
Översyn av kommunens
olika besöksmål

Barn- och utbildningsnämnden
Motionens första att sats är
verkställd i och med att
nämnden våren 2020 fastställt
verksamhetsplan med styrtal
för förskole- och
skolverksamheten, gymnasiet
och vuxenutbildningen
Kommunstyrelsen

☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

KS/2017-0030
Uppdrag till
kommundirektören att ta
fram underlag för fortsatt
planering av om- och
tillbyggnad av köken i
Strömstierna och Pilen 5

Kommundirektören

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Avstyckning av
fastighet
genomförd och
försäljning
kommer att
starta upp i
närtid

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

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2018-0427
Redovisa resursfördelning
mellan könen av ekonomiskt
stöd till föreningar mm i
budgetarbetet 2021 och att
resultatet redovisas med
övrig bokslutsredovisning
KS/2018-0529
Uppdrag till Barn- och
utbildningsnämnden att
tillse att utbildning om
hedersrelaterat våld finns
med i kompetensutvecklingsplanen

KS/2019-0507
Genomföra utbildningar för
chefer avseende Agenda
2030
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

Kommunledningsförvaltningen

☒Verkställt
☐Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Barn- och utbildningsnämnden
BUNs uppdrag från KF att tillse
att utbildning om
hedersrelaterat våld finns med
i kompetensutvecklingsplanen
pågår.
Kompetensutvecklingsplan för
läsåret 2021/22 är under
framtagande, där är uttalat
att hedersrelaterat våld finns
med som del i innehållet.
Kommunstyrelsen

☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Socialnämnden

Socialnämnden

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

☐Verkställt
☒Verkställighet
pågår
☐Ej verkställt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-17 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-26 § 106

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
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0276

KS § 89

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/2018-0221

KS/2019-0506

KS/2020-0217

Justerandes signatur

Reg.datum

2018-04-17

2019-08-23

2020-03-06

Ärendemening

Status

Medborgarförslag om
utvidgat fibernät

Remitterad till
Strömstadsbyggen/
StrömstaNet för
beredning och
beslut, ej besvarade
med en
handläggningstid på
över ett år.

Medborgarförslag om
handikappanpassning
av lekplats i centrala
Strömstad

Remitterad till
Tekniska 2019-0919, för beredning
och beslut, ej
besvarade med en
handläggningstid på
över ett år

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.

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

36 (49)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2020-0325

KS/2020-0345

KS/2020-0407

KS/2020-0428

KS/2020-0438

KS/2020-0567

KS/2020-0602

Justerandes signatur

Remitterad till
Tekniska
nämnden2020-1002 för beredning
och beslut, ej
besvarade med en
handläggningstid på
över ett år,

2020-05-05

Medborgarförslag om
offentliga toaletter vid
flygfältet i Näsinge

2020-05-19

Medborgarförslag om
återvinningsstation vid
Tjärnö skola

2020-06-12

Medborgarförslag om
badbrygga vid
Skateparken,
Strömsvattnet

2020-07-26

Medborgarförslag om
parkeringsplatser till
de som hyr båtplats vid
Surbrunnssalongen

Remitterad till
Tekniska nämnden
2020-10-02 för
beredning och
beslut

2020-08-15

Medborgarförslag om
hundrastgård mellan
Myrängsvägen och
konsthallen Lokstallet

Remitterad till
Tekniska nämnden
2020-10-02 för
beredning och
beslut

Remitterad till
Tekniska
nämnden2020-1002 för beredning
och beslut
Ärendet på väg till
KF

2020-11-04

Medborgarförslag om
att förbättra kvaliteten
på skol- och
ålderdomshemsmaten

2020-11-19

Medborgarförslag om
utveckling av
Kärleksudden

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Remitterad till Barnoch
utbildningsnämnden
2021-03-30 för
beredning och
beslut
Ärendet på väg till
KF

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2020-0635

KS/2021-0065

KS/2021-0193

2020-12-08

Medborgarförslag att
kommunen till sina
fordon införskaffar
"nummerskyltshållarreklam" med
kommunens
varumärke - Havet i
centrum - Livet i fokus

Ärendet på väg till
KF

2021-01-07

Medborgarförslag om
discgolfbana

Uppdrag lagt till
kommundirektören
att bereda
medborgarförslaget

2021-03-09

Medborgarförslag om
säkrare gångväg och
avlämningsplats vid
Valemyrskolan

Remitterad till
Tekniska nämnden
2021-03-30för
beredning och
beslut

Besvarade medborgarförslag under 2021
KS/2018-0241 Medborgarförslag om särskilt boende, Socialnämnden beslutat
avslå medborgarförslaget. Anmält i KF 2021-03-25.
KS/2019-0049 Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads sjukhus
lokaler med möjlighet till jourläkare. Beslut att anse medborgarförslaget besvarat,
KF 2021-04-29.
KS/2019-0213 Medborgarförslag om äldreboende på Magistern 4 och 13. Beslut
att avslå medborgarförslaget, KF 2021-04-29.
KS/2019-0534 Medborgarförslag om att skapa en vacker entré till Strömstad vid
E6. Anmäls vid KF 2021-06-22.
KS/2020-0405 Medborgarförslag om röjning av mark vid Vettneskogen på
Nordkoster. Tekniska nämnden beslutat avslå medborgarförslaget. Anmäls vid KF
2021-06-22
KS/2020-0534 Medborgarförslag om nya gatlyktor på strandpromenaden.
Tekniska nämnden beslutat anse medborgarförslaget besvarat. Anmäls vid KF
2021-06-22.
KS/2020-0566 Medborgarförslag om fartgupp vid Hjältsgårdsvägen vid Lionshov.
Tekniska nämnden beslutat avslå medborgarförslaget. Anmäls vid KF 2021-06-22.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-17 av kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-26 § 107

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

38 (49)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

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
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0164

KS § 90

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

KS/2018-0203

2018-04-10

Status

Motion om 6 timmars arbetsdag
från Vänsterpartiet

Uppdrag lagt till
kommundirektören
2019-03-18, ej besvarade
med en handläggningstid på över ett år.

Motion om 6 timmars arbetsdag
från Feministiskt initiativ

Uppdrag lagt till
kommundirektören
2019-03-13 ej besvarade
med en handläggningstid
på över ett år.

KS/2018-0584

2018-12-06

KS/2019-0290

Remitterad till
kommundirektören 2019Motion om integrerad verksamhet
05-15, ej besvarade med
2019-04-12
för barn och dementa äldre
en handläggningstid på
över ett år.

KS/2019-0440

Remitterad till Tekniska
Motion om att bygga solföljare och nämnden 2019-10-09, ej
besvarade med en
2019-06-09 solcellsparkeringar i Strömstad
handläggningstid på över
från Vänsterpartiet
ett år.

KS/2020-0099

Uppdrag lagt till
kommundirektören att
svara på motionen senast
2020-08-31, ej besvarade
med en handläggningstid
på över ett år

Justerandes signatur

2020-01-24

Motion om semestertia från
Vänsterpartiet

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

40 (49)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2020-0119

Uppdrag lagt till
kommundirektören att
Motion om att anställa en
svara på motionen senast
2020-01-30 jämställdhetsstrateg från Marielle
2020-08-31, ej besvarade
Alvdal, Feministiskt Initiativ
med en handläggningstid
på över ett år

KS/2020-0120

Motion om
jämställdhetsintergrering från
2020-01-30
Marielle Alvdal, Feministiskt
Initiativ

KS/2020-0140

Remitterad till
Strömstadsbyggen
Motion om att utreda möjligheten
2020-05-13 för yttrande
för Strömstadsbyggen att bygga
senast 2020-11-13, ej
2020-02-05
ägarlägenheter från
besvarade med en
Kristdemokraterna
handläggningstid på över
ett år

KS/2020-0240

Motion om att skapa rättvisa
förutsättningar för personer i
2020-03-13 Strömstad som omfattas av
gymnasielagen från feministiskt
initiativ

KS/2020-0361

Remitterad till Tekniska
Motion om ny väg till
nämnden 2020-08-26 för
2020-05-27
Beatebergsgården från Liberalerna yttrande senast
2020-12-28

KS/2020-0372

Motion om Inkubator -utveckling
2020-05-29 istället för avveckling från
Liberalerna

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Uppdrag lagt till
kommundirektören att
svara på motionen senast
2020-08-31, ej besvarade
med en handläggningstid
på över ett år

Remitterad till Barn- och
utbildningsnämnden och
Strömstadsbyggen
2021-01-13 för yttrande
senast 2021-04-13, ej
besvarade med en
handläggningstid på över
ett år

Uppdrag lagt till
kommundirektören 202008-26 att bereda
motionen och inkomma
med förslag senast
2020-12-28

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

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2020-0429

Motion om samverkan med det
lokala näringslivet för bildandet av
gemensam organisation med syfte
2020-07-31 att stärka kommunens attraktivitet
och dess företag från
Moderaterna, Liberalerna, Centern
och Miljöpartiet

Uppdrag lagt till
kommundirektören 202010-21 att bereda
motionen och inkomma
med förslag senast
2021-01-21

KS/2020-0442

Motion om initiativ till
svensk/norsk överläggning om
fördjupat gränssamarbete, i t.ex.
Svinesundskommitténs regi, för att
2020-08-19 i samnordisk anda bidra till
fördjupad dialog som motverkar
att negativa "vi-och-dom"känslor i
gränsområdet får fäste från
Centerpartiet

Uppdrag lagt till
kommundirektören 202010-21 att bereda
motionen och inkomma
med förslag senast
2021-01-21

KS/2020-0480

Motion om cykelplan utanför
2020-09-10 tätort från Bengt Bivrin,
Miljöpartiet

Remitterad till Tekniska
nämnden 2020-10-21 för
yttrande senast
2021-01-21

KS/2020-0490

Motion om sanering av
Canningområdet, förstärkning av
2020-09-17
kajen samt byggande av bro från
Liberalerna

KS/2020-0507

Motion om trygghet för dem som
2020-09-30 rör sig i Strömstad från
Moderaterna

Remitterad till Tekniska
nämnden och
Kommunstyrelsen 202012-09 för yttrande.

KS/2020-0518

Motion om att skapa alternativa
2020-10-11 undervisningsgrupper från
Feministiskt Initiativ

På väg till KS

KS/2020-0519

Motion om att använda
könsneutralt språk i kommunens
2020-10-11
dokument från Feministiskt
Initiativ

Uppdrag lagt till
kommundirektören 202012-09 att bereda
motionen och komma
med förslag senast 202104-09

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Uppdrag lagt till
kommundirektören 202012-09 att bereda
motionen och komma
med förslag senast 202104-09

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

Uppdrag lagt till
kommundirektören 202012-09 att bereda
motionen och komma
med förslag senast 202104-09

KS/2020-0520

Motion om att använda
transinkluderade ansökningar,
2020-10-11
blanketter och enkäter från
Feministiskt Initiativ

KS/2020-0526

Motion om att Strömstads
kommun, hos regeringen, ansöker
om att på försök överta
befogenheter och ekonomiska
2020-10-16
resurser från Arbetsförmedlingen
för att möta den ökade
arbetslöshet som nu lokalt följer i
pandemins spår, från Centerpartiet

Uppdrag lagt till
kommundirektören 202012-09 att bereda
motionen och komma
med förslag senast 202104-09

KS/2020-0557

Motion om säker skolväg i Skee
2020-10-29 från Andreas Friedemann
Hildebrand (KD)

Remitterad till Tekniska
nämnden 2021-03-25 för
beredning

KS/2020-0578

KS/2020-0619

KS/2020-0620
KS/2020-0621

KS/2020-0623
KS/2021-0086

KS/2021-0095

Justerandes signatur

Motion om säker skolväg
2020-11-09 Östergatan

Remitterad till Tekniska
nämnden 2021-03-25 för
beredning

Motion om äldres rättighet att
arbeta i kommunen från
2020-12-03 Liberalerna
Motion om återvinningscentralen
2020-12-03 2.0 från Liberalerna

Remitterad till Tekniska
nämnden 2021-03-25 för
beredning

Motion om personalpaviljong vid
2020-12-04 Lokstallet från Liberalerna
Motion om iordningställande av
2020-12-04 Slipen från Liberalerna

Remitterad till Tekniska
nämnden 2021-03-25 för
beredning

Motion om koldioxidbudget från
2021-01-18 Feministiskt Initiativ
Remitterad till Tekniska
Motion om solceller på Pilen 5 från nämnden 2021-03-25 för
beredning
2021-01-22 Miljöpartiet

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
2021-06-08

KS/2021-0161
KS/2021-0229

Motion om att starta planering av
ny idrottshall i Skee från
2021-02-19 Centerpartiet
2021-04-07 Motion om bilfritt från Miljöpartiet

Besvarade motioner sedan senaste rapporteringen
KS/2018-0427 Motion om Gender Budget från Centerpartiet – Beslut KF 2020-1217 att avslå första attsatsen och att godkänna andra och tredje attsatsen.
KS/2018-0516 Motion om reservvattentäkt från Liberalerna – Beslut KF 2020-1217 att avslå motionen.
KS/2018-0529 Motion om arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i
Strömstads kommun från Feministiskt initiativ – Beslut KF 2020-12-17 att bifalla
den del att uppdra att utbildning av hedersrelaterat våld finns med i
kompetensutvecklingsplanen, att avslå motionen i den del som avser yrkande om
antal timmar utbildning per år.
KS/2019-0028 Motion om organisatorisk placering av enheten för måltid och städ
från Liberalerna – Beslut KF 2020-12-17 att anse motionen besvarad.
KS/2019-0155 Motion om att Strömstads kommun börjar med sopsortering hos
varje hushåll och inom all kommunal verksamhet från Ola Persson (M)– Beslut KF
2020-12-17 att avslå motionen.
KS/2019-0221 Motion om översyn av kommunens politiska organisation från
Moderaterna – Beslut KF 2021-03-25 att avslå motionen.
KS/2019-0377 Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges
möjlighet att äta lunch i skolan från Kristdemokraterna – Beslut KF 2021-03-25 att
avslå motionen.
KS/2019-0388 Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna –
Beslut KF 2020-12-17 att avslå motionen.
KS/2019-0436 Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet –
Beslut KF 2020-12-17 att avslå motionen.
KS/2019-0507 Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande
fortbildning, till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och
klimatomställning i Strömstad från Centerpartiet – Beslut KF 2021-03-25 att anse
motionen bifallen.
KS/2019-0515 Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom
Strömstads kommun från Liberalerna – Beslut KF 2021-03-25 att anse motionen
besvarad.
KS/2019-0564 Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor från Feministiskt
Initiativ – Beslut KF 2021-03-25 att avslå motionen.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2019-0647 Motion om kampanjen "Våldet går inte i pension" från Feministiskt
Initiativ – Beslut KF 2021-03-25 att bifalla motionen.
KS/2019-0692 Motion om införande av alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads
kommun från Miljöpartiet – Beslut KF 2021-04-29 att anse motionen besvarad.
KS/2020-0071 Motion om central badplats i Strömstad från Liberalerna – Beslut
KF 2021-03-25 att avslå motionen.
KS/2020-0211 Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och
parkeringsplatserna i centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet – Beslut KF 2021-0325 att avslå motionen i viss del och anse besvarad i viss del.
KS/2020-0233 Motion om att som en del av att uppmärksamma 100 år av
demokrati, förlägga kommunfullmäktigesammanträden till olika kommundelar
från Centerpartiet – Beslut KF 2021-03-25 att avslå motionen.
KS/2020-0241 Motion om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i
Strömstad från feministiskt initiativ - Beslut KF 2021-03-25 att bifalla punkt 1-2
och avslå punkt 3-4

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-17 av kommunsekreterare Ulrika Haugland
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-26 § 108

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0260

KS § 91

Långsiktig finansiering av Kommunakademin
Väst

Kommunstyrelsens beslut

att följa den politiska styrgruppens rekommendation om ett temporärt beslut om
utdebitering till respektive kommun för att finansiera kommunsidans del i
Kommunakademin Väst för år 2022 för att få ytterligare tid för beredning av
ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals arbetsutskott beslutade den 8 oktober 2020 § 94 att utse en
arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en politisk styrgrupp bestående
av direktionsledamöter avseende att finna en långsiktig finansiering av
Kommunakademin Väst. Den politiska styrgruppen bedömer att det behövs mer
tid för att utreda den långsiktiga finansieringen.
Den politiska styrgruppen rekommenderade direktionen att fatta ett temporärt
beslut om utdebitering till respektive kommun för att finansiera kommunsidans
del i Kommunakademin Väst för år 2022. Syftet med det temporära beslutet är få
ytterligare tid för beredning av ärendet om långsiktig finansiering av
samverkansytan i respektive kommun. Styrgruppen föreslog direktionen att
rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med styrgruppens förslag.
Direktionen beslutade 2021-03-25 § 22 att följa den politiska styrgruppens
rekommendation om ett temporärt beslut om utdebitering till respektive
kommun för att finansiera kommunsidans del i Kommunakademin Väst för år
2022 för att få ytterligare tid för beredning av ärendet om långsiktig finansiering
av samverkansytan, att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med
styrgruppens förslag samt att ge styrgruppen i uppdrag att bereda förslag på
beslut som ska tas i samband med direktionsmötet den 28 oktober.

Beslutsunderlag

Missiv 2021-04-22 med utdrag ur direktionens protokoll 2021-03-25, § 22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-12 § 95

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att följa den politiska styrgruppens rekommendation om ett temporärt beslut om
utdebitering till respektive kommun för att finansiera kommunsidans del i
Kommunakademin Väst för år 2022 för att få ytterligare tid för beredning av
ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan.

Beslutet skickas till

Fyrbodals kommunalförbund; kansli@fyrbodal.se
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0286

KS § 92

Försäljning av fastigheten Crusellska

Kommunstyrelsens beslut

att inte ha något att erinra mot förslaget.

Sammanfattning av ärendet

Strömstadslokalers VD har efter samråd med Strömstadslokalers presidie 202104-09 inkommit med en tjänsteskrivelse till Strömstads kommun där han uppger
att Strömstadslokaler avser att försälja Crusellska fastigheten som Strömstads
kommun hyrt men som nu sagt upp från och med 2021-06-15.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Strömstads lokalers VD Tobias Kristiansson

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att inte ha något att erinra mot förslaget.

Beslutet skickas till

Tobias Kristiansson, VD AB Strömstadslokaler
Ronnie Brorsson, ordförande AB Strömstadslokaler
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2016-0352

KS § 93

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

att notera anmälningsärendena i protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Anmälningsärenden:

1. Verksamhetsberättelse - Kommunakademin Väst, KS/2016-0352
2. Ordförandebeslut - val av företrädare till Kommunforskning i Västsverige
(KFi) 2021, KS/2021-0255
3. Ordförandebeslut - Remissvar till Halden kommune - Nærings- og
sysselsettingsplan for Halden kommune 2021 - 2025 , KS/2021-0241
4. Delegationsbeslut ungdomspotten i Strömstad, KS/2019-0633
5. Fyrbodals kommunalförbunds protokolll, årsredovisning 2020,
revisionsberättelse 2020, KS/2019-0725
6. Tekniska nämndens remissvar - Vattenmyndighetens samråd kring
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, KS/2020-0600
7. Styrelseprotokoll AB Strömstadsbyggen 2021-03-29, KS/2021-0055
8. Styrelseprotokoll AB Strömstadslokaler 2021-03-19, KS/2021-0059
9. Delegationsbeslut grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad Tanums
Konståkningsklubb, KS/2021-0094
10. Delegationsbeslut grund- och aktivitetsbidrag - Björneröds Ridklubb,
KS/2021-0146
11. Delegationsbeslut arrangörsbidrag - SEASIDE PIECES, KS/2021-0210
12. Delegationsbeslut grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad Släktforskare,
KS/2021-0211
13. Delegationsbeslut anläggningsbidrag - Hogdalsbygdegårdsförening,
KS/2021-0213
14. Delegationsbeslut - Ansökan om arrangörsbidrag - Rockbåten Dockstation, KS/2021-0256
15. Delegationsbeslut - arrangörsbidrag - Bastes teater- och matpaket,
KS/2021-0266
16. Delegationsbeslut arrangörsbidrag - Familjevandringskarta - Föreningen
Folkets hus i Krokstrand, KS/2021-0278

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera anmälningsärendena i protokollet.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0169

KS § 94

Information om planerad användning
av/utställning på Skagerack i juli

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Mats Brocker och kommunikationschef Maria Kvarnbäck
informerar om att Skagerack kommer att hållas öppet i sommar för att bjuda in
presumtiva inflyttare och entreprenörer för att visa vad Strömstad erbjuder som
boplats och vad det innebär att leva och bo i Strömstad. Socialtjänsten har utsett
två ungdomar som bemannar. De kommer att hålla öppet 1 juli till mitten av
augusti. Kommundirektören kommer att titta in en liten stund varje dag och
bjuder in politiken att göra detsamma.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-08

KS/2021-0169

KS § 95

Övrig fråga om kommunal flaggning på
nationaldagen

Kommunstyrelsens beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Jörgen Molin (M) uppger att kommunen antagit flaggregler som säger att på
Sveriges nationaldag den 6 juni ska svenska flaggan hissas på samtliga
kommunens flaggstänger. Han uppger att flertalet flaggstänger saknade svensk
flagga på nationaldagen och vill ha en förklaring varför de beslutade reglerna inte
verkställs.
Kommundirektör Mats Brocker tar med sig frågan och ska kontakta den
förvaltning som har hand om flaggning.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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