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 KS/2019-0031 

KS § 110 Information från Arbetsmiljöverket 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Pia Skoglund och Tommy Falander från Arbetsmiljöverket informerar om 
arbetsmiljöansvaret. 

Beslutsunderlag 
Så klarar du arbetsmiljöansvaret 
Politikerinformation -Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla 
Informationsbrev till dig som förtroendevald 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0031 

KS § 111 Information - Ett Enat Bohuslän  

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Delar av styrgruppen för Ett enat Bohuslän; Jan-Olof Johansson, Fredrik Lindén, 
Marie Linde, Pelle Olausson och Åsa Massleberg informerar om syfte och status 
för Ett enat Bohuslän. 

Fredrik Lindén och Marie Linde redogör för: 

Besöksnäringsstatistik i Bohuslän 2018 
Bakgrund till Ett enat Bohuslän 
Avsiktsförklaring undertecknad av 11 kommuner 
Ett enat Bohusläns Mål 
Styrgrupp - består av 15 personer 
Vad har uppnått hittills; varumärket Bohuslän, Samverkan, tillståndsgivning, 
översiktsplanering, myndighetsuppvaktning, cykelleder och vandringsleder 
Prioriterade samarbetsområden 2019 
Hur de marknadsför Bohuslän 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0451 

KS § 112 Revidering Reglemente för 
Krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat förslag till reglemente för Krisledningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Reglementet för Krisledningsnämnden behöver revideras dels på grund av den 
nya Kommunallagen (2017:725) och dels på grund av en formulering gällande 
nämndens ikraftträdande, vilken länsstyrelsen lämnat synpunkter på vid sitt 
tillsyns- och uppföljningsbesök 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 180 
Tjänsteskrivelse av Peter Dafteryd 
Förslag till Reglemente för Krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat förslag till reglemente för Krisledningsnämnden 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0115 

KS § 113 Svar på - Motion om sammanställning på 
samtliga föreningar/organisationer/projekt 
där Strömstads kommun medverkar med 
bidrag, stöd och personalinsatser. 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att bifalla punkt 1-4 samt 

att avslå punkt 5 då det arbetet är oerhört omfattande och resurskrävande samt 
medför stora svårigheter att besvara på ett adekvat sätt 

att kommunledning/nämnder och förvaltningar ska granska samtliga engagemang 
och nyttan av engagemangen med återkoppling inför budget för år 2021, allt 
enligt styrmodell för Strömstads kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion inkom från Kristdemokraterna, 2019-02-01, där de yrkar  
1. att få en sammanställning på samtliga föreningar/organisationer/projekt där 
Strömstads kommun medverkar med bidrag, avgifter, stöd och personalinsatser 
2. att få en redovisning av respektive förenings och projekts måluppfyllelse 
3. att få en redovisning av totala årliga direkta kostnader för kommunen i dels 
kontantbidrag dels andra bidrag såsom t.ex. arbetsinsatser 
4. att få en redovisning över vilka krav kommunen ställer när kommunen går med 
i projekt/föreningar, samt 
5. att få en redovisning av vad resultatet av dessa projekt blivit för vår kommun 
och våra kommuninvånare och de direkt och indirekt använda skattemedlen. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en sammanställning som bygger på 
inlämnade uppgifter från respektive förvaltning. Fokus ligger på bidrag, stöd och 
avgifter till föreningar och nätverk samt projektmedverkan under 2018. 
Sammanställningen utgår från nio rubriker och redovisar bl.a. syfte, mål 
och kostnader. 

Bakom beslut om deltagande i nätverk och föreningar så är det förvaltningarnas 
behov och nytta av respektive nätverk för sin ordinarie verksamhet, som ligger till 
grund för deltagandet, t.ex. behov av omvärldsbevakning, kunskapsutbyten och 
inspiration för verksamhetsutveckling. Många nätverk bidrar genom samverkan 
till ett effektivare resursutnyttjande för berörd verksamhet, t.ex. genom 
gemensamma remissvar. När det gäller kommunens deltagande i regionala 
nätverk och projekt, så sker dessa genom beslutade avtal där politiken är delaktig, 
tex Fyrbodals Kommunalförbund, Kommunakademin Väst, Tillväxt Norra Bohuslän 
samt Svinesundskommittén. 

Beslutsunderlag 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 183 
Tjänsteskrivelse från Helene Evensen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 94 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 89 
Motion från Kristdemokraterna, 2019-02-01 
Bilaga 1. Sammanställning projekt 2018 
Bilaga 2. Sammanställning stöd, bidrag föreningar 2018 
Bilaga 3. Sammanställning kostnader Fyrbodals kommunförbund 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att bifalla punkt 1-4 samt 

att avslå punkt 5 då det arbetet är oerhört omfattande och resurskrävande samt 
medför stora svårigheter att besvara på ett adekvat sätt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar att kommunledning/nämnder och förvaltningar 
nu granskar samtliga engagemang och nyttan av 
engagemangen. Kristdemokraterna ber om återkoppling inför budget för år 2021, 
allt enligt styrmodell för Strömstads kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14. 

Mats Granberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggning mellan kl 15,20-15-25. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Rose-Marie 
Fagerbergs tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens bifaller 
tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0051 

KS § 114 Svar på - Motion om att fira och 
uppmärksamma att demokratin fyller 100 år! 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen om att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år genom 
att: 

uppmärksamma demokratin 100 år i kommunfullmäktige vid lämpliga tillfällen, 

ge kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att ta fram ett översiktligt 
demokratiprogram fram till 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion där de förslår: 

att firandet av demokratins 100 år genomförs med Strömstads 
Kommunfullmäktige som utgångspunkt genom återkommande programpunkter 
vid Kommunfullmäktiges sammanträden fram till och med 2022, 

att Kommunfullmäktiges presidie ges i uppdrag att ansvara för framtagande av ett 
övergripande demokratiprogram och genomförande för perioden fram till 2022. 

Sveriges riksdag har som framgår av motionen, beslutat att vid återkommande 
tillfällen fram till år 2022 fira 100 år av demokratiskt styre i Sverige. 
Motionärernas förslag är att även Strömstad tar fram ett program och planerar 
för att ge den viktiga styrelseformen erforderlig uppmärksamhet under perioden. 
Kommunfullmäktiges öppna möten lyfts fram som en viktig arena. 

Motionen föreslås bifallas som ett led i befintliga ambitioner om ökad insyn och 
utveckling av lokal demokrati och beslutsfattande. Bland annat pågår 
utvecklingsarbete för ökat engagemang bland ungdomar. I samarbete med 
Strömstad Gymnasium genomförs bland annat demokratidagar, studiebesök och 
andra aktiviteter efter förfrågan från skolan. Ett översiktligt program som 
beskriver planerade och tillkommande aktiviteter kan tas fram för att tillmötesgå 
motionens syfte. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 184 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-13 § 92 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-14 § 85 
Motionen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen om att uppmärksamma att demokratin fyller 100 år genom 
att: 

uppmärksamma demokratin 100 år i kommunfullmäktige vid lämpliga tillfällen, 

ge kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att ta fram ett översiktligt 
demokratiprogram fram till 2022. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0192 

KS § 115 Svar på - Motion om landsbygdsflikar från 
Vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen om landsbygdsflikar på kommunens webbplats med 
hänvisning till att förslagets syfte i allt väsentligt kan tillgodoses inom befintlig 
struktur. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har genom Mia Öster lagt fram en motion om utveckling av 
kommunens webbplats www.stromstad.se med lokala flikar där lokalsamhällenas 
särdrag och aktuella projekt beskrivs. Förslaget ses som vällovligt och det är viktigt 
att sprida information om hela Strömstads kommun, samt på landsbygdens och 
lokalsamhällenas potential som livsmiljö för nya Strömstadsbor. En rättvisande 
och aktuell beskrivning av utvecklingen i lokalsamhällena på egna flikar bedöms 
dock inte kunna göras med befintliga resurser. Motionärens syfte bedöms dock 
kunna tillgodoses inom befintlig struktur på webbplatsen. Dels via utökade 
skrivningar om Strömstads kommun som geografiskt område, dels i samband med 
information om aktuella utvecklingsprojekt. Lokala hembygdsföreningar och 
samhällsföreningar kan därtill sedan en tid själva marknadsföra lokala 
evenemang, öppna möten etc i den evenemangskalender som finns tillgänglig från 
startsidan www.stromstad.se 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 185 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-28 § 100 
Motionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen om landsbygdsflikar på kommunens webbplats med 
hänvisning till att förslagets syfte i allt väsentligt kan tillgodoses inom befintlig 
struktur. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0153 

KS § 116 Svar på - motion om ny högstadieskola från 
Vänsterpartiet 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen då kommunen inte har någon avsikt att bygga en ny 
högstadieskola under mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande kommunens högstadieskola. I 
motionen föreslår partiet att Strömstads kommun beslutar om att bygga en ny 
högstadieskola och att arbetet ska påbörjas under mandatperioden 2019-2022.  
AB Strömstadslokaler har under de senaste åren gjort stora investeringar i 
fastigheten i form av nytt ventilationssystem, bergvärme, slöjd- och 
hemkunskapssalar, samt multiarena för att lägga grunden för en långsiktig och 
hållbar högstadieskola. Det fortsatta planeringsarbetet gällande 
Strömstiernaskolan kommer inkludera skolans långsiktiga behov av 
ändamålsenliga lokaler. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 186 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-06-25 § 56 med underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-27 § 105 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-27 § 26 
Motionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen då kommunen inte har någon avsikt att bygga en ny 
högstadieskola under mandatperioden. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0428 

KS § 117 Svar på - motion om filter för pornografi i 
kommunens nät och datorer från 
Centerpartiet 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Elisabeth Johansson (C) lämnade den 17 
september 2018 in en motion där hon yrkar 

att det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som omöjliggör att det på 
de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt pornografiska sidor, 
samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor när man använder 
kommunens nät 

att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, prioriteras i detta arbete. 

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 13 december 2018 och beslutade 
då att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 10 april 2019 och beslutade då att 
föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning 
till vidtagna åtgärder. Motionen remitterades därefter till Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Enligt tjänsteutlåtandet från kommunledningsförvaltningen har IT-enheten 
vidtagit åtgärder som ligger i linje med motionären Elisabeth Johanssons 
yrkanden. Det finns redan ett filter sedan några år tillbaka, men har med 
anledning av motionen gjort en genomgång av filtret. Med ny teknik har IT-
enheten stärkt skyddet i kommunens datanät för att ytterligare förhindra 
webtrafik till sidor som innehåller pornografiskt innehåll. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att IT-enheten stärkt det 
tekniska skyddet kring webtrafiken i kommunens olika datornät och har inget 
ytterligare att tillägga kring detta. Mot bakgrund av detta föreslås nämnden att 
ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 187 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-06-25 § 54 
Tjänsteskrivelse av Lisbeth Lunneryd 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 72 
Tjänsteskrivelse från IT-chef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-13 § 43 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 47 
Motionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0332 

KS § 118 Motion om folkhälsobudget 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen 

Beslutsmotivering 
En uppräkning har redan gjorts och ett avtal har skrivits enligt intentioner i 
motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Strömstad inkom med motion där de föreslår: 

att Strömstads kommun, skyndsamt, förhandlar med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden om ett nytt avtal från och med 1 januari 2020 med syfte att 
öka anslaget till Folkhälsorådet med 50 % (vilket skulle motsvara 1.200.000 kr år 
2020) och fortsättningsvis indexuppräknas varje år. 

att Strömstads kommun ökar sitt ansvar för folkhälsan i budgetarbetet i enlighet 
med avtalet och att kommunen tillskjuter lika mycket som Hälso- och 
sjukvårdsnämnden gör enligt det nya avtalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 182 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176 
Motionen 
Samverkansavtal 2016-2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0491 

KS § 119 Revidering av reglemente för 
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
att återremittera ärendet  för att ytterligare se över tekniska nämndens 
ansvarsområde vad gäller avtalsskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i våras tillförordnad kommundirektör ett 
uppdrag avseende en önskan om att få en översyn och klarläggande avseende 
gränsdragningar i uppdrag och roller mellan kommunstyrelse och tekniska 
nämnden. Vid behov ska också lämnas rekommendationer och förslag på 
förbättringsåtgärder. 

Uppdraget har nu övertagits av nuvarande kommundirektören som har 
sammanställt förslag till justering av reglemente avseende Kommunstyrelsen och 
Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-21 § 198 
Tjänsteskrivelse från Mats Brocker 
Förslag till reviderade reglementen för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderade reglementen för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mikael Cederbratt (M) med instämmande från Åsa Torstensson (C) och Lars 
Tysklind (L) yrkar på återremiss för att ytterligare se över tekniska nämndens 
ansvarsområde vad gäller avtalsskrivning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0503 

KS § 120 Revidering av bolagsordningen för AB 
Strömstadsgaragen 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstadsgaragen AB har gjort Strömstads kommun uppmärksam på att det står 
fel i den av Kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen av datum 2018-04-26. 

Antalet aktier enligt § 7 i bolagsordningen (lägst 100 och högst 400) 
överensstämmer ej med bolagets aktiebok.  Antalet aktier i bolaget idag är 
50 000 st. 

Bolagsordningen § 7 bör ändras till; 

Antalet aktier ändras till att vara lägst 50 000 och högst 200 000. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 202 
Tjänsteskrivelse från Kjell Andersson, AB Strömstadsgaragen 
Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige 2018-04-26 § 47 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad bolagsordning för AB Strömstadsgaragen 
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 KS/2018-0568 

KS § 121 Strömstad museum 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
att i budget för 2020 ge ett fortsatt årligt bidrag motsvarande nuvarande bidrag, 
samt 

att godkänna förslag till överenskommelse om samarbete mellan Strömstads 
Hembygds- och museiförening och Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads Hembygds- och museiförening har under 2018 inkommit med en 
skrivelse till Strömstads kommun med en rad frågeställningar som rör 
möjligheterna för museets fortsatta arbete. Frågeställningarna är av olika karaktär 
men rör personal, ekonomi och administration. 

Frågeställningarna är komplexa och behöver fördjupas med löpande dialog. 
Arbetet framåt kräver en gemensam process mellan föreningen, kommunens 
tjänstemän och politiker. Strömstads kommun är överens om museets värde och 
den unika kompetens de besitter. 

Föreningen kommer under 2019 behöva tillsätta en ny verksamhetsledare, då den 
nuvarande personen på posten går i pension. Utmaningen ligger i att den 
nuvarande budgeten enbart räcker till en halvtidstjänst samt att museets 
verksamhet är i behov av att förnyas på olika plan. 

Museets styrelse har pekat på att det största problemet kanske inte är 
ekonomiska frågor utan snarare organisatoriska och berör arbetsledning och stöd 
i administrativa processer.  
 
Föreningen har ställt frågan om kommunen har möjlighet att ta över hela eller 
delar över dess organisation. Nedanstående sammanfattning med konkreta 
förslag och åtgärder för fortsatt arbete avser besvara föreningens frågeställningar 
till kommunen.  
 
Föreningen fortsätter i egen regi med verksamhetsstöd från kommunen. 
Kommunen bistår med verksamhetsutveckling, enligt nedan, med mål om att 
utveckla/underlätta föreningens arbete: 

Föreningen rekryterar en ny verksamhetsledare under 2019, Strömstads kommun 
bistår i denna process. 

Föreningen erbjuds att i dialog med kommunens näringsutvecklare, diskutera 
affärsutveckling för delar av museets verksamheter. 

Fortsatt dialog kring eventuella gemensamma projekt, utställningar på annan 
plats än museet, avsett för nya målgrupper. 
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Kommunens kulturansvarig bistår föreningen med lista över ekonomiska stöd som 
kan vara möjliga att söka för föreningens verksamhet, kulturansvarig bistår i 
eventuella ansökningsprocesser. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottet beslut 2019-05-06 § 44 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2019-04-18 
Överenskommelse mellan förening och kommun 2019 
Skrivelse Strömstads Hembygds- och museiförening 2018-08-28 
Årsredovisning Strömstads Hembygds- och museiförening 2018 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att i budget för 2020 ge ett fortsatt årligt bidrag motsvarande nuvarande bidrag, 
samt 

att godkänna förslag till överenskommelse om samarbete mellan Strömstads 
Hembygds- och museiförening och Strömstads kommun. 

Beslutet skickas till 
Mailis Cavalli-Björkman, per mail 
Diariet 
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 KS/2019-0402 

KS § 122 Omdisponering av investeringsmedel för 
skärsläckarfordon Skee 

Kommunstyrelsens beslut 
att omdisponera investeringsmedel för skärsläckarfordon Skee, från 1,94 mnkr till 
675 tkr för inköp av: 

1. Kompletterande utrustning till befintligt fordon som ersätter nuvarande 
skärsläckarfordon i Skee 50 tkr. 

2. Kommunikationsutrustning 100 tkr. 

3. Vattenpumpar med kringutrustning 400 tkr. 

4. Gemensamt reservfordon (Släckbil) tillsammans med Tanum och Sotenäs 
räddningstjänst 125 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Inköp av ett skärsläckarfordon utgår ur Investerings- och utbytesplan. Fordonet 
ersätts med befintligt fordon inköpt 2017. 

Vid skogs-och andra större bränder är kommunikationen ett problem med det 
antal kommunikationsradio räddningstjänsten har tills sitt förfogande. 

Under 2018 års skogsbränder fanns det brister i räddningstjänstens utrustning för 
släckning. För att möta framtidens skogsbränder bör lättare skogsbrandutrustning 
inköpas för ett snabbt ingripande på fastlandet, Nord- och Sydkoster och andra 
öar. 

I Strömstad saknas vid ett antal tillfälle en släckbil. i samband med 
besiktning,service och reparationer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-06-05 § 168 
Tjänsteskrivelse 2019-04-30 
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-05-23 § 111 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att omdisponera investeringsmedel för skärsläckarfordon Skee, från 1,94 mnkr till 
675 tkr för inköp av: 

1. Kompletterande utrustning till befintligt fordon som ersätter nuvarande 
skärsläckarfordon i Skee 50 tkr. 

2. Kommunikationsutrustning 100 tkr. 

3. Vattenpumpar med kringutrustning 400 tkr. 

4. Gemensamt reservfordon (Släckbil) tillsammans med Tanum och Sotenäs 
räddningstjänst 125 tkr. 

Beslutet skickas till 
Miljö- Byggförvaltningen 
Carina Danelius, Controller MBN 
Lenita Tengström, Investeringsredovisare 
Diariet 
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 KS/2019-0394 

KS § 123 Revidering av handlingsplan våldsbejakande 
extremism 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta förslag till reviderad handlingsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Den lokala handlingsplanen som togs fram enligt förslag från den Nationella 
samordnaren mot våldsbejakande extremism har blivit inaktuell. Den Nationella 
samordnaren har ersatts av Centret för våldsbejakande extremism i januari 2018 
och ingår i BRÅ. 

Handlingsplanen är kompletterad med bilagor innehållande checklista och 
ikonografi. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 177 
Tjänsteskrivelse av Peter Dafteryd 
Reviderad handlingsplan för hantering av våldbejakande extremism 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta förslag till reviderad handlingsplan. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Webbansvarig 
Diariet 
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 KS/2019-0434 

KS § 124 Vägledning för lokal ISF (lokal inriktnings- och 
samordningsfunktion) 

Kommunstyrelsens beslut 
att till kommunens inriktnings- och samordningskontakt (ISK) utse 
Krisberedskapssamordnaren eller dennes ersättare. 

att till Ordförande för kommunens inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) utse 
kommundirektören eller krisberedskapssamordnaren eller deras ersättare. 

att kommunens ska står värd för en eventuell lokal ISF, samt kunna stå värd för en 
regional ISF om länsstyrelsen pekar ut vår kommun. 

att kommunens ISF-stöd ska utgöras av ordinarie krisledningsorganisation i 
enlighet med gällande krisledningsplan. 

att uppdra åt krisberedskapssamordnaren att vid nästa revidering av kommunens 
krisledningsplan arbeta in ISF-konceptet i planen och att fram till dess MSB:s 
vägledning för lokal ISF ska nyttjas för att styra en eventuellt aktiverad ISF-
funktion. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid samhällsstörningar kommer de hanterande aktörerna behöva samordna sina 
insatser, prioritera behoven och hjälpas åt för att kunna agera så effektivt som 
möjligt. Offentliga, privata och frivilliga aktörer inom en kommun behöver enas 
om vad som ska uppnås tillsammans och hur tillgängliga resurser ska inriktas. 

Det måste också vara tydligt vem som gör vad i det fortsatta arbetet. Formen för 
att åstadkomma detta är en inriktnings och samordningsfunktion, ISF. I praktiken 
är en ISF möten, fysiska eller på distans, som berörda aktörer genomför för att 
komma överens om hur en samhällsstörning ska hanteras. Målet är att sluta 
överenskommelser om inriktning och samordning. 

Kommunen, som har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå, kallar till och 
är värd för möten i ISF men alla berörda aktörer kan påtala behovet. Kommunen 
har utöver att driva egen verksamhet i uppgift att verka för att åstadkomma 
inriktning och samordning mellan olika aktörer i sitt geografiska område. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 178 
Tjänsteskrivelse av Peter Dafteryd 
MSB:s vägledning för lokal ISF 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till kommunens inriktnings- och samordningskontakt (ISK) utse 
Krisberedskapssamordnaren eller hans ersättare. 

att till Ordförande för kommunens inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) utse 
kommundirektören eller krisberedskapssamordnaren eller deras ersättare. 

att kommunens ska står värd för en eventuell lokal ISF, samt kunna stå värd för en 
regional ISF om länsstyrelsen pekar ut vår kommun. 

att kommunens ISF-stöd ska utgöras av ordinarie krisledningsorganisation i 
enlighet med gällande krisledningsplan. 

att uppdra åt krisberedskapssamordnaren att vid nästa revidering av kommunens 
krisledningsplan arbeta in ISF-konceptet i planen och att fram till dess MSB:s 
vägledning för lokal ISF ska nyttjas för att styra en eventuellt aktiverad ISF-
funktion. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar på att ordet ”hans” i andra attsatsen ändras till ”dennes”. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om vi kan besluta enligt arbetsutskottets förslag med Bengt 
Bivrins justering och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag 
Kommundirektören 
Krisberedskapssamordnaren 
Räddningschefen 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (28) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2019-08-28  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: ks@stromstad.se Tel: 0526-196 78 
 Kommunledningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 KS/2019-0450 

KS § 125 Risk- och sårbarhetsanalys avseende 
extraordinära händelser 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta Risk- och sårbarhetsanalys avseende extraordinära händelser för 
mandatperioden 2019-2022 med beslutade justeringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har en skyldighet att första året i varje mandatperiod fastställa en 
övergripande risk- och sårbarhetsanalys där vi bedömer vilka händelser som skulle 
kunna leda till en extraordinär händelse. 

Inför årets analys har avstämningar gjorts med respektive förvaltningar samt med 
deltagarna i kommunens Krishanteringsråd där såväl interna verksamheter som 
externa aktörer verksamma i kommunens geografiska område medverkar. 

Detta har bekräftat de redan upptagna riskerna som fortsatt relevanta. Dessutom 
har vi konstaterat att risken gällande kärnkraftverket i Halden kommer att 
försvinna, då verksamheten är under avveckling. Tillkommande risk är den 
gällande aktivt spridande av desinformation av enskilda eller organisationer, vilket 
skulle kunna komplicera hanterandet av en inträffad krishändelse, men också i sig 
själv kunna skapa en extraordinär händelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 179 
Tjänsteskrivelse av Peter Dafteryd 
Risk- och sårbarhetsanalys avseende extraordinära händelser 2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta Risk- och sårbarhetsanalys avseende extraordinära händelser för 
mandatperioden 2019-2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar på ändring på sidan 6 i Risk- och sårbarhetsanalysen i 
Kommunens organisation från Omsorgsförvaltning till Socialförvaltning och från 
kommunchef till kommundirektör. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om vi kan besluta enligt arbetsutskottets förslag med Bengt 
Bivrins justering och finner att så sker. 
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Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag 
Diariet 
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 KS/2019-0479 

KS § 126 Samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser 2020-2023 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna samverkansavtalet avseende gemensamma folkhälsoinsatser i 
Strömstads kommun för perioden 2020 - 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan regionen bildades varit involverad och 
engagerad i det lokala folkhälsoarbetet via avtal med samtliga kommuner. 
Gällande samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Strömstads 
kommun sträcker sig över perioden 2016 – 2019. Nuvarande samverkan bedöms 
som mycket bra så norra hälso- och sjukvårdsnämnden såväl som Strömstads 
kommun önskar förnya samverkansavtalet.  

Innehållsmässigt är det nya avtalsförslaget till stor del samma som nuvarande. 
Samverkansavtalen med dess tillhörande fyra bilagor är identiska för samtliga 
kommuner i Fyrbodal, förutom nivån på ekonomisk ersättning och lokala 
styrdokument.  

Finansieringsmodellen 50/50 är förslagsvis den samma som nuvarande. Målet är 
fortfarande att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre 
resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla 
systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och 
utjämna skillnader i hälsa. Det ska ha en politisk styrning och bedrivas på en 
strategisk nivå. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och/eller tidigt förebyggande 
insatser och det ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 181 
Tjänsteskrivelse 2019-07-05 
Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-06-27 
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser 2020-2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen 

att godkänna samverkansavtalet avseende gemensamma folkhälsoinsatser i 
Strömstads kommun för perioden 2020 - 2023. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0036 

KS § 127 Anmälningsärende 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Sof Väst Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse 2019 

2. Torghandel - reviderade försäljningstider (KS/2019-0422) 

3. ordförandebeslut om Ridklubben (KS/2019-0497) 

4. delegationsbeslut att avslå ansökan om medel för finansiering av rådgivning 
inför företagsstart - Nyföretagarcentrum Väst 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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