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 KS/2019-0117 

KS § 82 Ändring av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 
att lägga till ärendet om remiss för Kulturstrategi Västra Götaland och regional 
kulturplan 2020-2023 och ta ur ärendet om planbesked på Kebal 2:96. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att vi lägger till ett nytt ärende; remiss för Kulturstrategi 
Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 och ta ur ärendet om 
planbesked på Kebal 2:96 för att invänta ett beslut från förvaltningsrätten. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0109 

KS § 83 Parkeringsnorm för Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta ny parkeringsnorm för Strömstads kommun. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ola Persson i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningens gatuavdelning har fått i uppdrag att se över gällande 
parkeringsnorm för Strömstads kommun. 

Parkeringsnormen används vid bygglovsprövning som vägledning av parkering på 
tomtmark. Vägledningen sker med hjälp av riktvärden, normtal, som ska hjälpa till 
att säkerställa att det i skälig utsträckning finns lämplig plats för parkering. 

Normtalet anger det minsta antalet parkeringsplatser för bil- respektive cykel som 
ska tillhandahållas. 

Det skapades en arbetsgrupp för detta bestående av Conny Hansson Gatuchef, 
Jeanette Johander Bitr. Gatuchef, Björn Rickardsson Översiktsplanerare och 
Jimmy Magnusson planeringsarkitekt. 

Förslaget till ny ”parkeringsnorm” har remitterats till facknämnderna i kommunen 
samt de kommunala bolagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Framtagande av ny parkeringsnorm 20181126 Conny Hansson 
Parkeringsnorm för Strömstads kommun version 1.2 
Tekniska nämndens beslut 2018-12-04 § 102 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-16 § 26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta ny parkeringsnorm för Strömstads kommun. 

Beslutet skickas till 
Diariet 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (46) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2019-05-29  
   
    
 

    

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/2018-0400 

KS § 84 Bostadsförsörjningsplan, riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2019-2030 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning, Strömstads kommun, 2019-
2030. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2000 kom en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, den 
omarbetades och skärptes med fler paragrafer som trädde i kraft vid årsskiftet 
2014 (2000:1383). Lagen anger att varje kommun med riktlinjer ska planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska ge en konkret bild på nuläget 
samt behov av framtida bostäder. Strömstads kommuns första riktlinjer för 
bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige under våren 2016. Riktlinjerna 
ska uppdateras minst en gång per mandatperiod. Prioriterade planer och 
beräkningar av bebyggelse ska följas upp årligen. 

Riktlinjerna är uppdaterade för perioden 2019-2030 med ny statistik kring 
bostadsbyggnation, inflyttning och befolkningsutveckling. Riktlinjerna pekar också 
ut vilka kommunala bostadsprojekt som är prioriterade, vilka syftar till att möta 
de bostadsbehov som identifierats för den aktuella perioden. 

De uppdaterade riktlinjerna har gått ut på remiss till Länsstyrelsen och berörda 
grannkommuner under våren, vilket Lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar kräver (2000:1383). Riktlinjerna skickades under 
samma period ut internt för synpunkter till samtliga förvaltningar och nämnder. 
Länsstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Miljö- 
byggförvaltningen är de instanser som valt att skicka in inspel på utskickat 
material. Dessa svar har beaktats och lett till kompletteringar i riktlinjerna. 

Befolkningsprognoser från Statistiska Centralbyrån (SCB) för perioden 2016-2030 
prognosticerade att invånarantalet i Strömstad skulle öka med drygt 3 100 
invånare fram till 2030. Senare prognoser med startår 2017 prognosticerar mindre 
befolkningsökningar. Detta beror framför allt på SCB:s förändrade antagande om 
storleken på in- och utvandringen till Sverige, vilket ger att flyttnettot har minskat 
jämfört med förra året samt antagandet om framtida fertilitet minskat något, 
vilket gör att det i årets prognos förväntas födas lite färre barn än vad de senaste 
årens prognoser visat. Ovanstående gör att Västra Götalandsregionens 
befolkningsprognos för 2030 ligger på 15 000 invånare, vilket är det måltal som 
kommunstyrelsens arbetsutskott i dialog med förvaltningen 2018-10-14 beslutade 
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skulle utgöra underlag för kommande riktlinjer för bostadsförsörjning perioden 
2019-2030. Detta är i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad budget 2019. 

För att kunna möta framtida bostadsbehov behöver kommunen de kommande 
åren slutföra ett antal detaljplaner för bostäder, för att skapa förutsättningar för 
att möjliggöra byggnation. Förslag på prioriterade kommande planer har tagits 
fram i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott på möte 2018-11-14, vilket 
innebär att de kommande kommunala detaljplanerna ska prioriteras i följande 
ordning; Rådhusberget, Vattentornsberget i Strömstad, Mällbyhöjden S. För att 
uppnå kommunens mål krävs också att de framkomna riktlinjerna efterföljs, i 
planering och genomförande av byggnation. De verktyg som kommunen har till 
sitt förfogande bör också användas aktivt för att målen för riktlinjerna för 
kommunens bostadsbyggnation ska uppnås. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2030 
Tjänsteskrivelse 2019-05-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 143 

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

att anta förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning, Strömstads kommun, 2019-
2030. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar att meningen under rubriken Hyresnivåer 
”Medianhyran för en hyresrättslägenhet i Strömstad per kvadratmeter och år 
ligger i stort sett i paritet med Sverigesnittet” tas bort. 

Mattias Gustafsson (SD) yrkar att avtalet omförhandlas så att nyanlända endast 
får tillfälligt kontrakt under etableringstiden. 

Åsa Torstensson (C) yrkar avslag på Mattias Gustafssons förslag. 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggningar mellan kl 9.30- 9.40. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Rose-Marie 
Fagerbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mattias Gustafssons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  

Ja-röst för bifall till Mattias Gustafssons yrkade. 

Nej-röst för avslag till Mattias Gustafssons yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Med 2 ja-röster för bifall mot 8 nej-röster för avslag beslutar kommunstyrelsen att 
avslå yrkandet. 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
1 Kent Hansson S 1      Nej   
2 Mats Granberg S 2      Nej   
3 Leif Andersson S 3      Nej   
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4    Ja     
5 Marielle Alvdal FI 5 Lars Åke Karlgren V   Nej   
6 Mattias Gustafsson SD 6    Ja     
7 Lars Tysklind L 7      Nej   
8 Mikael Cederbratt M 8 Jörgen Molin M     Avstår 

9 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 9      Nej   

10 Åsa Torstensson C 10      Nej   
11 Bengt Bivrin MP 11      Nej   
  Summa 2 8 1 

 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0294 

KS § 85 Revidering av oljeskyddsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss samt lokal bilaga för 
Strömstads kommun daterad 2019-05-02 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad har 
under 2018-2019 gemensamt tagit fram ett förslag till reviderad delregional 
oljeskyddsplan för norra Bohuslän för antagande i respektive kommun. Planen 
innehåller även en lokal del för respektive kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-08 av krisledningssamordnare Peter Dafteryd 
Delregional Oljeskyddsplan 
Kommunspecifika bilagor inklusive insatskort för prioriterade områden 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 142 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss samt lokal bilaga för 
Strömstads kommun daterad 2019-05-02 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0190 

KS § 86 Revidering av långsiktiga mål 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa de föreslagna långsiktiga målen i Vision 2030. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med den nya mandatperioden har en översyn och revidering gjorts av 
kommunfullmäktiges långsiktiga mål. De reviderade målen kommer att vara ett 
underlag i budgetprocessen för mål och budget 2020 samt plan 2021-2023. 

De reviderade målen har varit på remiss ute i partierna. Svar har inkommit från 
Centerpartiet, Liberalerna, Feministiskt Initiativ och Moderaterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-20 av controller Carina Dalenius 
Remissvar från Centerpartiet, Liberalerna, Feministiskt Initiativ och Moderaterna 
Förslag till reviderade långsiktiga mål i Vision 2030 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-08 § 128 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa de föreslagna långsiktiga målen i Vision 2030. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars-Åke Karlgren (V) yrkar att det långsiktiga målet för fokusområdet Lära för 
livet - Alla ska lyckas i skolan ska formuleras: 2030 går alla barn i kommunen i en 
trygg och jämställd skola; fri från våld, sexuella trakasserier och rasism. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Lars-Åke Karlgrens yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0326 

KS § 87 Delårsrapporter - Bokslut - Årsredovisning 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsrapport januari-mars 2019, samt 

samt att med hänsyn till prognostiserat underskott ge Socialnämnden i uppdrag 
att inkomma med ett förslag på åtgärder för en budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapport för kvartal 1 år 2019 har sammanställts. Rapporten omfattar 
ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt 
kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. 

Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 15,4 mnkr, varav 8,1 mnkr avser 
orealiserade vinster, att jämföra med et budgeterat resultat på 8,9 mnkr. 
Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 35,9 mnkr varav 8,1 mnkr 
avser orealiserade vinster, att jämföra med budget på 33,0 mnkr. 

Resultatprognosen för koncernen uppgår till 47,2 mnkr. 

Verksamhetens nettokostnader är 2,6 mnkr högre än periodbudgeten. På 
intäktssidan är utfallet en avvikelse i jämförelse med budget på 3,4 mnkr. 
Kostnaderna överstiger budget med 6,0 mnkr som i första hand beror på högre 
personalkostnader. 

Utfall för skatt, bidrag och kommunal utjämning är 0,9 mnkr lägre än budget. 
Inom skatt överskott med 1,4 mnkr, slutavräkning ett underskott med 2,1 mnkr, 
och inom den kommunala utjämningen ett underskott på 0,2 mnkr. 

Finansnetto utfaller med 8,9 mnkr högre än budgeterat för perioden. Detta beror 
till största delen på ny lagregel om marknadsvärdering av finansiella 
omsättningstillgångar som ökar värdet med 8,1 mnkr. Överskottsutdelning från 
Kommuninvest samt att låga kostnadsräntor för lån och att ingen ränta för 
pensionsskuld har belastat periodresultatet. 

Av årets investeringsbudget på 240,8 mnkr har hittills förbrukats 50,0 mnkr. 
Prognosen för helåret bedöms till 240,8 mnkr, varav 222,9 mnkr avser Tekniska 
nämnden. 

Bedömning utifrån lämnade prognoser 2019 

Nämndernas prognoser för 2019 följer budget förutom Socialnämnden som 
bedömer ett underskott främst för ökade kostnader inom Stöd och service på 
grund av ökade volymer, fler insatser samt höga sjukskrivningstal. 

Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2019 bör det uppmärksammas att 
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om 
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resurserna inte räcker till planerade och pågående verksamhet under året ska 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-08 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Delårsrapport januari-mars 2019 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 147 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsrapport januari-mars 2019, samt 

samt att med hänsyn till prognostiserat underskott ge Socialnämnden i uppdrag 
att inkomma med ett förslag på åtgärder för en budget i balans. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Socialnämndens förvaltningschef 
Diariet 
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 KS/2019-0340 

KS § 88 Finansiella rapporter 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna finansrapport för mars 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 124 mnkr 2019-03-31.  
Värdet på aktierna uppgick till 58 mnkr och på räntebärande värdepapper 66 
mnkr. 

Totalt har värdet ökat på placeringarna med 7,1 % sedan årsskiftet och sedan start 
är värdeökningen 132,2%. 

Jämfört med index är resultatet något bättre hittills i år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-08 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Finansrapport mars 2019 
Öhmans månadsrapport 190331 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 148 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna finansrapport för mars 2019. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0319 

KS § 89 Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2018 i Tolkförmedling Väst och ge direktionen 
ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads Kommun är sedan årsskiftet medlem av kommunförbundet 
Tolkförmedling Väst. 

Ekonomiavdelningen har genomgått förbundets redovisning för 2018 och finner 
inget som hindrar kommunen att besluta enligt förbundsordningen § 16. 

Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för 
behandling i fullmäktige. Ärendet om Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst 
ska upp för beslut i respektive medlems fullmäktige för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet, i enlighet med den av medlemmarna beslutade 
förbundsordningen (Se §16 i bilagd förbundsordning.) 

Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten i Mariestads 
Kommun upprättat bokslut och årsredovisning. 

Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 
och är i nivå med föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros 
de närmaste åren sjunka något. Under hösten gjordes en ny mätning av 
kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet visade en större 
avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får 
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör 
skapa förutsättningar för att bibehålla nuvarande volym under det kommande 
året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-06 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2018 
Tolkförmedling Väst:s protokoll 2019-03-29 § 362 
Tolkförmedling Väst:s  tjänsteutlåtande 2019-03-29 
Tolkförmedling Väst:s internkontrollrappport 2019-03-29 
Tolkförmedling Väst:s Revisionsberättelse 2018 
PM avseende årsredovisning 2018 Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst av 
PWC 
Tolkförmedling Väst:s förbundsordning 2019-01-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 149 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2018 i Tolkförmedling Väst och ge direktionen 
ansvarsfrihet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0267 

KS § 90 Årsrapport försäkringar 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsrapport 2018 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt sin årliga rapport avseende skador och 
premier för försäkringsverksamheten i Strömstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonom Natalia Larsson, 2019-04-03 
Årsrapport försäkringar 2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-17 § 119 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsrapport 2018 avseende försäkringsverksamheten i Strömstads 
kommun 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0031 

KS § 91 Information och presentation av Strömstads 
Akademi 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Gudmund Bergqvist, styrelseledamot i Strömstads Akademi presenterar hur 
akademi är organiserade och vad de gör: 
- De samarbetar med en rad andra institutioner, bland annat Högskolan Väst 
- Deltar som experter och referenspersoner i akademiska verksamheter 
- Agerar mentorer åt yngre forskare 
- Publicerar akademins egen skriftserie, Acta Axademiae Stromstadiensis, AAS 
- Publicerar antologier, senast Barnbarnens århundrade 
- Arrangerar varje år en vetenskaplig flerdagarskonferens i Strömstad 
- Anordnar vetenskapsdagar i de olika lokala avdelningarna 
- Håller offentliga föreläsningar i Strömstad och skriver månatliga krönikor i 
Strömstads Tidning 
- Publicerar varje månad nyhetsbrev på akademins webbplats 

Visionen är att: 
- få till ett löpande samarbete med fler högskolor/universitet 
- erbjuda postgymnasiala kurser 
- erbjuda akademiska kurser med högskolepoäng 
- erbjuda ”back-up” till doktorander vid olika lärosäten 
- erbjuda nationella/internationella kontakter för unga forskare 
- fortsätta arrangera nationella/internationella konferenser 
- fortsätta leverera forskning i akademins namn 
- arbeta konvivialt 
- fortsätta lokalt ekologiskt arbetet i Strömstad/fossilfritt Koster  
- ge ut antologier, ”Hur blir man en bra forskare” är på gång 
- fortsätta arbetet i Strömstad - månatliga föreläsningar och krönikor 
- fortsätta ta emot ledamöter till akademin 
- bli en fristående akademi med egen ekonomi om 3 miljoner/år  ”Kokande Gryta” 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0575 

KS § 92 Svar på - Motion om namnbrickor till 
förtroendevalda från Liberalerna 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen och 

att alla förtroendevalda ges möjlighet erhålla namnbricka enligt kommunens 
standardutförande. Namnbrickorna beställs i kommuncenter och kostnaden 
belastar respektive styrelse/nämnd. 

Beslutsmotivering 
Då behovet av namnbrickor varierar beroende på individ och tillfälle bedöms 
bästa framkomliga väg vara att ge alla förtroendevalda möjlighet att utkvittera 
namnbricka. Beställning och utkvittering göres hos kommuncenter. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Robert Hansson (L) har inkommit med en motion med förslag att alla 
förtroendevalda får en namnskylt att använda både internt och externt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 81 att remitterade motionen till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-08 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 81 
Motion 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-17 § 121 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att alla förtroendevalda ges möjlighet erhålla namnbricka enligt kommunens 
standardutförande. Namnbrickorna beställs i kommuncenter och kostnaden 
belastar respektive styrelse/nämnd. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0214 

KS § 93 Svar på - Motion om att utveckla Vision 2030 
med ett jämställdhetsperspektiv från 
Feministiskt initiativ 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har inkommit med en motion om att utveckla Vision 2030 med 
ett jämställdhetsperspektiv. Hon föreslår: 
- att integrera ett jämställdhetsperspektiv i Vision 2030. 
- att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utarbeta en sjunde del 
i Vision 2030 med syfte att täcka området jämställdhet och jämlikhet. 
- att Kommunstyrelsen återkommer med ett färdigt förslag till 
kommunfullmäktige för beslut 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 101 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marielle Alvdal (FI) 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 101 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-08 § 130 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0029 

KS § 94 Svar på - Medborgarförslag om att förbjuda 
fyrverkerier 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet 
att begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun 

att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska 
nämnden för skyndsam hantering 

att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ola Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag där han förslår Strömstads 
kommun 
att inom kommunen förbjuda användandet av fyrverkerier, 
att inleda samverkan med andra kommuner om att genomföra ett nationellt 
sådant förbud, samt 
att som ett led i denna samverkan kontakta SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) i frågan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade medborgarförslaget till miljö- och 
byggnämnden. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 64 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 72 
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-04-17 § 88  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att i samband med revision av lokala ordningsföreskrifter se över möjlighet att 
begränsa eller förbjuda fyrverkerier i Strömstads kommun 

att lämna uppdraget för översyn av lokala ordningsföreskrifter till Tekniska 
nämnden 

att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) med instämmande av Lars-Åke Karlgren (V) yrkar att tredje att-
satsen kompletteras med ”för skyndsam hantering”. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan besluta enligt Mats Granbergs 
yrkande och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0526 

KS § 95 Svar på - Motion om inrättande av formella 
samrådsmöten mellan Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och Kosternämnden från 
Centerpartiet 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att årligen vid minst två tillfällen ha dialogmöten med Kosternämnden, det ena 
mötet med Kommunstyrelsen och det andra mötet med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott, i syfte att diskutera Kosteröarna som ett levande samhälle och 
därtill viktiga frågeställningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Dafteryd från Centerpartiet har inkommit med en motion där han anger 
följande: Strömstads kommun har under de senaste åren aktivt medverkat i 
arbetsgruppen för att ta fram en hållbar lösning på vatten- och avloppsfrågan. Vi 
har också tagit en aktiv del i de olika delprojekten inom huvudprojektet Kosters 
framtid. Dessa projekt är mycket viktiga för Kosteröarna som ett levande samhälle 
och väl fungerande besöksmål i Kosterhavets Nationalpark. 

Peter Dafteryd föreslår att kommunen inrättar formella samrådsmöten mellan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och Kosternämnden på samma sätt som 
KSAU har med nämnder och bolag. 

Kommunfullmäktige beslutade att 2018-12-13 § 49 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-30 av kommundirektören 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 49 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 154 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att Kommunstyrelsens arbetsutskott under året vid minst två tillfällen träffar 
Kosternämnden i syfte att diskutera Kosteröarna som ett levande samhälle och 
därtill viktiga frågeställningar. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar att Kommunstyrelsens arbetsutskott årligen vid minst 
två tillfällen träffar Kosternämnden i syfte att diskutera Kosteröarna som ett 
levande samhälle och därtill viktiga frågeställningar. 
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Lars-Åke Karlgren (V) yrkar att Kommunstyrelsen årligen vid minst två tillfällen 
träffar Kosternämnden i syfte att diskutera Kosteröarna som ett levande samhälle 
och därtill viktiga frågeställningar, varav det ena möte är med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar att Kommunstyrelsens arbetsutskott årligen 
vid minst två tillfällen har dialogmöten med Kosternämnden i syfte att diskutera 
Kosteröarna som ett levande samhälle och därtill viktiga frågeställningar. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att årligen vid minst två 
tillfällen ha dialogmöten med Kosternämnden, det ena mötet med 
Kommunstyrelsen och det andra mötet med Kommunstyrelsens arbetsutskott, i 
syfte att diskutera Kosteröarna som ett levande samhälle och därtill viktiga 
frågeställningar och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0221 

KS § 96 Svar på - Medborgarförslag om utvidgat 
fibernät 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsmotivering 
Det är inte fullmäktiges roll att besluta om utbyggnad på specifika platser 
och hänvisar till ägardirektiven för bolaget avseende innehållet om 
affärsmässighet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Sofie Gustafsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon anger att 
Stene tillhör ett av de blanka områdena på kartan som inte har någon möjlighet av 
att starta upp egna fiberföreningar. Mitt förslag är att Strömstad kommun 
utvidgar sitt fibernät så att det täcker in de återstående delarna av kommunen så 
att alla medborgare får tillgång till fiber i kommunen. 

AB StrömstaNets svar: 

Fram till idag har StrömstaNETs huvuduppdrag varit att ansluta stadskärnan och 
fiberföreningarna ansvarat för glesbygdens utbyggnad. StrömstaNET har byggt 
färdigt stadskärnan och först nu kan man se att det finns områden som inte 
innefattas av fiberföreningar. StrömstaNet ser inga hinder i att ta ansvar för 
utbyggnaden för hela kommunen så att alla medborgare får en möjlighet till 
fiberanslutning, men för detta ska kunna ske behövs ett kommunalt 
inriktningsbeslut och ekonomiska förutsättningar för genomförandet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-04-17 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-26 § 38 
Yttrande från StrömstaNet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 155 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar att Kommunstyrelsen uppdrar åt StrömstaNET att göra 
en teoretisk beräkning på vad det skulle kosta att möjliggöra för alla invånare i 
kommunen att ansluta sig via fiberförening samt att dessa siffror ska vara 
Kommunstyrelsen tillhanda senast i mars 2020. 
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Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0548 

KS § 97 Svar på - Motion om  utbildning till 
presidiepositioner i Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att avslå motionen. 

Beslutsmotivering 
att arrangera utbildning i vad gör ett presidium i kommunfullmäktige i Strömstad 
bedöms primärt vara en fråga att hanteras inom de politiska partierna och inte 
inom verksamheternas budgetramar. Det finns idag ingen färdig utbildning i egen 
regi att använda men väl anpassade externa utbildningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en motion om utbildning till presidieposter i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har beslutat att remitterar motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra kommundirektören 
att bereda motionen och återkomma med förslag. Kommundirektörens beredning 
ger följande rekommendation: att avslå motionen med motiveringen att 
arrangera utbildning i vad gör ett presidium i kommunfullmäktige i Strömstad 
bedöms primärt vara en fråga att hanteras inom de politiska partierna och inte 
inom verksamheternas budgetramar. Det finns idag ingen färdig utbildning i egen 
regi att använda men väl anpassade externa utbildningar. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 87 
Tjänsteskrivelse 2019-05-06 av kommundirektören 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 156 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att avslå motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar bifall till motionärens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bivrins yrkande och arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0616 

KS § 98 Svar på - Motion om inrättande av 
blåljuskluster vid Ringvägen 112 i Strömstad 
från Centerpartiet 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad då åtgärder har vidtagits i enlighet med motionens 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
anger: 

År 2012 lämnade Centerpartiet en motion till kommunfullmäktige med syfte att 
kommunen då skulle verka för att samordna Räddningstjänsten samt 
ambulansverksamhetens lokaler vid Ringvägen med bland annat nya lokaler för 
polisen. Kontakter togs då mellan kommunen och Polismyndigheten, som då 
valde att fortsätta verksamheten i befintliga lokaler. 

Frågan har fått ny aktualitet då Polismyndigheten nu har prioriterat upp frågan 
om ändamålsenliga polislokaler i Strömstad. 

Som Centerpartiets tidigare motion beskriver finns för alla parter betydande 
vinster med en samordning av lokaler. Då lokalfrågan för polisen nu aktualiserats 
är en skyndsam handläggning från kommunens sida önskvärd. Med hänvisning till 
ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: att Kommunstyrelsens 
ordförande ges i uppdrag att skyndsamt kontakta Polismyndigheten för 
överläggningar i lokalfrågan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 78 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-12-27 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 78 
Tjänsteskrivelse av kommundirektören 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 157 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad då åtgärder har vidtagits i enlighet med motionens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0069 

KS § 99 Svar på - Motion om blåljuscenter från 
Sverigedemokraterna 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla attsats ett och två men avslå den tredje attsatsen då det inte är aktuellt 
att flytta räddningsstationen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Mattias Gustafsson (SD), Sven Nilsson (SD), John Johansson (SD) och Sanja Gohlke 
(SD) har inkommit med en motion och uppger: Nu när polismyndigheten 
prioriterat nya lokaler för polisen i Strömstad, anser vi i Sverigedemokraterna att 
man skall passa på att samordna all blåljusverksamhet till ett och samma område. 
Exempelvis på före detta ridskolans placering vid Drivnäs, på planen vid 
Österödsrondellen eller annat lämpligt område. Nuvarande placering av 
räddningstjänst är inte optimal med tanke på rådande trafiksituation som går 
genom hårt trafikerad korsning samt förbi skolor etc. Möjligheten finns nu till ev. 
medfinansiering från polismyndigheten samt kanske även från annan ansvarig 
myndighet. 

Motionärerna föreslår: 
att man undersöker förutsättningarna för ett gemensamt blåljushus 
att man undersöker möjligheten att samfinansiera gemensamma lokaler för 
blåljusverksamhet 
att man vid bygge av gemensamt blåljushus, omlokalisera kommunens 
centralförråd (TP) till nuvarande räddningstjänstens. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som gett 
kommundirektören i uppdrag att bereda motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 79 
Tjänsteskrivelse av kommundirektören 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 158 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla attsats ett och två men avslå den tredje attsatsen då det inte är aktuellt 
att flytta räddningsstationen. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår första att-satsen och 
finner att kommunstyrelsens beslutar att bifalla första att-satsen. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår andra att-satsen och 
finner att kommunstyrelsens beslutar att bifalla andra att-satsen. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår tredje att-satsen och 
finner att kommunstyrelsens beslutar att avslå tredje att-satsen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2016-0173 

KS § 100 Svar på - Motion om fastighetsköp 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå första attsatsen med hänvisning till att bolaget har att avgöra när 
oberoende fastighetsvärderare ska anlitas 

att bifalla andra och tredje attsatsen med hänvisning till bolagets svar att 
Strömstadslokaler anlitar oberoende besiktningsman före köp av objekt och att 
de redovisar alla kostnader för ett köp till bolagets styrelse. Kostnader som kan 
tillkomma vid hyresgästanpassningar är inte med vid ett köp utan beräknas när 
behoven hos hyresgästerna är kända för varje projekt 

 att uppdra åt kommundirektören att ta fram reglemente för inköp av fastigheter 
för hela koncernen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulf Johansson m.fl. (SD) har inkommit med en motion där de anger att; 
Sverigedemokraterna anser att bättre underlag skall finnas vid köp av fastigheter, 
så att man får en helhetsbild av hela kostnaden av ett fastighetsköp. Fastighet 
skall värderas och besiktigas av oberoende besiktningsinstans. Så att eventuella 
renoveringskostnader på ventilation, el, värme/sanitet, dolda fel, sanering, övriga 
miljöaspekter etc. redovisas. Hur mycket kan återvinnas själv vid rivning, 
marksanering, övriga markarbeten? Hur mycket måste transporteras vidare till 
upparbetningsanläggning? Alla tänkbara kostnader som kan komma till, bör vara 
upptäckta och redovisade före köp. 

Sverigedemokraterna anser:  
att fastigheter skall värderas av oberoende fastighetsvärderare före köp av objekt,  
att fastigheter skall besiktigas av oberoende besiktningsinstans före köp av objekt, 
samt  
att redovisning av alla kostnader som kan tillkomma, redovisas och budgeteras 
före köp av objekt. 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-10-12 återremitteras ärendet till 
kommunstyrelsen med motivering att motionens att -satser inte är besvarade. 
Oberoende värdering och oberoende besiktning är rutiner som ej har utförts vid 
fastighetsköp vilket motionen kräver. Motionens syfte i tredje att-satsen; att 
ändringar, renoveringar etc skall budgeteras och redovisas före köp av objekt, 
vilket heller inte är rutin i dag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-28 § 47 att återsända 
motionen till AB Strömstadslokaler för komplettering. Strömstadslokaler har 
inkommit med svar. 
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Beslutsunderlag 
Strömstadslokalers protokoll från styrelsemöte 2019-03-21 
Strömstadslokalers tjänsteskrivelse 2019-01-25 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-12 
Protokoll kommunstyrelsen 2017-09-27 KS § 109  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 KSAU § 136  
Tjänsteskrivelse, Helene Evensen, utvecklingschef, 2017-08-31  
Tjänsteskrivelse, Göran Wallo, Strömstadslokaler 2017-06-14  
Strömstadslokaler, skrivelse 2017-06-22  
Protokoll kommunstyrelsens, 2017-02-08 
Protokoll Kommunfullmäktige, 2016-04-05  
Motion Fastighetsköp från Sverigedemokraterna, 2016-03-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 159 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå första attsatsen med hänvisning till att bolaget har att avgöra när 
oberoende fastighetsvärderare ska anlitas 

att bifalla andra och tredje attsatsen med hänvisning till bolagets svar att 
Strömstadslokaler anlitar oberoende besiktningsman före köp av objekt och att 
de redovisar alla kostnader för ett köp till bolagets styrelse. Kostnader som kan 
tillkomma vid hyresgästanpassningar är inte med vid ett köp utan beräknas när 
behoven hos hyresgästerna är kända för varje projekt.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen samt att uppdra åt 
kommundirektören att ta fram reglemente för inköp av fastigheter för hela 
koncernen. 

Lars Tysklind (L) med instämmande från Åsa Torstensson (C) och Bengt Bivrin (MP) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mattias Gustafssons yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Ordförande frågar och kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mattias Gustafssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafssons 
yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  

Ja-röst för bifall till Mattias Gustafssons yrkande. 

Nej-röst för avslag till Mattias Gustafssons yrkande.  
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Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för bifall mot 5 nej-röster för avslag beslutar kommunstyrelsen 
att bifalla yrkandet. 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
1 Kent Hansson S 1     Ja     
2 Mats Granberg S 2     Ja     
3 Leif Andersson S 3     Ja     
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4     Ja     
5 Marielle Alvdal FI 5     Ja     
6 Mattias Gustafsson SD 6     Ja     
7 Lars Tysklind L 7       Nej   
8 Mikael Cederbratt M 8       Nej   
9 Marie Edvinsson Kristiansen M 9       Nej   

10 Åsa Torstensson C 10       Nej   
11 Bengt Bivrin MP 11       Nej   
  Summa 6 5 0 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2018-0566 

KS § 101 Svar på  -  Motion om att trygghetscertifiera 
detaljplaneområdet på Canning från 
Centerpartiet 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen 

att motionens andemening tas tillvara genom att kommunfullmäktige uppdrar åt 
Miljö- och byggnämnden, och/eller Tekniska nämnden, att den som ansvarar för 
planeringen ska ta trygghet och säkerhet i särskilt beaktande vid planeringen av 
utomhusmiljön runt det kommande Canning-området när det bebyggs. 

Beslutsmotivering 
En trygghetscertifiering av ett detaljplaneområde innebär inte med automatik en 
kvalitativ ökad trygghet efter genomförandet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hermansson (C) och Tore Lomgård (C) har inkommit med en motion och 
uppgett: 

Trots att Strömstad är en förhållandevis trygg plats att leva och bo i upplever 
många en otrygghet då man vistas i den offentliga miljön. För många innebär 
detta en begränsning i möjligheten och lusten att kunna röra sig fritt ute i 
samhället. Detta beskrivs i de trygghetsundersökningar som kommunens 
folkhälsostrateg genomför varje år i samverkan med polisen. Kommunen har en 
viktig roll i att kommunicera fakta samt att dessutom aktivt medverka i det lokala 
brottsförebyggande arbetet. En väl genomtänkt stadsplanering är ett mycket 
värdefullt verktyg då det gäller att förebygga brott. Detta går också hand i hand 
med trivselhöjande åtgärder i ett område. 

Motionären föreslår: 

att Strömstads kommun i detaljplanearbetet gällande Canningområdet involverar 
Stiftelsen Tryggare Sverige för analyshjälp i enlighet med CPTED (Crime Prevention 
Through Environmental Design) samt konceptet Bo Tryggt 2030. Målsättningen 
skall då vara att området trygghetscertifieras i enlighet med nämnda koncept. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 § 80 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-06 § 79 att remittera ärendet 
till Miljö- och byggnämnden för yttrande senast den 29 april 2019.  
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De uppger att i samtliga detaljplaneärenden som förvaltningen hanterar är 
trygghetsfrågor en av de punkter som studeras. Trygghet är en av de frågor som 
hanteras inom temat ”god bebyggd miljö”. En detaljplan är dock enbart ett 
juridiskt dokument som ger rättigheter för framtida byggnation. Hur och när en 
exploatering exakt genomförs styrs inte i detaljplanen. Detta betyder att mycket 
av det som påverkar om en bebyggd miljö upplevs som trygg eller otrygg styrs i ett 
senare skede när t ex allmänna platser och kvarter ska byggas ut. 

När det gäller specifikt Canningområdet är det Kommunstyrelsen som är 
beställare och ägare av projektet. Miljö- och byggförvaltningen ser inga nackdelar 
med att involvera Stiftelsen Tryggare Sverige i varken detaljplaneringen eller i 
genomförandet av projektet men det är en fråga som är upp till beställaren och 
projektägaren att fatta beslut om. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 80 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-06 § 79 
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-04-17 § 97 
Tjänsteskrivelse av kommundirektören 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 161 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till motionen. 

Marielle Alvdal (FI) yrkar att motionen avslås och att motionens andemening tas 
tillvara genom att kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och byggnämnden, 
och/eller Tekniska nämnden, att den som ansvarar för planeringen ska ta trygghet 
och säkerhet i särskilt beaktande vid planeringen av utomhusmiljön runt det 
kommande Canning-området när det bebyggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Åsa Torstenssons yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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Bilaga till protokollet, Reservation från Åsa Torstensson (C) 
 
Reservation till förmån för bifall till motion-Trygghetscertifiera 
detaljplaneområdet Canning. 
 
Trygghet i vardag och i och kring sitt boende är numera ständigt en fråga som 
aktualiseras i dagliga samtal och återfinns återkommande för politiskt hanterande 
i olika sammanhang . Det genomförs tex trygghetsvandringar med tekniska 
förvaltningen för att identifiera otrygga områden och minimera felaktigheter. 
Huskurage -har Folkhälsorådet haft på sin dagordning likaväl som Strömstad 
byggen även haft andra trygghetsfrågor under diskussion vid upprepade tillfällen ! 
Att tydligt fokusera på att planera rätt från början i samband med ett nytt 
bostadsområde borde vara självklart även om ingen kan garantera att inget 
brottsligt därmed skulle inträffa!  
Stiftelsen Tryggare Sverige är en politiskt obunden organisation som arbetar utan 
vinstintresse. De besitter en betydande specialkompetens gällande 
brottsförebyggande tänk i stadsplanering då detta är deras specialområde. Deras 
koncept är just att bistå kommuner. Exemplen är många. De är även 
initiativtagare till Nätverket för feministisk stadsplanering. 
Ju tidigare genomtänkt trygghetsplanering kommer in i processen (helst redan på 
detaljplaneringsstadiet,) desto bättre. 
Det handlar om medvetna val och ofta enkla åtgärder. Tror att alla inser att det 
alltid är dyrare att rätta till planer i efterhand. 
Riksbyggen samarbetar dessutom med organisationen vilket gör att nya 
stadsdelen Canning ter sig som ett mycket lämpligt område att 
trygghetscertifiera! 
 
Åsa Torstensson ( c)  
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 KS/2019-0320 

KS § 102 Redovisning av motioner 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera redovisningen 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. Enligt kompletterande beslut KS/2016-
0265 ska även besvarade motioner redovisas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 av kommunsekreteraren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 150 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera redovisningen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0321 

KS § 103 Redovisning av medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera redovisningen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista 
möte före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-
förslag som ej beretts färdigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 av kommunsekreteraren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 151 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera redovisningen till protokollet 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0280 

KS § 104 Remiss Agenda 2030 

Kommunstyrelsens beslut 
att tillstyrka remissens förslag samt att Strömstads kommun bejakar delegation 
2030:s inriktning där kommunernas roll pekas ut som betydelsefull för 
genomförande av FN:s hållbarhetsmål. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun är en av de remissinstanser som fått i uppdrag av 
miljödepartementet att svara på Agenda 2030-delegationens slutbetänkande. 

Delegationen bedömer att kommuner har en central roll i genomförandet av 
Agenda 2030. En stor del av ansvaret för de åtgärder som bidrar till 
genomförandet av Agenda 2030 ligger på kommuner och landsting. Delegationen 
anser att det är angeläget att Agenda 2030 och hållbar utveckling får ökat 
genomslag i kommuner och landsting samt att agendan integreras i ordinarie 
styrning och ledning. Som ett led i genomförandet är det av största vikt att 
kommuner och landsting fullt ut använder den potential för hållbar utveckling 
som finns inom ramen för offentlig upphandling. 

Agenda 2030 betonar nödvändigheten av alla samhällsaktörers delaktighet och att 
genomförandet är ett gemensamt ansvar. 

Åtgärder inom ramen för agendan innebär stora möjligheter att skapa positiva 
effekter inom flera områden, exempelvis bättre hälsa och miljö, samt ökad 
sysselsättning. 

Den årliga uppföljningen och gemensamma nyckeltal kan systematisera och stärka 
Sveriges kommuners hållbarhetsarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-23  
Remiss Agenda 2030-delegationens slutbetänkande 
Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet, Betänkande av 
Agenda 2030-delegationen, SOU 2019:13 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-08 § 136 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att tillstyrka remissens förslag samt att Strömstads kommun bejakar delegation 
2030:s inriktning där kommunernas roll pekas ut som avgörande för 
genomförande av FN:s hållbarhetsmål. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Mikael Cederbratt yrkar på att ordet ”avgörande” i andra att-satsen byts ut till 
betydelsefull. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om vi kan beslutat enligt arbetsutskottets förslag med Mikael 
Cederbratt tilläggsyrkande och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0349 

KS § 105 Revidering av taxa gällande lag om tobak och 
liknade produkter 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa gällande lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

att taxan gäller från och med 2019-07-01 

Sammanfattning av ärendet 
Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425) ersätts den 1 juli 2019 av lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088). Lagen innebär bland annat att tillståndsplikt 
införs för försäljning av tobak. För att kunna handlägga och ta ut avgifter för 
prövning, tillsyn och annan myndighetsutövning enligt den nya lagstiftningen, 
måste ny taxa antas som träder i kraft den 1 juli 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Förslag till ny taxa gällande Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-05-23 § 112 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-29 § 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta taxa gällande lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

att taxan gäller från och med 2019-07-01 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0349 

KS § 106 Komplettering av kart- och mättaxan 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige 

att anta förslag till komplettering i kart- och mättaxan. 

Sammanfattning av ärendet 
För det arbete som bedrivs på mätenheten behövs en komplettering i taxan. 
Arbete pågår med att se över hela plan- och bygglovstaxan till 2020. Tanken är då 
att gå över till en modell på taxa där avgifterna baseras på nedlagd tid för ett 
typärende istället för som i dagens taxa då avgiften baseras på storleken på 
byggnationen. 

Då det finns brister i dagens mättaxa som behöver åtgärdas redan nu föreslås en 
övergång till den nya taxemodellen för kart- och mätverksamheten redan nu. 
Resterande del av plan- och byggverksamheten blir ett ärende inför 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-02 
Förslag till plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa 
Miljö- och byggnämndens beslut 2019-05-23 § 114 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-29 § 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att anta förslag till komplettering i kart- och mättaxan. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
Webbansvarige 
Diariet 
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 KS/2019-0190 

KS § 107 Budgetramar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige 

att ge kommundirektören i uppdrag att effektuera direktiv om minskat 
driftbudgetunderlag enligt följande:. 

Kommunstyrelsen                                                                       1,7 mnkr  
Socialnämnden                                                                            2,75 mnkr  
Barn- och utbildningsnämnden                                                3,75 mnkr  
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)            1,8 mnkr  
Miljö- och byggnämnden                                                           1,0 mnkr  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet ställer sig bakom 
liggande förslag vad gäller planeringsförutsättningar, med full kompensation för 
hyror och löner som inkluderar BUN:s nya lokaler där full hyreskostnad faller ut 
2020. 

Det innebär inte att vi tagit ställning till de förslag på effektiviseringar som 
presenterats från förvaltningarna under budgetdialogen. 

Vår avsikt är att under hösten lägga fram en gemensam alternativ budget. 

Sammanfattning av ärendet 
Planeringsförutsättningarna för budgetperioden godkändes den 3:e april av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, i detta fall tillika kommunens budgetberedning.  

Vid samrådsbokslut mellan nämnder, bolag och kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 14 maj redovisade verksamheterna i stora drag hur de åtagit sig uppgiften i 
planeringsförutsättningarna. 

Med detta som underlag beslutade budgetberedningen den 22 maj att med ett 
undantag i form av en justering avseende ramfördelningen mellan nämnderna, 
godkänna att underlaget i planeringsförutsättningarna fortsatt gäller. 

Beslutsunderlag 
Planeringsförutsättningar - Budget 2020 
Tjänsteskrivelse 2019-05-24 
Budgetberedningens beslut 2019-05-22 § 2 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att effektuera direktiv om minskat 
driftbudgetunderlag enligt följande:. 

Kommunstyrelsen                                                                       1,7 mnkr  
Socialnämnden                                                                            2,75 mnkr  
Barn- och utbildningsnämnden                                                3,75 mnkr  
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)            1,8 mnkr  
Miljö- och byggnämnden                                                           1,0 mnkr  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar att minska ramen på Barn- och utbildningsnämnden och 
Socialnämnden till 0,5 miljoner vardera för att hitta akta 
effektiviseringsmöjligheter, utan att försämra verksamheterna, samt att det 
snarast utreds vilka investeringar vi kan stoppa akut eller skjuta upp för att kunna 
ha ett 2 %-mål istället för 4 % på driftskostnaden. 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet för överläggningar mellan kl 15.50-16.00. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
första att-sats och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle 
Alvdals andra att-sats och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0036 

KS § 108 Anmälningsärende 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Avtal om patientnämndsverksamhet - Västra Götalandsregionen (KS/2019-
0295) 

2. Medfinansieringsintyg Kosters Framtid; Digitalskylt vid Kosterbåtarna och i 
Naturum (KS/2019-0269) 

3. Remiss översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (KS/2019-
0140) 

4. Fyrbodals kommunalförbund - 2019 (KS/2019-0224) 

5. Rossö 3:15 – överlåtelse av bostadsarrendeavtal (KS/2019-0331)  

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0323 

KS § 109 Remiss för Kulturstrategi Västra Götaland och 
regional kulturplan 2020-2023 

Kommunstyrelsens beslut 
att ställa sig bakom kommunens svar och yttrandet på remissen om kulturstrategi 
Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023. Kommunens yttrande 
betonar behovet av långsiktighet vid samverkan mellan kommun och region samt 
att lokal kultur kan, med rätt förutsättningar, även bli en regional angelägenhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför att Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020-2023 tas 
upp till behandling i regionstyrelsen ombeds kommuner och andra aktörer att 
lämna remissynpunkter på förslaget. Kommunalförbunden ombeds att svara och 
ta hänsyn till delregionala skillnader med större och mindre kommuner. Svar på 
remissen ska lämnas senast 31 juli. Kulturstrategin samt kulturplanen har 
behandlats vid kultur- och fritidsutskottet 2019-05-06 och ett mindre anta 
synpunkter har därefter sammanställts. Synpunkterna tar sin utgångspunkt från 
mindre kommuner i allmänhet och specifikt utifrån Strömstads kommuns 
förutsättningar. Remissutskicket omfattade även förslag till Regional 
biblioteksplan 2020-2023. Denna del av remissen har skickats till barn- och 
utbildningsförvaltningen som ansvarar för biblioteksverksamheten, för enskilt svar 
och eventuella synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig 2019-05-09 
Protokoll Kultur- och fritidsutskottet 2019-05-06 
Remiss – Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 2020-2023 
Beslutad Remissversion Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 
2020-2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ställa sig bakom kommunens svar och yttrandet på remissen om kulturstrategi 
Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023. Kommunens yttrande 
betonar behovet av långsiktighet vid samverkan mellan kommun och region samt 
att lokal kultur kan, med rätt förutsättningar, även bli en regional angelägenhet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
regionstyrelsen@vgregion.se 
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