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 KS/2020-0106 

KS § 170 Ändring av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
att justera ärendet om klimatlöften omedelbart samt att lägga till frågorna från 
Åsa Torstenssons (C) och Marie Edvinsson Kristiansens (M). 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen justera ärendet om klimatlöften 
omedelbart. 

Åsa Torstensson (C) yrkar på att få lägga till två frågor; Information om 
Filjestadsprojektet och information om vilka julgåvor som ska ges till kommunens 
anställda. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att få lägga till två frågor; information 
om vad badhuspersonalen gör nu när badanstalten är stängd och information om 
sponsoravtalet gällande Nordby Supermarkethallen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågor om kommunstyrelsen kan besluta enligt hans förslag samt 
lägga till frågor från Åsa Torstensson och Marie Edvinsson Kristiansen och finner 
att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2018-0435 

KS § 171 Detaljplan för Hålkedalen 1:27 m fl - 
(Starekilens småbåtshamn) 

Kommunstyrelsens beslut 
att återremittera ärendet för att få till en dialog med samtliga intressenter i 
området. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har successivt genom åren förvärvat ett antal fastigheter i norra delen 
av Starekilen i syfte att kunna utveckla en småbåtshamn. För att möjliggöra en 
småbåtshamn krävs en detaljplan och genom åren har ett flertal detaljplaner 
startats upp berörande detta område men har av olika anledningar aldrig slutförts 
där någon detaljplan vunnit laga kraft.  
Kommunen inledde ett nytt planarbete under 2018 avseende hela Starekilen, där 
ett program togs fram, vilket var utsänt på samråd under årsskiftet 2018/2019. 
Som ett led i det fortsatta detaljplanearbetet pågår nu ett arbete med att studera 
konsekvenserna av den kommande ökade båttrafikens eventuella påverkan på 
miljökvalitetsnormerna i havet. Då det råder osäkerhet om förutsättningarna för 
planeringen av en småbåtshamn i Starekilen avser kommunen att begära ett 
planeringsbesked av Länsstyrelsen. Inför att begäran om planeringsbesked lämnas 
in till Länsstyrelsen behöver kommunen ha tagit ställning till småbåtshamnens 
omfattning. 

Starekilen är Strömstads kommuns enda utpekade och framtida reserv för 
småbåtshamn som finns med i den blå översiktsplanen, vilken vann laga kraft 
2018. För att i första hand säkerställa allmänhetens tillgång till kommunala 
båtplatser och för att snarast möjligt kunna fullfölja de av kommunen ingångna 
avtal om tillskapande av bryggor, minimeras frågorna och därmed riskerna genom 
att avgränsa planområdet för att snarast slutföra detaljplaneläggningen. 
Vid ett dialogmöte den 25 september 2020, KSau § 234, mellan 
kommunstyrelsens-, miljö- och byggnämndens- och tekniska nämndens 
arbetsutskott enades man om att bryggor endast ska visualiseras på det 
vattenområde kommunen har tillgång till i den kompletterande MKN-utredningen 
samt att tekniska nämnden får föreslå kommunstyrelsen att avgränsa 
detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-08 av mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad 
Tekniska nämndens beslut 2020-11-03 § 108 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 282 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (62) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2020-12-02  
   
    

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att för att i första hand säkerställa allmänhetens tillgång till kommunala båtplatser 
och för att snarast möjligt kunna fullfölja de av kommunen ingångna avtal om 
tillskapande av bryggor, minimeras frågorna och därmed riskerna genom att 
avgränsa planområdet för att snarast slutföra detaljplaneläggningen. Detaljplanen 
för Starekilens småbåtshamn ska omgående avgränsas till att omfatta den norra 
delen av Starekilen, där planområdet avgränsas i söder i förlängningen av 
Hålkedalen 1:7s södra gräns på land och i vattnet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Tysklind (L) yrkar, med instämmande från Åsa Torstensson (C), Marie 
Edvinsson Kristiansen (L), Bengt Bivrin (MP) och Jörgen Molin (M), i första hand på 
återremiss för att få till en dialog med samtliga intressenter i området och i andra 
hand på avslag. 

Lena Martinsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl 10.40-10.45. 

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
att avgöra ärendet idag och nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster för att avgöra ärendet idag mot 6 nej-röster för att återremittera 
ärendet beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet. 

 

Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 

1 Kent Hansson S 1     Ja     

2 Mats Granberg S 2 Lena Martinsson S Ja     

3 Leif Andersson S 3     Ja     

4 
Rose-Marie 
Fagerberg KD 4     Ja     

5 Marielle Alvdal FI 5       Nej   

6 Mattias Gustafsson SD 6     Ja     

7 Lars Tysklind L 7       Nej   
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8 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 8       Nej   

9 Jörgen Molin M 9       Nej   

10 Åsa Torstensson C 10       Nej   

11 Bengt Bivrin MP 11       Nej   
  Summa 5 6   

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden; mbn.diarie@stromstad.se 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2020-0577 

KS § 172 Revidering av torghandelstaxa 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att reducera torghandelstaxan med 50 % för fasta platser 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Torghandlarna har genom en skrivelse från Tove Karlgren inkommit med en 
begäran om en reducerad torghyra med 50 % för 2020. De gör en jämförelse med 
övriga handlare som med anledning av pandemin fått sin lokalhyra reducerad 
med samma nivå av AB Strömstadsbyggen och AB Strömstadslokaler. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse daterad 2020-08-11 
Tekniska nämndens beslut 2020-11-03 § 116 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 284 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att gå torghandlarna tillmötes och reducera torghandelstaxan med 50 % för fasta 
platser 2020. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2017-0065 

KS § 173 MÄLLBY 1:16 - detaljplan 

Kommunstyrelsens beslut 
att avbryta detaljplanearbetet på Mällby 1:16 (Mällby Gård) samt 

att de faktiskt upparbetade kostnaderna belastande exploateringsprojektet 
utgörande detaljplanekostnader om preliminärt 1,3 miljoner ska belasta 
kommunstyrelsens resultat under 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund framgår av underlagen till tekniska nämnden. På lång sikt kan området 
vara möjligt att bebygga, dvs. i samband med ev. ombyggnad av golfbanan. 
Området kan därför ligga kvar i FÖP. 

Med nuvarande förhållanden finns inga rimliga lösningar som klarar säkerhet mot 
golfbanan och bostäder på Mällby Gård. Detaljplanen bör därför avbrytas.  

Beslutsunderlag 
TN 2020-11-03, § 110, med bilagor 
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 av översiktsplanerare Björn Richardsson 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-02 § 304 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att avbryta detaljplanearbetet samt 

att de faktiskt upparbetade kostnaderna belastande exploateringsprojektet 
utgörande detaljplanekostnader om preliminärt 1,3 miljoner ska belasta 
kommunstyrelsens resultat under 2020. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden; mbn.diarie@stromstad.se 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2018-0516 

KS § 174 Svar på - Motion om reservvattentäkt från 
Liberalerna 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 

Beslutsmotivering 
Strömstads kommun skall påbörja en risk och sårbarhetsanalys för vatten täkten 
som finns idag. Denna analys skall vara klar under år 2022. När man har gjort 
denna kan man säga hur sårbar vår nuvarande täkt är och vilka risker som finns. 
Då kan man åtgärda eventuella risker som kommer fram. Denna analys skall göras 
ihop med andra nämnder/förvaltningar. 

Vi måste ha denna analys för att kunna ta rätt beslut om en framtida 
reservvattentäkt. 

Det finns grundliga utredningar gjorda som visar på eventuella framtida 
reservvattentäkter i Strömstad. Dock visar dessa täkter att det finns för lite 
kapacitet för Strömstad i framtiden. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Robert Hansson med flera från Liberalerna har inkommit med en motion där 
de anger att Strömstads kommun måste ha en reservvattentäkt. 

Liberalerna föreslår: 

● att det under denna mandatperiod genomförs en grundlig utredning, inklusive 
kostnadsberäkningar, av vilka alternativ som finns för en reservvattentäkt för 
Strömstads kommun 

● att utredningen ska genomföras av KS som strategisk samordnande nämnd och 
att alla kommunens nämnder, förvaltningar, bolag och styrelser ska involveras 

● att näringslivet och allmänheten ska få yttra sig i frågan 

● att förslag på hur Strömstads kommun kan få en framtida reservvattentäkt ska 
presenteras för kommunfullmäktige innan denna mandatperiods slut. 

Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna 2018-11-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 48 
Tekniska nämndens beslut 2010-10-06 § 86 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-28 § 267 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 
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Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0155 

KS § 175 Svar på - Motion om att Strömstads kommun 
börjar med sopsortering hos varje hushåll och 
inom all kommunal verksamhet från Nya 
Moderaterna 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 

Beslutsmotivering 
Enligt avfallsförordningen är varje hushåll skyldigt att sortera sitt hushållsavfall. 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar idag för insamlingen 
av  förpackningar och tidningar. FTI:s insamlingssystem finansieras huvudsakligen 
med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som 
importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.  

I dag sker insamlingen i huvudsak från återvinningsstationer runt om i 
kommunerna av underentreprenörer till FTI. Att samla in dessa fraktioner från 
varje fastighet skulle inte vara möjligt i vår kommun då framkomligheten är 
begränsad ute på landsbygden och på öar. Det skulle också innebära större bilar, 
fler transporter, omlastningar och fjärrtransporter. FTI:s ersätter inte alla de 
omkostnaderna idag vilket skulle innebära att vissa kostnader skulle läggas på 
kommunen.   

För att få ett svar på vilka konsekvenser det skulle innebära ur ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv skulle det krävas en större utredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Ola Persson (M) har inkommit med en motion där han föreslår 

att Strömstad kommun börjar med sopsortering hos varje hushåll 

att Strömstad kommun sopsorterar inom all kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Tekniska nämndens beslut 2020-10-06 § 92 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-28 § 268 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0388 

KS § 176 Svar på - Motion om Strömstad Sveriges 
renaste kommun från Liberalerna 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå motionen. 

Beslutsmotivering 
Enligt tekniska nämndens remissvar har kommunen redan en väl fungerande 
renhållning. Motionens intention kommer att tas upp i arbetet med Agenda 2030. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att 
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för 
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande. 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
att handläggas gemensamt med ingivna motioner i samma anda. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 286 
Tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-13 § 33 
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-29 § 12  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 285 
Tekniska nämndens beslut 2019-11-11 § 86 
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 av gatuchef Conny Hansson 
Tjänsteskrivelse 2019-10-29 av gatuchef Conny Hansson 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176 
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06  
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige  

att avslå motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lena Martinsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0436 

KS § 177 Svar på - Motion om hjälp till att hålla rent i 
Strömstad från Centerpartiet 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande 
organisation. 

Beslutsmotivering 
Kommunstyrelsens har enligt reglementet ansvar för hållbar utveckling och 
strategiska miljöfrågor och är den förvaltning och därmed ytterst ansvarig för 
frågor som rör strandstädning.  

Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet planerar och utför själva 
strandstädningen.  

Tekniska förvaltningens återvinningscentral tar emot skräpet från 
strandstädningen. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Motion inkommen juni 2019 med förslag kring att synliggöra och skapa intresse 
för att hålla Strömstads rent. Närhet och marknadsföring om havet i centrum gör 
det extra viktigt att engagera och upplysa många genom bland annat 
lättillgängliga skräppåsar och installationer av insamlat skräp enligt motionen. 
Förslaget är formulerat som ett uppdrag till tekniska nämnden att utveckla 
strandstädningen. 

Skräp på stränderna är en ett uppenbart problem för de flesta som vistas där. Det 
kommer både från hav och land och består mestadels plastskräp, då plast flyter 
och blåser lätt samt bryts ned långsamt.   

Idag städas stränderna genom olika initiativ: 

Under vår, sommar och höst städas stränderna kontinuerligt av kommunens 
arbetslivsenhet, socialförvaltningen. Det har tillgång till olika fordon och en båt för 
att underlätta arbetet.  

Västkuststiftelsens ansvarar för projektet Ren Kust där många kommuner 
inklusive Strömstad är med. Genom detta har strandstädarkartan kommit till och 
de har regelbundna träffar för information och gemensamt arbete. Tack vare 
denna organisation så har betydande bidrag under några år kommit från 
Naturvårdsverket, dock kan de bara sökas för en säsong i taget vilket gör arbetet 
svårt att planera. Bidragen söks av socialförvaltnigen och används av dem. 
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Kosterhavets nationalpark städas av deras egen organisation, det är en betydande 
del av kommunens kuststräcka som regelbundet städas av deras anlitade 
entreprenörer, ungefär städas lika många ton skräp från stränder av 
nationalparken som av kommunens egen organisation, 25-30 ton per år totalt. 

Städa Sverige är en organisation som betalar lokala idrottsföreningar för att utföra 
strandstädning, det sker vid ett flertal tillfällen varje år i Strömstads kommun. 
Betalningen är möjlig genom sponsorer, ofta kommuner eller lokala företag. Städa 
Sverige säger att vanligtvis har de fler föreningar som vill städa än vad de har 
möjlighet att hitta sponsorer till. 

Håll Sverige rent bedriver varje år kampanj när det gäller skräplockning. Skolor 
och ungdomsorganisationer kan anmäla intresse att delta och får då utrustning 
som behövs. De så kallade Skräpplockardagarna är kända inom skolvärlden.  

Varje år gör Håll Sverige rent även kampanjen ”Kusträddarna” som särskilt handlar 
om strandstädning, de uppmuntrar, informerar och dela ut städartiklar. Ett 
platsspecifikt event hålls där allmänheten bjuds in att delta tillsammans med just 
deras personal, ofta med båttur och fika. De gör detta på en plats i hela landet och 
under flera år har de valt att vara i Strömstad. Kommunen har varit behjälplig men 
marknadsföring och val av plats med mera. Årets event blev dock inställt på grund 
av Covid-19. 

Ekoparken i Strömstad, del av tekniska förvaltningen, har skräp i havet som ett 
undervisningstema. Skolbesöken görs ofta i samarbete med Kosterhavets 
nationalparks personal och där uppmuntras till ett praktiskt arbete i anslutning till 
lektionen, ca 500 barn har deltagit under hösten 2020. 

Ett företag med caféverksamhet på Koster belönar strandsstädare med kaffe. 

Ett redskap, www.strandstadarkartan.se, finns nu även som app. Här vem som 
helst kan sätta ut olika markeringar på platser för följande: 

•det behöver städas 

•där man precis själv har städat 

•var man ställt säckar som man behöver hjälp att få till Återvinningscentralen 

Under våren 2020 så har kommunen erbjudit allmänheten att ta med sina 
närmaste föra att plocka skräp på stränderna, detta för att inte samla stora 
grupper under tider av smittorisk. Handskar, påsar, vattenflaskor och lite tilltugg 
har delats ut till de som vill hjälpa till och städa, detta har funnits att hämta på 
ÅVC, Infocenter och stadshuset och Kosterhavets ekobod. 

Ytterligare tänkbara initiativ: 

Kommunen har utan tvekan ansvaret för strandstädning idag och det ansvaret i 
Strömstad ligger hos socialförvaltningen i form av arbetsmarknadsenheten. Detta 
är inte optimalt med tanke på att deras huvudsakliga uppdrag inte är att få bort 
skräp, det är mer av en god sidoeffekt av deras uppdrag.  Lämpligt är att ansvaret 
ligger på tekniska förvaltningen eller kommunledningsförvaltningen som kan 
avsätta tid för utveckling av uppdraget och fortsatt anlita 
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arbetsmarknadsenheten. Städning på övriga allmänna platser ansvarar tekniska 
förvaltningen för. 

Städa Sverige frågar ofta om kommunen vill sponsra så att fler föreningar kan 
städa. Hittills har kommunen inte gjort det.  

Att det finns tillgängliga påsar och information om strandstädarkartan på fler 
platser än ÅVC, Infocenter och stadshuset kan vara en bra förstärkning.  

Så kallade påsholkar hart tagits fram av projektet Ren Kust, detta föra att man lätt 
ska få tag i påse om man är på stranden och får lust att göra en insats. De finns på 
sju platser i kommunen (enbart öar, ofta mindre tillgängliga) och kan utökas 
genom inköp av fler. Skyltar med Q-kod för att ladda ner strandstädarkartan har 
beställts och ska komma upp på lämpliga ställen. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176 
Tekniska nämndens beslut 2019-12-09 § 100 
Tjänsteskrivelse 2019-11-14 av gatuchef Conny Hansson 
Tjänsteskrivelse av folkhälsostrateg Terése Lomgård 
Information inhämtad från arbetsmarknadsenheten, Västkuststiftelsen, Städa 
Sverige, Kosterhavets nationalpark, Håll Sverige rent samt 15 kap §26 Miljöbalken. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-04 § 277 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande 
organisation. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L), bifall till 
motion. 

Lena Martinsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0522 

KS § 178 Revidering av jämlikhetsplan 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna revidering av jämlikhetsplan för Strömstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2018 antogs en jämlikhetsplan för Strömstads kommun. Jämlikhetsplanen tar 
sin utgångspunkt i gällande lagstiftning, diskrimineringslagen med de sju 
diskrimineringsgrunderna, de nationella jämställdhetsmålen, barnkonventionen, 
folkhälsoplan samt Vision 2030 Ett hållbart Strömstad. 

Syftet med jämlikhetsplanen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska 
genomsyra alla beslut och all verksamhet med målet att skapa lika förutsättningar 
för alla kommunens brukare och invånare. 

Jämlikhetsplanen ska aktualitetsförklaras vartannat år. I samband med detta har 
en revidering av planen skett.  Planen har under hösten 2020 kompletterats med 
riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Övriga ändringar som gjorts i 
dokumentet är uppdateringar av källhänvisningar. Målen i 

jämlikhetsplanen kvarstår då dessa inte är uppfyllda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 
Förslag till reviderad Jämlikhetsplan 2020-2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-28 § 269 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revidering av jämlikhetsplan för Strömstads kommun. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på återremiss för att omarbeta dokumentet. 

Marielle Alvdal (FI) yrkar att en utvärdering av kommunens efterlevande av 
jämlikhetsplanen sker vartannat år i samband med den planerade översynen av 
densamma. 

Lena Martinsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Lena Martinsson (S) och Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle Alvdals 
yrkande och finner att Kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0606 

KS § 179 Remiss - En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik (SOU 2020:54) 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta socialförvaltningens yttrande angående Betänkandet SOU 2020:54 – En 
långsiktigt hållbar migrationspolitik så som sitt eget och översända det till 
Justitiedepartementet med följande tillägg: 

att en bortre gräns för hur länge man kan ha tidsbegränsat uppehållstillstånd 
behöver införas. Förslagsvis högst 10 år. 

att  barn- och barnfamiljer bör få permanent uppehållstillstånd. 

att kvinnor inte ska göras beroende av relationen till sina män. Det föreslås ingen 
bortre tidsgräns för när beroendeförhållandet ska upphöra med den partner som 
är så kallad anknytningsperson i Sverige. 

att i socialförvaltningens yttrande ändra meningen "Samhället behöver säkerställa 
kvalitet, tillgång, rättigheter och möjligheter till svenska för invandrare och 
samhällsorientering som når alla, med särskilt fokus på till lågutbildade och 
analfabeter" till "Samhället ska säkerställa kvalitet, tillgång, rättigheter och 
möjligheter till svenska för invandrare och samhällsorientering som når alla, med 
särskilt fokus på till lågutbildade och analfabeter". 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot följande att-satser i beslutet  

att en bortre gräns för hur länge man kan ha tidsbegränsat uppehållstillstånd 
behöver införas. Förslagsvis högst 10 år. 

att  barn- och barnfamiljer bör få permanent uppehållstillstånd. 

Sammanfattning av ärendet 
I remiss av SOU 2020:54, En långsiktigt hållbar migrationspolitik, inbjuds 
Strömstads kommun att före den 7 december 2020 inkomma med synpunkter. 

Regeringen tillsatte den 14 juni 2019 en parlamentarisk kommitté med uppdrag 
att ta ställning till utformningen av den svenska framtida migrationspolitiken med 
syftet att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Kommitténs förslår att 
författningsändringarna träder i kraft den 20 juli 2021.    

Kommitténs uppdrag har omfattat:  

att ta ställning till om asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas 
uppehållstillstånd i Sverige som huvudregel ska beviljas tidsbegränsade eller 
permanenta uppehållstillstånd samt längden på dessa uppehållstillstånd samt 
under vilka förutsättningar som permanenta uppehållstillstånd ska kunna 
beviljas.  
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att ta ställning till om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på 
ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska 
konventionsåtaganden, och i så fall vilka dessa grunder bör vara, och därvid 
särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska 
införas.   

att ta ställning till i vilken utsträckning som anhöriginvandring ska vara möjlig om 
den person som utlänningen åberopar anknytning till har sökt asyl och beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige, och om ett försörjningskrav ska gälla vid 
anhöriginvandring och hur ett sådant krav då bör utformas.   

att analysera behovet av åtgärder för att styra om så att relativt sett fler 
människor kommer till Sverige på säkra och lagliga vägar samt behovet av 
ytterligare åtgärder för att stärka rättssäkerheten i asylprocessen. Kommitténs 
förslag är att författningsändringarna ska träda i kraft den 20 juli 2021.   

I yttrandet framför Strömstads kommun synpunkter som är av särskild vikt för ett 
långsiktigt och hållbart mottagande, etablering och integration av nyanlända 
flyktingar: 

• Samhället behöver säkerställa kvalitet, tillgång, rättigheter och 
möjligheter till svenska för invandrare och samhällsorientering som når 
alla, med särskilt fokus på till lågutbildade och analfabeter 

• Jämställdhetsperspektivet behöver ytterligare belysas och säkerställas 
utifrån föreslagen.  

• Ytterligare stöd behövs för att säkerställa att nyanlända deltar i 
etableringsprogrammet med särskilt fokus på kvinnor 

• I förslaget med tidsbegränsade uppehåll som regel blir det av stor vikt att 
vi tillsammans ökar vårt arbete med att hitta långsiktiga vägar för arbete 
med ett hållbart, ordnat mottagande, etableringsarbete och integration.  

• Målsättningen att ha en långsiktig och hållbar migrationspolitik innebär 
tydliga krav på samhället att ha en röd tråd över en längre tid som knyter 
ihop etablerings- och integrationsprocessen på kort och lång sikt. 

• Samhället måste ha ökad beredskap att hantera en sannolik ökning av 
ohälsa och oro som kan uppstå hos de individer, inkl. barn som lever med 
tillfälliga uppehållstillstånd. 

• Asylsökandes rättigheter behöver stärkas med tydligare tillgänglighet och 
kvalité på offentliga biträden i asylprocessen.  

• Gränsregioner behöver belysas för att utveckla gränsregionens  ”pull”- 
och ”pushfaktorer” för alla nyanlända i Norge och Sverige, specifikt 
Strömstads situation som gränsstad till Norge.   

Beslutsunderlag 
SOU 2020:54 – En långsiktig hållbar migrationspolitik 
Yttrande daterat 2020-11-23 av integrationssamordnare Thomas Niklasson 
Tjänsteskrivelse 2020-11-23 av integrationssamordnare Thomas Niklasson 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-25 § 303 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta socialförvaltningens yttrande angående Betänkandet SOU 2020:54 – En 
långsiktigt hållbar migrationspolitik så som sitt eget och översända det till 
Justitiedepartementet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar att följande förtydliganden inkluderas i de synpunkter som 
kommunen lämnar på betänkandet SOU 2020:54 – En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik: 

1. En bortre gräns för hur länge man kan ha tidsbegränsat uppehållstillstånd 
behöver införas. Förslagsvis högst 10 år. 

2. Barn- och barnfamiljer bör få permanent uppehållstillstånd. Barn riskerar att 
komma i kläm och drabbas av otrygghet. Barn som får uppehållstillstånd i tonåren 
som familjemedlemmar riskerar att utvisas på 18-årsdagen. Ensamkommande 
barn som kommer från 10-årsåldern och uppåt riskerar avslag och utvisning på 18-
årsdagen. Även de barn som är 15 år eller äldre när de får uppehållstillstånd på 
den nya humanitära grunden riskerar att utvisas när de fyller 18 år. Alla fallen är 
orimliga konsekvenser som ökar oron i familjen. 

3. Kvinnor ska inte göras beroende av relationen till sina män. Det föreslås ingen 
bortre tidsgräns för när beroendeförhållandet ska upphöra med den partner som 
är så kallad anknytningsperson i Sverige. Det innebär att en kvinna som 
återförenas med sin man i Sverige är beroende av att förhållandet inte tar slut 
ända tills hon skaffat sig egen försörjning, lärt sig svenska och klarat 
samhällskunskapsprov. Annars blir hon utvisad om mannen lämnar henne eller 
om hon väljer att lämna honom, t ex för att undvika misshandel eller annat 
hedersvåld. 

4. Ungdomar ska gå klart gymnasiet – inte ta första bästa jobb. Vi riskerar avhopp 
från gymnasiet av unga migranter som fyllt 18 år och vill kunna få permanent 
uppehållstillstånd eftersom det krävs försörjning genom arbete eller 
näringsverksamhet enligt förslaget. Det gynnar varken individen eller samhället. 

5. Försörjningskrav bör inte ställas för att få permanent uppehållstillstånd. Att 
ställa upp strikt krav på försörjning blir orättvist och drabbar människor som 
redan diskrimineras på arbetsmarknaden av olika skäl hårdast. Kvinnor, personer 
med funktionsnedsättningar och äldre riskerar att ha svårt att få tillräckligt 
välbetalda jobb. I första hand bör försörjningskravet strykas. 

Incitamenten att validera högre utbildning eller ta till sig insatser som gör att man 
kan ta jobb i bristyrken blir svaga. Det blir första bästa jobb som gäller. Därför 
vore det bättre att försörjningskravet formulerades i stil med kraven i 
socialförsäkringsbalken. 

6. Även den som studerar ska kunna få permanent uppehållstillstånd. Ungdomar 
ska studera om de kan eftersom vi har brist i många yrken som kräver utbildning. 
Jobb som inte kräver utbildning bör utföras av dem som inte har förutsättningar 
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att utbilda sig vidare. Därför bör vi inte uppmuntra unga att skaffa jobb istället för 
att utbilda sig. Även den som studerar bör kunna få PUT. 

7.Familjeåterförening bör inte villkoras med försörjningskrav. Särskilt inte när det 
gäller barnfamiljer. Även personer som är hemlösa eller trångbodda eller har låg 
lön bör ha rätt att återförenas med sina minderåriga barn och sin livskamrat. 

Marielle Alvdal (FI) instämmer i Bengt Bivrins andra yrkande. 

Marielle Alvdal (FI) yrkar att vi ska rekommendera att personer som får asyl i 
Sverige ska få permanent uppehållstillstånd som huvudregel.  

Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar, med instämmande från Marie Edvinsson 
Kristiansen (M), på att i socialförvaltningens yttrande ändra meningen "Samhället 
behöver säkerställa kvalitet, tillgång, rättigheter och möjligheter till svenska för 
invandrare och samhällsorientering som når alla, med särskilt fokus på till 
lågutbildade och analfabeter" till "Samhället ska säkerställa kvalitet, tillgång, 
rättigheter och möjligheter till svenska för invandrare och samhällsorientering 
som når alla, med särskilt fokus på till lågutbildade och analfabeter". 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl 14.05-14.10. 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins första 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins andra 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins tredje 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins fjärde 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins femte 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins sjätte 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins sjunde 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Marielle 
Alvdals yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet; ju.remissvar@regeringskansliet.se 
KS Diarie  
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 KS/2020-0521 

KS § 180 Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2019-2030 - 
årlig uppföljning samt information om 
bostadsmarknaden i länet 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje 
kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs. 

Kommunfullmäktige har beslutat att ett av Strömstad kommuns mål är att 
kommunen ska ha 15 000 invånare 2030, vilket också varit utgångspunkten för 
kommunens riktlinjer avseende bostadsförsörjningen som kommunfullmäktige 
antog 18 juni 2019, § 163, Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030. 

Enligt riktlinjerna ska utvecklingen av angivna prioriterade uppdrag årligen följas 
upp till kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningen avser härmed informera om 
nuläget för de kommunala bostadsprojekten och samtidigt informera om 
Länsstyrelsens analys om bostadsmarknaden i länet som publicerades under juni 
2020, samt informera om SCB:s senaste befolkningsprognos som visar på en 
negativ befolkningsprognos för Strömstads kommun fram till 2030. 

För att kommunen ska nå sitt mål om 15 000 invånare 2030 krävs det en 
förändring i kommunen för att ändra den negativa prognostiserade 
befolkningsprognosen, där fokus bland annat behöver ligga på att minska 
utflyttningen samt öka andelen befolkning i fertil ålder.  
Tillgången till bostäder ser förvaltningen som en viktig faktor för tillväxten 
eftersom underskott av bostäder bland annat försvårar för människor att flytta till 
kommunen för nya jobb och för företag att rekrytera arbetskraft.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 283 
Tekniska nämndens beslut 2020-10-06 § 91 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15 
Bostadsmarkandsanalys Västra Götalands län 2020, rapportnr 2020:13, daterad 
juni 2020 
Befolkningsprognos Västra Götaland 2020-2040, VGR Analys 2020:32 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030, daterad 2019-06-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 
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Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0554 

KS § 181 Omklassificering av exploateringsprojekt 
98210 avseende småbåtshamn till 
investeringsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 
att avsluta exploateringsprojektet 98210 och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn. 

att de hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 överförs till det nya investeringsprojektet, 
Hålkedalens småbåtshamn, så snart godkännande av kommunstyrelsen 
föreligger.  

att den del av kostnaden för den hittills nedlagda interna handläggningstiden 
belastande exploateringsprojektet 98210 som ej är aktiverbar på 
investeringsprojektet, ca 295 000 kr, resultatförs hos kommunstyrelsen så snart 
godkännande av kommunstyrelsen föreligger. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av redovisningen av kommunens 
samtliga exploateringsprojekt.  

Då det huvudsakliga syftet med projektet i Hålkedalen är att anlägga en 
småbåtshamn ser tekniska förvaltningen att projektet ska klassificeras som ett 
investeringsprojekt och inte som ett exploateringsprojekt som det gör i nuläget. 

För att omklassificera projektet till ett investeringsprojekt föreslås att 
exploateringsprojekt 98210 avslutas och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn. 

De hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 föreslås överföras till det nya investeringsprojektet, 
Hålkedalens småbåtshamn. Kostnaderna uppgår för närvarande till cirka 948 500 
kronor, men då utredningsarbete pågår kommer kostnaderna öka fram till dess 
att ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Det är den faktiska bokförda 
kostnaden som föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsens beslut 
som avses överföras till investeringsprojektet. 

Då endast lön och personalomkostnadspålägget (PO) är aktiverbart på 
investeringsprojekt innebär det att det i nuläget finns kostnader om cirka 248 000 
kronor för intern handläggningstid bokförda på exploateringsprojektet som inte är 
aktiverbara på investeringsprojektet. Dessa kostnader föreslås därför att 
resultatfört hos kommunstyrelsen. Det är den faktiskt bokförda kostnaden som 
föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsens beslut som avses 
resultatföras hos kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-26 av mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad 
Tekniska nämndens beslut 2020-10-06 § 90 
Tjänsteskrivelse 2020-10-30 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 285 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avsluta exploateringsprojektet 98210 och att beviljad budget tillhörande 
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt 
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn. 

att de hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på 
exploateringsprojektet 98210 överförs till det nya investeringsprojektet, 
Hålkedalens småbåtshamn, så snart godkännande av kommunstyrelsen 
föreligger.  

att den del av kostnaden för den hittills nedlagda interna handläggningstiden 
belastande exploateringsprojektet 98210 som ej är aktiverbar på 
investeringsprojektet, ca 295 000 kr, resultatförs hos kommunstyrelsen så snart 
godkännande av kommunstyrelsen föreligger. 

Beslutet skickas till 
Tekniska Nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diana Johansson, Redovisningsansvarig 
William Lindahl, Ekonomiavd. 
KS-diariet  
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 KS/2020-0516 

KS § 182 Översyn av exploateringsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 
att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet med 
förslaget vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor för tekniska 
nämnden  

att föreslå kommunstyrelsen att 212 723 kronor ska belasta finansen. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade en ny 
idéskrift i december 2019, En praktisk vägledning redovisning av kommunal 
markexploatering, har tekniska förvaltningen gjort en översyn av redovisningen av 
kommunens samtliga exploateringsprojekt.  

Vid översynen konstaterades att det finns ett antal äldre exploateringsprojekt 
som av olika anledningar inte längre är aktiva samt ett antal projekt som är 
felaktigt upplagda som exploateringsprojekt. 

Dessa exploateringsprojekt behöver därför avslutas och tekniska förvaltningen 
föreslår att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet 
med förslaget nedan, vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor 
för tekniska nämnden och 212 723 kronor för kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-11, av mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad 
Tekniska nämndens beslut 2020-10-06 § 89, TN/2020-0521 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-30, av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-25 § 295 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet med 
förslaget vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor för tekniska 
nämnden  

att föreslå kommunstyrelsen att 212 723 kronor ska belasta kommunens resultat. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar att andra att-satsen ändras till: 

att föreslå kommunstyrelsen att 212 723 kronor ska belasta finansen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och med Bengt Bivrins ändringsyrkande och finner att så sker. 
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Beslutet skickas till 
Tekniska Nämnden 
Diana Johansson, redovisningsansvarig 
William Lindahl, ekonomiavdelningen 
KS-diariet  
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 KS/2020-0592 

KS § 183 Slutredovisning av exploateringsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 
att exploateringsprojekten Källviksdalen, Gamla Hällestrandsvägen, Canning, 
avslutas och att en nettokostnad om 13 853 558,97 kronor ska belasta finansens 
resultat under 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska Nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att exploateringsprojekten 
Källviksdalen, Gamla  Hällestrandsvägen och Canning avslutas och resultatförs 
under 2020 hos kommunstyrelsen, då det första projektet har slutförts och de två 
sistnämnda projekten har avbrutits genom nämndbeslut. 

Förslaget innebär en resultatpåverkan om -13 853 558,97 kronor för 
kommunstyrelsen under 2020. 

Tekniska förvaltningen har tidigare redogjort för att kommunen beräknas ha 
framtida kostnader på Canning om 15,6 miljoner kronor för rivning av byggnader 
och kaj samt för sanering och nytt grusmaterial för parkeringsyta, om kommunen 
skulle avbryta detaljplanearbetet. 

Separat beslut om genomförande av åtgärderna behövs samt finansiering för 
dessa. Det finns i nuläget inte medel avsatta i tekniska nämndens förslag till 
budget för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-15 av mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad 
Tekniska nämndens beslut 2020-11-03 § 111 
Tjänsteskrivelse 2020-11-16 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-25 § 296 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att exploateringsprojekten Källviksdalen, Gamla Hällestrandsvägen, Canning, 
avslutas och att en nettokostnad om 13 853 558,97 kronor ska belasta finansens 
resultat under 2020. 

Beslutet skickas till 
Tekniska Nämnden 
Diana Johansson, redovisningsansvarig 
William Lindahl, ekonomiavdelningen 
KS-diariet  
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 KS/2019-0629 

KS § 184 Ernst & Young - granskning av inköp och 
upphandling i Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 
kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten 2019 - Granskning av inköp 
och upphandling. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har med stöd av auktoriserade revisorerna vid EY, granskat 
kommunens inköp och upphandlingsverksamhet. Syftet med granskningen var 
att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att den interna kontrollen inom 
inköp- och upphandlingsprocessen är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med 
lagar, regler och fullmäktiges beslut. Granskningen avsåg kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden. Tekniska nämnden lämnar ett eget yttrande till 
kommunrevisionen. 

Efter granskning av upphandlingar och inköp inom kommunstyrelsens verksamhet 
bedömer EY att det föreligger behov av åtgärder och rekommenderar 
kommunstyrelsen att: 

• Stärka den centrala upphandlingsfunktionen i syfte att säkerställa att 
ramavtal kan träffas när så är möjligt och lämpligt samt att erforderligt 
stöd kan erbjudas kommunens förvaltningar vid inköp och upphandlingar.  

• Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att egna och nämndövergripande 
direktupphandlingar genomförs i enlighet med Lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU) och de egna styrdokumenten.  

• Stärka styrelsens uppföljning av såväl den kommunövergripande som den 
kommunstyrelsespecifika inköp- och upphandlingsverksamheten.  

• Tillse att rutiner utarbetas i syfte att säkerställa avtalstrohet mot tecknade 
ramavtal.  

• Tillse att det upprättas rutiner för avtalsuppföljning och 
leverantörskontroll för direktupphandlingar.  

Kommunledningsförvaltningen delar EY:s och kommunrevisionens samlade 
bedömning och föreslår bland annat att kapaciteten på den centrala 
upphandlingsfunktionen förstärks, att förvaltningen genomför en genomlysning 
av sina inköp, att utbildning genomförs av - beställarfunktionen, 
ärendehanteringssystem liksom delegationsordning samt att styrande dokument 
ses över och förtydligas.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-04 § 273  
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Revisionsrapporten 2019 Granskning av inköp och upphandling 
Missivbrev från kommunrevisionen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 
kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten 2019 - Granskning av inköp 
och upphandling. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Diariet  
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 KS/2020-0062 

KS § 185 Ernst & Young - granskning av Strömstads 
kommuns lokalförsörjningsprocess - 
dokumentationsbegäran och 
intervjubokningar 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 
kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten 2019 - Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen. 

att ge kommundirektören i uppdrag att i mitten av december redovisa uppdraget 
och tidplanen för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har med stöd av auktoriserade revisorerna vid EY, granskat 
kommunens lokalförsörjningsprocess. Syftet med granskningen var att bedöma 
om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig och effektiv 
lokalförsörjningsprocess. 

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att: 

• Roller och ansvarsfördelning, så som angivet i reglementen och 
delegationsordning, inte efterlevs samt upplevs vara otydliga i praktiken. 
Vidare saknas ett sammanhållet styrdokument samt en central funktion 
avseende lokalförsörjning. 

• Det saknas riktlinjer och rutiner för samverkan dels mellan förvaltningar, 
dels mellan förvaltningar och bolagen. Viss samverkan sker, men inte 
utifrån fastställda eller förankrade rutiner. 

• Det saknas en lokalbehovsanalys för kommunen. Därtill saknas det ett 
sammanhållet arbetssätt med tillräckliga underlag för beslut kopplade till 
kommunens lokalförsörjning. 

• Det saknas rutiner och riktlinjer både avseende nämndernas och bolagens 
egna uppföljning i lokalförsörjning, men även avseende nämndernas och 
bolagens uppföljning till den ansvariga kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen delar EY:s och kommunrevisionens samlade 
bedömning och föreslår bland annat att kommunledningsförvaltningen förstärks 
med en halvtidstjänst lokalförsörjningssamordnare, att en strategisk 
lokalförsörjningsplan tas fram samt att rutiner ses över och ansvar förtydligas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-04 § 274 
Tjänsteskrivelse 2020-09-10 
Revisionsrapporten 2019 Granskning av lokalförsörjningsprocessen 
Missivbrev från kommunrevisionen 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (62) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2020-12-02  
   
    

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

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta kommunledningsförvaltningens yttrande och överlämna det till 
kommunens revisorer som svar på Revisionsrapporten 2019 - Granskning av 
lokalförsörjningsprocessen. 

att ge kommundirektören i uppdrag att i mitten av december redovisa uppdraget 
och tidplanen för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Diariet  
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 KS/2019-0725 

KS § 186 Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna Fyrbodals delårsrapport för per 2020-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 
Den ekonomiska rapporten för första halvåret 2020 visar ett underskott om -446 
tkr vilket är en avvikelse mot budget. I resultatet ingår halvårsresultatet för Kurser 
och konferenser som avvecklats under våren samt ökad arbetstid internt som 
genererats på grund av Covid-19. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 
58 tkr vilket 112 tkr lägre än budget för helåret. 

Beslutsunderlag 
§71 Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2020-06-30 
Tjänsteskrivelse 2020-10-28 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-04 § 275 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna Fyrbodals delårsrapport för per 2020-06-30. 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals Kommunalförbund; kansli@fyrbodal.se 
KS-diarie  
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 KS/2020-0221 

KS § 187 Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport oktober 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 
ska nämndernas och styrelsens resultat följas upp och rapporteras till 
kommunstyrelsen avseende perioden januari-oktober. Denna delårsrapport utgör 
sådan uppföljning och omfattar även en prognos för styrelsens helårsutfall.  

Utfallet per 31 oktober är +1,4 mnkr jämfört med budget före förändring av 
semesterlöneskuld. Utfallet per 31 oktober är +1,2 mnkr jämfört med budget efter 
förändring av semesterlöneskuld. Kommunstyrelsen har tillförts extra 
budgetmedel som ska utbetalas som bidrag till skateparken, vilken gör att 
resultatet per oktober är överstiger budget.  

Årsprognosen uppgår till -1,2 mnkr exklusive återsökta medel för merkostnader 
för covid-19 och justering för förändrad redovisningsprincip för 
exploateringsprojekt. Inklusive full ersättning för merkostnader för covid-19 samt 
justering av exploateringsprojekt uppgår årsprognosen till -0,5 mnkr jämfört med 
budget. 

Prognosen för helåret har förbättrats någon sedan föregående prognos vilket 
beror dels på återhållsamhet och att utbildningstillfällen som ingått i 
ledarskapssatsningen på grund av rådande omständigheter varit tvungna att 
skjutas på framtiden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-25 § 297 
Tjänsteskrivelse 2020-11-16 
Delårsrapport oktober 2020 - Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport oktober 2020. 

Beslutet skickas till 
Diana Johansson, redovisningsansvarig 
Diariet  
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 KS/2018-0580 

KS § 188 Översiktlig stabilitetskartering Strömstads 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
att uppdra åt kommundirektören att utreda ansvarsfördelningen mellan 
kommunen, staten och markägaren när det gäller att genomföra förebyggande 
åtgärder. 

att uppdra åt kommundirektören att beställa framtagning av byggkostnadskalkyl 
till en kostnad av 230 tkr. 

att uppdra åt kommundirektören att beställa framtagning av kalkyl 
för projektledning under tillståndsprocess för att få vattendom/tillstånd, samt för 
de miljöutredningar som krävs för dessa till en kostnad av 150 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med den översiktliga karteringen av stabilitetsförhållanden inom bebyggda 
områden är att identifiera områden där det finns behov av att göra detaljerade 
geotekniska utredningar, eller översyn av tidigare utredningar och åtgärder. 
Karteringen ska utgöra ett stöd för länsstyrelse och kommun om var skredrisker 
kan förekomma. Särskild vikt läggs vid bostads- och verksamhetsområden. Att 
utreda allmänna vägars och järnvägars grundläggningssätt och stabilitet eller 
kajers kondition, status och effekter av förstärkningsåtgärder ingår inte i 
karteringsuppdraget. 

Rekommendationen var att prioritera att göra en djupare analys av området kring 
Vettlandsälven i Skee. Det är kommunens ansvar att utreda och till detta utgår 
inga statliga bidrag. Den fördjupade analysen visar att det finns behov av 
åtgärder. Till dessa finns det möjlighet att söka statlig medfinansiering.  

Nästa steg är därför att ta fram en byggkostnadskalkyl för de föreslagna 
åtgärderna samt att kostnadsberäkna såväl projektledning under den 
tillståndsprocess som krävs för att få erforderliga tillstånd och en eventuell 
vattendom, samt utredningsunderlag som krävs. 
De förebyggande åtgärderna gällande ras/skredriskerna är nödvändiga att 
genomföra innan det är möjligt att gå vidare med förebyggande åtgärder gällande 
höga vattennivåer.  

Strömstads kommun är inte markägare i det aktuella området, men har ändå 
enligt MSB ett övergripande ansvar när det gäller hanterande såväl förebyggande 
av ras/skred som när det gäller höga vattennivåer. Innan de faktiska åtgärderna 
genomförs bör dock frågan kring kommunens ansvar utredas av jurist. 
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Beslutsunderlag 
Georitning 
Budgetberäkning från Wikon 
Offert Bohusgeo 
Tjänsteskrivelse 2020-10-15 av säkerhetssamordnaren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-28 § 266 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att uppdra åt kommundirektören att utreda ansvarsfördelningen mellan 
kommunen, staten och markägaren när det gäller att genomföra förebyggande 
åtgärder. 

att uppdra åt kommundirektören att beställa framtagning av byggkostnadskalkyl 
till en kostnad av 230 tkr. 

att uppdra åt kommundirektören att beställa framtagning av kalkyl 
för projektledning under tillståndsprocess för att få vattendom/tillstånd, samt för 
de miljöutredningar som krävs för dessa till en kostnad av 150 tkr. 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen 
Krisberedskapssamordnaren 
Diariet  
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 KS/2018-0529 

KS § 189 Svar på - Motion om arbete med 
hedersrelaterat förtryck och våld i 
Strömstads kommun 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att bifalla motionen i den del som avser dess intention att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning om hedersrelaterat våld 
finns med i kompetensutvecklingsplanen.  

2, att avslå motionen i den del som avser yrkande om antal timmar utbildning per 
år. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal (FI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar 
att Strömstads kommuns samtliga lärare ska få utbildning kring hedersrelaterat 
förtryck 
att en halvdag vartannat år ska ägnas åt kompetensutvecklingsdag för utbildning 
kring hedersrelaterat förtryck, inklusive riskvärdering. Kompetensutvecklingen 
gäller all fritidspersonal, elevhälsopersonal samt alla lärare i kommunen. 

Bakgrunden till motionen och yrkandet är enligt Marielle Alvdals (FI) att många i 
Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv 
bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder enligt dessa 
begränsande normer anses vara överordnad individens frihet och kopplas särskilt 
till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Kraven på de 
unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även hbtq-personer och unga män 
förtrycks genom att exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som 
inte ingår i heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar.  

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
Båda nämnderna anser att detta är ett viktigt och aktuellt ämne och ser positivt 
på att kompetensutveckling av skolans personal sker. Kommunstyrelsen föreslår 
därför att kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser dess 
intention att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning 
om hedersrelaterat våld finns med i kompetensutvecklingsplanen. 
Kommunstyrelsen anser däremot inte att det är lämpligt att styra antalet timmar 
utbildning per år. Detta bör vara upp till barn- och utbildningsnämnden att ta 
ställning till utifrån övrigt en bedömning av det samlade utbildningsbehovet för 
skolans personal. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå 
motionen i denna del.  
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Beslutsunderlag 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 
Yttrande från socialnämnden 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 287 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. att bifalla motionen i den del som avser dess intention att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att utbildning om hedersrelaterat våld 
finns med i kompetensutvecklingsplanen.  

2, att avslå motionen i den del som avser yrkande om antal timmar utbildning per 
år. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) och Åsa Torstensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0505 

KS § 190 Strategi för digital infrastruktur 
(Fibernätsstrategi) 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att anta strategi för digital infrastruktur. 

Sammanfattning av ärendet 
StrömstaNets mål har varit att 90 % av kommunen ska ha fiber med minst 100 
megabits. De uppgav vid samråd mellan Strömstanet och Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2019-08-21 att 83 % av kommunen har detta och att alla 
fiberföreningar är i mål. De som återstår är Hällestrand, Blomsholm och Stene 
samt Sydkoster som inte har någon förening. De är viktigt att hålla ihop alla 
fiberföreningar och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-21 § 203 
att ge Göran Wallo och Mats Brocker i uppdrag att ta fram en fibernätsstrategi. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-21 § 258 
Tjänsteskrivelse 2020-10-12 
Förslag till strategi för digital infrastruktur. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta strategi för digital infrastruktur. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar att i strategin för digital infrastruktur införa målet att 
minst 99 % av hushållen i Strömstads kommun ska ha tillgång till fiber med minst 
100 megabit senast 2025. 

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

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2019-0706 

KS § 191 Fjällskivlingen 2 - detaljplan 

Kommunstyrelsens beslut 
att tillåta bebyggelse på fastigheten Fjällskivlingen 2 där bedömda framtida 
strålningsvärden understiger 0,4 mikrotesla (μT). 

Beslutet fattas med stöd av Utredning av elektriska och magnetiska fält på 
Fjällskivlingen 2 utförd av Sweco Energy AB. 

Beslutsmotivering 
Det finns i dagsläget ingen allmänt vedertagen forskning som visar på att långvarig 
exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält, understigande 0,4 μT, är 
skadligt för människors hälsa. 

Svenska Kraftnät och Trafikverket tillämpar 0,4 μT vid planering av nya ledningar 
och järnväg. 

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält 
publicerar årligen en rapport över kunskapsläget på området och går mer och mer 
mot att förorda 0,4 μT. 

Mätningar i realtid har gjorts i utredningen av Sweco Energy AB och dessa visar att 
de högsta uppmätta nivåerna på ett fåtal ställen på fastigheten ligger runt 0,2 μT 
på fastigheten, i övrigt är nivåerna lägre. 

Sammanfattning av ärendet 
För arbetet med detaljplan för Fjällskivlingen 2 (Arken) har en utredning av 
elektriska och magnetiska fält tagits fram för att klarlägga om den befintliga 
luftledningen, som löper längs fastighetens norra gräns, de markförlagda 
kablarna, längs den södra gränsen, och det intilliggande ställverket medför ett 
säkerhetsområde där nya bostäder inte bör planeras. Rapporten levererades av 
Sweco Energy AB den 19 oktober 2020. 

Rapporten redovisar mätningar och beräkningar av de elektromagnetiska fälten 
som finns i anslutning till befintlig luftledning, markförlagda kablar och ställverket 
på Fjällskivlingen 1. Rapporten är främst inriktad på magnetfält då de elektriska 
fälten bedöms vara så svaga att det inte påverkar möjligheten till utbyggnad av 
fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Utredning av elektriska och magnetiska fält för fastigheten Fjällskivlingen 2, Sweco 
Energy AB, 2020-10-19 
Tjänsteskrivelse 2020-11-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-25 § 300 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att tillåta bebyggelse på fastigheten Fjällskivlingen 2 där bedömda framtida 
strålningsvärden understiger 0,4 mikrotesla (μT). 

Beslutet fattas med stöd av Utredning av elektriska och magnetiska fält på 
Fjällskivlingen 2 utförd av Sweco Energy AB. 

Beslutet skickas till 
Nilsson Park Arken AB, Skeppsholmsgatan 2, 442 35 Kungälv 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
Diariet  
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 KS/2018-0389 

KS § 192 Detaljplan för del av Kungbäck 1:38 m fl,  
Stensvik 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna samrådsredogörelse daterad 2019-11-10. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-29 § 84 att ge förvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för det aktuella området. Samrådshandlingarna har varit 
utsända under tiden 2020-05-07 – 2020-05-28. Handlingarna har även funnits 
tillgängliga på Kommuncenter i Strömstads Stadshus och på kommunens 
webbsida. 

Under samrådet har flera synpunkter kommit in på detaljplanen från myndigheter 
och berörda. Länsstyrelsen har ansett att kommunen måste förtydliga och 
förbättra planen på ett antal punkter för att ett antagande inte ska prövas av 
myndigheten. Dessa punkter består av diverse frågor kring geoteknik, 
dagvattenhantering, strandskydd, riksintressen och påverkan på 
hasselsnokshabitat. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att Länsstyrelsens synpunkter kan 
tillgodoses genom att riskerna för påverkan beskrivs tydligare i planhandlingarna. 
Kompletterande utredningar av dagvattenhanteringen och påverkan på 
hasselsnokshabitaten behövs också och har redan beställts med exploatörens 
godkännande. Länsstyrelsens synpunkt avseende strandskyddet tycks bottna i ett 
missförstånd och påverkar inte planförslagets utformning. 

Under samrådet har den vanligast återkommande synpunkten varit att 
detaljplanen medger en bebyggelsetyp som inte passar in i Stensvik. Ett flertal 
berörda fastighetsägare anser att den föreslagna bebyggelsen är för stor i yta och 
byggnadshöjd och att den skiljer sig för mycket jämfört med den befintliga 
bebyggelsen. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att den bebyggelse som föreslås kan 
medges i Stensvik och att detta ligger i linje med kommunstyrelsens planuppdrag. 
Den föreslagna bebyggelsen har reglerats på flera punkter för att anpassas till 
omgivningen med krav på bland annat sadeltak och träfasader. Skillnaden i yta 
och höjd innebär dock att det kommer vara tydligt i framtiden vilken bebyggelse 
som har tillkommit i senare tid. 

Flera synpunkter har också berörd planförslagets påverkan på hasselsnokens 
livsmiljö. Dessa åsikter har bland annat bestått av ett ifrågasättande av om 
kommunen valt rätt skyddsåtgärder, att dessa skyddsåtgärder är förfulande för 
området och att enskild mark inte borde tas i anspråk för att genomföra dessa 
åtgärder. 
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Miljö- och byggförvaltningen har efter diskussion med expertisen konstaterat att 
de föreslagna åtgärderna får fortsatt stöd av sakkunniga. Vissa kompletteringar av 
underlaget och eventuella mindre justeringar behöver tas fram inför 
granskningsskedet. Huruvida dessa åtgärder, där kommunen inte står för skötseln 
av skyddsåtgärderna, är tillräckliga är svårt att säga med full säkerhet eftersom 
konceptet är rättsligt oprövat. 

Även trafikfrågan har rönt viss uppmärksamhet. Här har vissa sakägare efterfrågat 
en helt annan trafikstruktur än den som är föreslagen, medan andra har haft 
synpunkter på ökade trafikmängder och gångbanors och gångstråks placering. 
Flera sakägare har motsatt sig flytten av vägen i norr eller önskat att inte drabbas 
av kostnaderna för att utföra detta. Ägaren av Kungbäck 1:42 har önskat att den 
väg som i planförslaget delar fastigheten i två ska tas bort och att tillfarten till de 
fastigheter som berörs ska lösas på annat sätt. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att några större förändringar av 
vägstrukturen i området är orimlig. Även omläggningen av vägen i norr bör enligt 
miljö- och byggförvaltningen genomföras eftersom den nuvarande vägen delar en 
befintlig bostadstomt i två. 

Den föreslagna vägsträckningen för Kungbäck 1:42 är en svårare fråga eftersom 
den väg som föreslås i planförslaget delar fastigheten i två, likt den delning i norr 
som tas bort. Det finns andra alternativ för att lösa denna vägsträckning men 
detta påverkar antalet tomter och hur stora dessa kan bli. Miljö- och 
byggförvaltningen bedömer att den föreslagna vägsträckningen bör kunna 
accepteras, främst eftersom den har förlagts till en samfällighet som redan idag 
delar fastigheten i två och trafiken på vägen kan förväntas bli mycket begränsad. 

De inkomna synpunkterna har besvarats i den samrådsredogörelse som finns 
bifogad som beslutsunderlag. Om kommunstyrelsen beslutar att godkänna de svar 
som finns i redogörelsen skickas den ut till berörda sakägare och blir styrande för 
det fortsatta planarbetet. De svar som lämnas bör därmed stämma överens med 
kommunstyrelsens inställning till planförslaget, dess framtid och vilka synpunkter 
som är rimliga att tillgodose. 

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse daterad 2020-11-10 
Tjänsteskrivelse 2020-11-10 av planeringsarkitekt Jimmy Magnusson 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-25 § 302 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna samrådsredogörelse daterad 2019-11-10. 

Beslutet skickas till 
Strömstad Boligutveckling AB, c/o Erlan Aasetbøl, Kringsjå Terrasse 6, 1777 
Halden 
Miljö- och byggförvaltningen, mbn.diarie@stromstad.se 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (62) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2020-12-02  
   
    

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

 

 

 KS/2020-0300 

KS § 193 Redovisning av medborgarförslagen 2020 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

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

Medborgarförslag – ej besvarade 

  

Ärende-
nummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-0221 2018-04-17 Medborgarförslag om 
utvidgat fibernät 

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

KS/2018-0241 2018-05-02 Medborgarförslag om 
särskilt boende 

Remitterad till 
Socialnämnden 
2018-06-26 för 
beslut, inget svar 
än, ej besvarade 
med en 
handläggningstid på 
över ett år.  

KS/2019-0049 2019-01-10 

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

  

Remitterad till 
Socialnämnden  

2019-03-15, inget 
svar än 

KS/2019-0070 2019-01-22 

Medborgarförslag om 
informationsförbättrin
gar mellan förskolor 
och vårdnadshavare 

Ärendet på väg till 
KSAU 2020-05-20 
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KS/2019-0213 2019-03-12 
Medborgarförslag om 
äldreboende på 
Magistern 4 och 13 

Remitterad till 
Socialnämnden  

2019-04-08, inget 
svar än 

KS/2019-0302 2019-04-23 
Medborgarförslag om 
färdtjänst till alla orter 
i Västra Götaland 

Ärendet återförvisat 
till SN för beslut 
2019-11-27 

KS/2019-0506 2019-08-23 

Medborgarförslag om 
handikappanpassning 
av lekplats i centrala 
Strömstad 

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-
19, för beredning 
och beslut, inget 
beslut än 

KS/2019-0534 2019-08-29 

Medborgarförslag om 
att skapa en vacker 
entré till Strömstad vid 
E6 

Remitterad till 
Tekniska 2019-09-
19, för beredning 
och beslut, inget 
beslut än 

KS/2019-0662 2019-11-18 

Medborgarförslag om 
att kommunen köper 
eller använder 
befintliga bostäder för 
att hyra ut till lärare 
som kan tänka sig att 
jobba i Strömstad 

Kommunstyrelsen 
beslutat avslå 
förslaget. Anmält vid 
KF 2020-02-13 

KS/2020-0217 2020-03-06 

Medborgarförslag om 
gång- och cykelväg 
mellan Ånneröd - 
Hällestrand 

Ärendet på väg till 
KF 

KS/2020-0325 2020-05-05 
Medborgarförslag om 
offentliga toaletter vid 
flygfältet i Näsinge 

Ärendet på väg till 
KF 

  

Besvarade medborgarförslag under 2020 

KS/2018-0407 Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden, Tekniska nämnden 
beslutat om avslag. Anmält till KF 2020-02-13. 

KS/2018-0528 Medborgarförslag om utökat uppdrag för räddningstjänsten, Beslut 
att avslag KF 2019-12-12 

KS/2018-0595 Medborgarförslag om att stärka Strömstad kommuns engagemang i 
klimatomställningen, Beslut om avslag KF 2020-02-13 
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KS/2019-0100 Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de planetära 
gränsernas ramar, Beslut om avslag KF 2020-02-13 

KS/2019-0104 Medborgarförslag om att utse och hylla olika pristagare, Beslut att 
bifalla förslaget KF 2019-12-12. 

KS/2019-0174 Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i 
Strömstads kommun, Beslut att delvis bifall förslaget KF 2020-04-23 

KS/2019-0318 Medborgarförslag om lekplatser, Tekniska nämnden beslutat att 
bifalla förslaget. Anmält till KF 2020-02-13 

KS/2019-0334 Medborgarförslag - trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn, 
Tekniska nämnden beslutat att avslå beslutet. Anmält i KF 2020-02-13 

KS/2019-0342 Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på landet, Tekniska 
nämnden beslutat avslå förslaget. Anmält vid KF 2020-04-23 

KS/2019-0430 Medborgarförslag om teaterlinje på Strömstad Gymnasium, BUN 
beslutat att avslå förslaget. Anmäls vid KF 2020-06-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-11 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 289 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0299 

KS § 194 Redovisning av motioner 2020 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

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

Motioner – ej besvarade 

Ärende-
nummer Reg.datum Ärendemening Status 

KS/2018-
0203 2018-04-10 

Motion om 6 timmars 
arbetsdag från 
Vänsterpartiet 

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

KS/2018-
0427 2018-09-18 

Motion om Gender 
Budget från 
Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
02-13, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2018-
0516 2018-11-06 

Motion om 
reservvattentäkt från 
Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
2018-12-28, inget svar 
än, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år. 

KS/2018-
0529 2018-11-09 

Motion om arbete 
med hedersrelaterat 
förtryck och våld i 
Strömstads kommun 
från Feministiskt 
initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören 2019-
05-03 att sammanställa 
svaren, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år.  

KS/2018-
0584 2018-12-06 

Motion om 6 timmars 
arbetsdag från 
Feministiskt initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören  
2019-03-13 ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år. 
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KS/2018-
0612 2018-12-21 

Motion om utredning 
av tillagningskök från 
Kristdemokraterna 

Svar på väg till KS 2020-04-
29, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år. 

KS/2019-
0028 2019-01-07 

Motion om 
organisatorisk 
placering av enheten 
för måltid och städ 
från Liberalerna 

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

KS/2019-
0067 2019-01-22 

Motion om 
vikariesituationen på 
bl.a. 
Strömstiernaskolan 
från 
Kristdemokraterna 

Svar på väg till KS 2020-08-
26, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år. 

KS/2019-
0107 2019-02-01 

Motion om att 
säkerställa att 
kommunfullmäktiges 
Vision, Mål och 
Värderingar för 
utbildning är 
förankrade och bärs 
upp av samtliga 
berörda, från 
Liberalerna 

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-
02-22, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-
0154 2019-02-15 

Motion om att skjuta 
på renoveringen av 
badhusanläggningen 
från Ola Persson (M) 

Svar på väg till KSAU 2020-
05-13, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-
0155 2019-02-15 

 Motion om att 
Strömstads kommun 
börjar med 
sopsortering hos varje 
hushåll och inom all 
kommunal 
verksamhet från Ola 
Persson (M)  

Remitterad till Tekniska 
2019-04-08, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år. 

KS/2019-
0171 2019-02-22 

Motion om 
internatskola på 
Koster från Dag 
Wersén (M) 

Svar på väg till KS 2020-08-
26, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år. 
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KS/2019-
0198 2019-03-05 

Motion om att 
förenkla för 
bostadsbyggande på 
landsbygden. 

Ska upp till KSAU 2020-05-
13, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år. 

KS/2019-
0215 2019-03-12 

Motion om att införa 
Huskurage i 
Strömstadsbyggen 
från Feministiskt 
Initiativ 

På väg till KF 2020-06-
16, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år. 

KS/2019-
0221 2019-03-13 

Motion om översyn av 
kommunens politiska 
organisation från 
Moderaterna 

Remitterad till 
kommundirektören 
2019-05-08, ej besvarade 
med en handläggningstid 
på över ett år.  

KS/2019-
0227 2019-03-15 

Motion om att 
uppmärksamma 100 
år av kvinnlig rösträtt 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
05-08, , ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-
0278 2019-04-08 

Motion om att 
miljöcertifiera 
lokalvården och 
minska användandet 
av plastpåsar inom 
kommunens 
verksamheter 

Ska upp till KSAU 2020-05-
13, ej besvarade med en 
handläggningstid på över 
ett år. 

KS/2019-
0283 2019-04-10 

Motion om 
kompetensförsörjning, 
rekrytering av 
personal i Strömstads 
kommun 

Remitterad till kommun-
direktören 2019-05-15, ej 
besvarade med en 
handläggnings-tid på över 
ett år. 

KS/2019-
0290 2019-04-12 

Motion om integrerad 
verksamhet för barn 
och dementa äldre 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
05-15, ej besvarade med 
en handläggningstid på 
över ett år. 

KS/2019-
0377 2019-05-12 

Motion om att 
ålderspensionärer i 
Strömstads kommun 
ska ges möjlighet att 
äta lunch i skolan från 
Kristdemokraterna 

Remitterad till Barn- och 
utbildnings-nämnden och 
Socialnämnden 2019-08-
14 
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 KS/2019-
0388 2019-05-15 

Motion om Strömstad 
Sveriges renaste 
kommun från 
Liberalerna 

KF beslutade 2020-02-13 
att återremittera till KS  

KS/2019-
0423 2019-05-27 

Motion om att 
avskaffa nötkött i 
Strömstads skolor från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till Barn- och 
utbildnings-nämnden 
2019-08-14 

KS/2019-
0436 2019-06-04 

Motion om hjälp till 
att hålla rent i 
Strömstad från 
Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2020-
02-12 

KS/2019-
0440 2019-06-09 

Motion om att bygga 
solföljare och 
solcellsparkeringar i 
Strömstad från 
Vänsterpartiet 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2019-10-09 

KS/2019-
0441 2019-06-09 

Motion om att bygga 
solcellspark på 
Bastekärr från 
Vänsterpartiet 

På väg till KF 2020-06-16 

KS/2019-
0481 2019-07-30 

Motion om att det 
utreds vilka följderna 
skulle bli för 
kommunens 
bostadsförsörjning 
med hyreslägenheter, 
ekonomi och 
relevanta förhållanden 
i övrigt,  vid försäljning 
av delar av AB 
Strömstadsbyggens 
fastighetsinnehav från 
Moderaterna 

På väg till KF 2020-06-16 

KS/2019-
0482 2019-08-01 

 

Motion om 
ängsmarker från 
Miljöpartiet 

 

På väg till KF 2020-06-16 
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KS/2019-
0507 2019-08-23 

Motion om att 
Strömstads kommun 
genomför en 
återkommande 
fortbildning, till alla 
förvaltningar, som 
belyser 
hållbarhetsfrågor och 
klimatomställning i 
Strömstad - från 
Centerpartiet 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
10-09 

KS/2019-
0515 2019-08-28 

Motion om översyn av 
organisation och 
ansvarsfördelning 
inom Strömstads 
kommun från 
Liberalerna 

Remitterad till 
kommundirektören 2019-
10-09 

KS/2019-
0564 2019-09-19 

Motion om avgiftsfri 
färjetrafik för 
Kosterbor från 
Feministiskt Initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
utreda motionen och 
återkomma med förslag 

KS/2019-
0586 2019-10-07 

Motion om utveckling 
av skolutbildningen 
och besöksnäringen i 
Strömstads kommun 
från Moderaterna 

Remitterad till Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-
11-14 

  

KS/2019-
0647 2019-11-11 

Motion om kampanjen 
"Våldet går inte i 
pension" från 
Feministiskt Initiativ 

Remitterad till 
Socialnämnden 2019-12-
11 

KS/2019-
0692 2019-11-28 

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

Remitterad till Tekniska 
nämnden och 
Strömstadsbyggen 2020-
03-11 

KS/2020-
0071 2020-01-16 

Motion om central 
badplats i Strömstad 
från Liberalerna 

Remitterad till Tekniska 
nämnden 2020-03-11 

KS/2020-
0099 2020-01-24 

Motion om 
semestertia från 
Vänsterpartiet 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen 
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KS/2020-
0115 2020-01-30 

Motion om tillsättning 
av tjänsten som 
näringslivsutvecklare 
från Moderaterna, 
Liberalerna, 
Centerpartiet och 
Miljöpartiet 

På väg till KS 2020-05-27 

KS/2020-
0119 2020-01-30 

Motion om att anställa 
en jämställdhets-
strateg från Marielle 
Alvdal, Feministiskt 
Initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen 

KS/2020-
0120 2020-01-30 

Motion om 
jämställdhets-
intergrering från 
Marielle Alvdal, 
Feministiskt Initiativ 

Uppdrag lagt till 
kommundirektören att 
svara på motionen 

KS/2020-
0140 2020-02-05 

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

KF remitterat motionen till 
KS 2020-04-23 

KS/2020-
0211 2020-03-05 

Motion om effektivare 
utnyttjande av 
lastzonerna och 
parkeringsplatserna i 
centrum från Bengt 
Bivrin, Miljöpartiet 

KF remitterat motionen till 
KS 2020-04-23 

KS/2020-
0233 2020-03-12 

 

 

Motion om att som en 
del av att uppmärk-
samma 100 år av 
demokrati, förlägga 
kommunfullmäktigesa
mmanträden till olika 
kommundelar från 
Centerpartiet 

 

KF remitterat motionen till 
KF presidium 
2020-04-23 
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KS/2020-
0234 2020-03-12 

Motion om att ut-
veckla attraktiviteten 
hos kulturmiljöer/ 
besöksmål inom 
Strömstads kommun 
med fungerande 
sanitetsanläggningar 
från Centerpartiet 

KF remitterat motionen till 
KS 2020-04-23 

KS/2020-
0240 2020-03-13 

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

KF remitterat motionen till 
KS 2020-04-23 

KS/2020-
0241 2020-03-13 

Motion om att 
utvärdera och 
systematisera 
integrationsarbetet i 
Strömstad från 
feministiskt initiativ 

KF remitterat motionen till 
KS 2020-04-23 

  

Besvarade motioner 2020 

KS/2018-0322 Motion om korsningen Karlsgatan - Ringvägen från Bengt 
Simonsson Fröjd (S) – Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad 

 KS/2019-0223 Motion om byte av namn på "Kommunala Handikapp- och 
pensionärsrådet" från Feministiskt Initiativ – Beslut KF 2019-12-12 att anse 
motionen besvarad 

 KS/2019-0336 Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål 
från Centerpartiet – Beslut KF 2020-04-23 att anse motionen besvarad. 

 KS/2019-0378 Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet – 
Beslut KF 2020-02-13 att anse motionen besvarad. 

 KS/2019-0421 Motion om miljödifferentierade hamnavgifter och taxor från 
Feministiskt initiativ – Beslut KF 2020-02-13 att avslå motionen. 

KS/2019-0432 Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från 
Liberalerna – Beslut KF 2020-04-23 att avslå 4 punkter i  motionen och anse 2 
punkter besvarade.. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-11 av kommunsekreterare Ulrika Haugland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 288 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0574 

KS § 195 Granskning av verkställighet och redovisning 
av kommunfullmäktiges beslut 2020 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  

Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  

Senaste redovisningen gjordes 2019-11-04. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2020-11-06. 

Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvar för 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut samt enligt 6 kap 5 § redovisa hur 
uppdrag fullgjorts.  
Återrapporteringen av kommunfullmäktiges beslut ska ske två gånger per år 
samtidigt med redovisning av motioner och medborgarförslag.  
 
Senaste redovisningen gjordes 2019-11-04. Denna redovisning redovisar beslut 
från det datumet fram till 2020-11-06. 
 
Redovisning 2020-11-06 
 

Diarienummer Ansvarig förvaltning Status Kommentar 
Dnr: KS/2016-0525 
Renovering simhall 

AB 
Strömstadslokaler 

☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

Dnr: KS/2017-0052 
Investering färjeläge 

TN och KS ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

Dnr: KS/2017-0030 
Multifunktionellt kök 

AB 
Strömstadslokaler 

☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
 
 

Beslut om att ta 
bort uppdrag på 
väg till KF 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59 (62) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2020-12-02  
   
    

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

 

Dnr: KS/2017-0389  
Solskydd vid förskolor 

AB 
Strömstadslokaler 
och BUN 

☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0029 
Översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

Tekniska ☐Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☒Ej verkställt 
 

Räknas vara färdig 
under våren. 

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

Kommunfullmäktiges 
presidie 

☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2020-0238 
Hantera behov av 
ytterligare medel för 
fritidsgårds-
verksamhet 2021 i 
kommande 
budgetarbete 

Kommundirektören ☒Verkställt 
☐Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

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

Kommundirektören ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

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

Tekniska  ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

KS/2019-0067 
Utredning av 
organisationen av 
vikariepoolen 

Socialnämnden ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

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

Barn- och 
utbildningsnämnden 

☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 
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KS/2020-0234 
Översyn av 
kommunens olika 
besöksmål 

Kommunstyrelsen ☐Verkställt 
☒Verkställighet 
pågår 
☐Ej verkställt 

 

 

 Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 av kommunsekreteraren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 § 290 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0231 

KS § 196 Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Revision godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 
2020-06-30, KS/2019-0725 

2. Ordförandebeslut att uppdra åt kommundirektören att starta uppdrag 
Planering för lokaler avsedda för särskilt boende, KS/2020-0590 

3. Tekniska nämndens beslut att ansöka om LONA-bidrag och upphandla 
utredning - Mällby 1:16 (Mällbyhöjden)  (TN 2020-11-03 § 109, KS/2020-
0297 

4. Fyrbodals förbundsdirektions beslut att fastställa verksamhetsplan och 
budget 2021 - 2023, KS/2020-0413 

5. Fyrbodals förbundsdirektions beslut om fastställande av budget för 
delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och omfördelning av den 
kommunala medfinansieringen mellan Regionala Utvecklingsnämnden 
(RUN}, Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN), KS/2020-0413 

6. Delegationsbeslut, att bevilja arrangörsbidrag med 14 000 kronor till Ditt 
bästa liv - hand2hand, KS/2020-0508 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0125 

KS § 197 Övriga frågor 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera frågorna till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Övriga frågor 

Information om Filjestadsprojektet 

Åsa Torstensson (C) frågar efter information i Filjestadsprojektet. 

Kommundirektören Mats Brocker informerar om status i Filjestadsprojektet. 

Julgåvor till Strömstads kommuns personal 

Åsa Torstensson frågar vad för julgåvor som kommer ges till Strömstads kommuns 
personal. 

Kommundirektör Mats Brocker uppger att man köpt samma julgåva som förra 
året, presentkort från köpmannaföreningen. 

Badhuspersonalen  

Marie Edvinsson Kristiansen (M) frågar vad personalen på badhus gör nu när 
badhuset är stängt. 

Rose-Marie Fagerberg, ledamot i badanstaltens styrelse, uppger att personalen är 
permitterad och jobbar 3 timmar per dag 5 dagar i veckan. De reparerar, 
underhåll på maskiner, målar och utbildar sig i digitalisering samt att de 
har individuppföljningar. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) frågar om det jobbas på sponsoravtalet. 

Kommundirektör Mats Brocker uppger att försök har gjorts men att marknaden är 
avvaktande nu i dessa tider. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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