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Övriga närvarande  
Ersättare Pia Tysklind (S) 

Lena Martinsson (S) 
Lars Åke Karlgren (V) 
Anders Ekström (KD) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Helena  L´Estrade (L) 
Jörgen Molin (M) 
Anna-Lena Carlsson (C) 

  
Övriga deltagare Mats Brocker, kommundirektör 

Karolina Berggren, jurist, § 130 
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Roland Kindslätt, förvaltningschef Tekniska förvaltningen, § 131 
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Carsten Sörlie, ekonomi- och IT-chef, § 135 
Markus Palm, VD AB Strömstad Badanstalten, § 136 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare 
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 KS/2019-0087 

KS § 128 Ändring av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
att lägga till ärendet om utökat driftbidrag för badanstalten samt en övrig fråga 
från Marielle Alvdal (FI) om hemtjänsten på Koster. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till ärendet om utökat driftbidrag för badanstalten 
samt en övrig fråga från Marielle Alvdal (FI) om hemtjänsten på Koster. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0491 

KS § 129 Revidering av reglemente för 
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden  

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Lars Tysklind (L), Mikael Cederbratt (M), Marie Kristensen Edvinsson (M) och 
Bengt Bivrin (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

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

Uppdraget har nu övertagits av nuvarande kommundirektören som har 
sammanställt förslag till justering av reglementena avseende kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommundirektören Mats Brocker 
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-11 § 211 

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

att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) med instämmande från Mattias Gustafsson (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Lars Tysklind (L) med instämmande från Mikael Cederbratt (M) yrkar på 
återremiss för genomgång av reglementena med gruppledarna för att nå en 
enighet i dokumenten. 

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl 15.50 - 16.05. 
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Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.  
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras 

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

Nr Ledamot Parti Ja Nej Avstår 

1 Mats Granberg S Ja     
2 Leif Andersson S Ja     
3 Rose-Marie Fagerberg KD Ja     
4 Marielle Alvdal FI Ja     
5 Mattias Gustafsson SD Ja     
6 Lars Tysklind L   Nej   
7 Mikael Cederbratt M   Nej   
8 Marie Edvinsson Kristiansen M   Nej   
9 Åsa Torstensson C   Nej   

10 Bengt Bivrin MP   Nej   
11 Kent Hansson S Ja     
  Summa 6 5   

 

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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    Bilaga till § 129 

Reservation till ärende 1 revidering av reglemente för Kommunstyrelsen 
och Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen 20190925 
 

Undertecknad reserverar sig mot beslutet att anta de reglementen med de 
förändringar som presenterades för Kommunstyrelsen som smärre revideringar 
gällande för Kommunstyrelsen respektive Tekniska nämnden. De reviderade 
reglementen har i ansvar förändrats mycket genom att många områden har 
överförts från Kommunstyrelsens ansvar till Tekniska nämnden. Det kan finnas 
anledning till detta men då inte svar ges på relevanta frågeställningar som i allra 
högsta grad handlar om Kommunstyrelsens övergripande strategiska ansvar, 
kontra Tekniska nämndens verksamhetsområden, så är det inte möjligt att anta 
dessa förändringar utan att veta hur majoriteten i sak har för argument för detta. 
Som tex gavs inte svar på om ansvar för Bostadsförsörjning, som i allra högsta 
grad är ett oerhört strategiskt redskap och övergripande ansvar som bör åligga 
den styrelse som har strategiskt utvecklingsansvar, hädanefter ska vara en fråga 
för Tekniska nämnden och dess förvaltning. Av handlingarna så överförs härmed 
bostadsförsörjningsansvaret för Strömstads Kommun till Tekniska nämnden vilket 
jag ifrågasätter mycket starkt och härmed reserverar jag mig mot beslutet att anta 
de nu liggande revideringarna för Kommunstyrelsen samt Tekniska nämnden. 

 

Åsa Torstensson ( C ) 
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 KS/2018-0515 

KS § 130 Revidering av Arvodesreglemente för 
förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat arvodesreglemente med den redaktionella ändring i § 10 
stycket 3 som överenskoms vid mötet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid antagande av budgeten under hösten 2018 upptäcktes uppenbara fel i 
arvodesbilagan. Budgeten beslutades med korrigering av dessa fel. Mot bakgrund 
av detta och då även förvaltningen uttryckt att det finnas otydligheter i gällande 
arvodesreglemente beslutade personalutskottet den 5 mars 2019 att ge 
kommunchefen i uppdrag att tillsammans med kommunfullmäktiges presidium 
göra en översyn av gällande arvodesreglemente. Efter genomgång med 
kommunfullmäktiges presidium samt arbete med ytterligare förtydliganden i 
personalutskottet beslutades att samråd även skulle hållas med samtliga 
gruppledare för att stämma av synpunkter på de förslag till förändringar och 
förtydliganden som arbetats fram. Samråd med gruppledarna hölls den 3 juni 
2019. Vid mötet föreslogs två ytterligare förändringar. Under § 8 gjordes ett 
tillägg om att det bör vara gruppledarna som ansvarar för att meddela HR 
avdelningen när en årsarvoderad förtroendevald sammanhängande är 
frånvarande mer än 30 dagar på grund sjukdom eller annan anledning. Mötet 
föreslog även att möjligheten att endast få ersättning för förlorad arbetsinkomst 
under max 8 timmar per dygn stryks, avsnitt F med hänvisning till § 3 a-b. 

Beslutsunderlag 
Förslag till arvodesreglemente 
Förändringar och förtydligande av gällande reglemente 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2019-09-11 § 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat arvodesreglemente. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0428 

KS § 131 Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) - 
direktanvisning för bostäder 

Kommunstyrelsens beslut 
att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del 
av Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) för bebyggelse av bostäder där 
möjligheten att tillskapa par-, kedje-, radhus samt tomter för friliggande bostäder 
ska studeras. 

att målsättningen är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige senast år 
2021-12-31. 

att påbörja planarbetet omgående 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att direktanvisa del av den blivande kvartersmarken för bostäder inom det 
blivande detaljplaneområdet berörande del av Strömstad 4:16 
(Vattentornsberget) till Erlandsson Bygg AB i enlighet med bifogat förslag till 
markanvisningsavtal. 

att ge kommunstyrelsen behörighet att ingå tilläggsavtal till markanvisningsavtalet 
för fastställande av markpris. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Bengt Bivrin reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Mikael Cederbratt (M) begär och beviljas en protokollsanteckning. 

Vi moderater anser att försäljningen av området borde lagts ut på den öppna 
marknaden. 

Eftersom processen kommit så långt väljer vi att ändå delta i beslutet. 

Vi förutsätter att tomterna säljs till marknadsmässiga priser. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-08, KSau § 111, att 
ordförandena i kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden och tekniska 
nämnden skulle träffa Erlandssons Bygg AB för att diskutera utvecklingen av ett 
markområde för bostäder berörande del av Strömstad 4:16, nedan kallat 
Vattentornsberget, med anledning av att Erlandsson Bygg AB lämnat in en 
planansökan för området till miljö- och byggförvaltningen. 

Ett möte hölls med Erlandsson Bygg AB den 15 april där bolaget presenterade 
historiken i ärendet. I samband med mötet fick tekniska förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till markanvisningsavtal med förutsättningen att cirka 50% 
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av den blivande kvartersmarken för bostäder inom det blivande 
detaljplaneområdet ska direktanvisas till Erlandsson Bygg AB, medan resterande 
del behålls och utvecklas av kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade 2019-06-05, KSau § 167, att godkänna förslag till markanvisningsavtal. 
Förslaget till markanvisningsavtal kommunicerades därefter med Erlandsson  
Bygg AB som framförde att de skulle vilja att markanvisningen preciserades 
ytterligare samt att fastställandet av markpriset utförs i ett tidigt skede istället för 
inför antagandet av detaljplanen såsom föreslagits av kommunen. 

Förvaltningen informerade kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-28 om 
Erlandsson Bygg ABs synpunkter och förvaltningen fick i uppdrag att precisera 
markanvisningsavtalet med att kommunen avser att behålla ett område som kan 
innehålla 4-6 tomter för friliggande bostäder samt att fastställandet av 
köpeskillingen istället ska ske i ett tidigt skede av planprocessen och regleras med 
index. Förvaltningen har reviderat förslag till markanvisningsavtal utifrån det givna 
uppdraget, se bilaga, daterad 2019-05-29, rev 2019-09-03. 

Markanvisningen föreslås att gälla under två år från kommunfullmäktiges beslut 
om godkännande av markanvisningsavtalet och marken avses överlåtas med 
äganderätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-03 
Förslag till markanvisningsavtal, upprättat 2019-05-29, rev 2019-09-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-18 § 216 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del 
av Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) för bebyggelse av bostäder där 
möjligheten att tillskapa par-, kedje-, radhus samt tomter för friliggande bostäder 
ska studeras. 

att målsättningen är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige senast år 
2021. 

  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att direktanvisa del av den blivande kvartersmarken för bostäder inom det 
blivande detaljplaneområdet berörande del av Strömstad 4:16 
(Vattentornsberget) till Erlandsson Bygg AB i enlighet med bifogat förslag till 
markanvisningsavtal. 

att ge kommunstyrelsen behörighet att ingå tilläggsavtal till markanvisningsavtalet 
för fastställande av markpris. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar att ärendet återremitteras till Tekniska förvaltningen för 
att göra en öppen upphandling och inte direktanvisa del av mark. 

Mikael Cederbratt (M) och Lars Tysklind (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Plan- och byggchef Elin Solvang föreslår att tredje att-satsen ändra från 2021 till 
2021-12-31 samt att lägga till två att-satser: 
att påbörja planarbetet omgående 
att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag med Elin Solvangs tillägg och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se 
Erlandsson Bygg AB, Att: Markus Brink, Box 9252, 400 96 Göteborg 
Diariet 
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 KS/2019-0500 

KS § 132 Del av Rådhusberget 1 - detaljplan 

Kommunstyrelsens beslut 
att lämna ett positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL 

att påbörja planarbetet omgående 

att planen bedöms kunna antas senast 2020-12-31 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked                                                         18 200:- 
Summa                                                                18 200:- 

Beslutsmotivering 
En utveckling av området är i linje med de intentioner som finns i 
samrådshandlingen av den fördjupade översiktsplanen för Strömstad. 

Förslaget från förvaltningen är för att få en både tids- och kostnadseffektiv 
process, och att som en första etapp i det större planarbetet för hela 
Rådhusberget, gå före med en detaljplan för enbart ytorna kring nuvarande 
garage då det föreligger ett akut behov att åtgärda dessa. 

Sammanfattning av ärendet 
Plan- och byggavdelningen har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en detaljplan 
för Rådhusberget. Denna ska innefatta befintlig bebyggelse samt delar av 
grönområdet på berget och syftar till att möjliggöra byggnation av nya bostäder 
på delar av grönområdet samt att titta på möjligheten till förtätning inom 
befintligt bostadsområde. Arbete med denna detaljplan pågår men förutsätter en 
hel del utredningar som förlänger tidplanen för arbetet. Beställare av detta 
planarbete är mark- och exploateringsavdelningen och en part i arbetet är 
Strömstadsbyggen. 

Under våren 2019 har Strömstadsbyggen gjort besiktningar av parkeringsgaragen 
inom fastigheten Rådhusberget 1 och kunnat konstatera att de är i så dåligt skick 
att de omgående måste stängas och rivas. Detta är ett arbete som beräknas 
inledas redan under hösten/vintern 2019/2020. I gällande detaljplan finns stöd för 
att bygga upp garage igen. Just på de ytor där garagen är placerade är 
bedömningen att det är de platser inom det befintliga bostadsområdet som är 
lämpligast att förtäta. För att få en så kostnadseffektiv byggprocess som möjligt 
finns därför ett önskemål från Strömstadsbyggen att kunna titta på en 
byggprocess efter rivning som inkluderar nya garage samt bostäder ovanpå dessa. 

En detaljplan behöver därför tas fram på så kort tid som möjligt. Ett planarbete 
kan gå snabbare om inte orörd naturmark inkluderas i arbetet. Förslaget från 
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förvaltningen är därmed att som en första etapp i det större planarbetet för hela 
Rådhusberget, gå före med en detaljplan för enbart ytorna kring nuvarande 
garage. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-20 
Planansökan 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-21 § 201 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen 

att lämna ett positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL 

att påbörja planarbetet omgående 

att planen bedöms kunna antas senast 2020-12-31 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked                                                         18 200:- 
Summa                                                                18 200:- 

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

Beslutet skickas till 
Strömstadsbyggen 
Mark- och exploateringsavdelningen 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggförvaltningens controller 
Diariet 
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 KS/2019-0550 

KS § 133 Del av Källvik 1:73 - ansökan om planbesked 

Kommunstyrelsens beslut 
att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL), med 
beaktande av de synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2019-09-11 

att påbörja planarbetet omgående 

att planen bedöms kunna antas senast 2021-12-31 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

  

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked:                                                         13 950:- 
Summa:                                                               13 950:- 

Beslutsmotivering 
En utveckling av området är i linje med de intentioner som finns i 
samrådshandlingen av den fördjupade översiktsplanen för Strömstad. Dock har 
inte hela det ansökta området stöd i översiktsplanen och ett kommande 
planarbete ska därmed anpassas så att det överensstämmer med kommunens 
översiktliga planering. 

Förvaltningens bedömning är att då det finns utrymme för ytterligare ett 
planarbete att påbörjas under hösten, efterfrågan på de nya tomterna i 
närområdet är stor samt att ansökan är i enlighet med kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning, planarbetet kan påbörjas omgående 

Sammanfattning av ärendet 
I anslutning till det villaområde som nu bebyggs i Källviksdalen ansöker nu 
Källviken i Strömstad AB om att påbörja planarbete för en nästa etapp med 
likartad bebyggelse nord-öst om detta område. 

Ansökan beskriver en ambition att skapa ett bostadsområde med villor, parhus 
och kedjehus. Förhoppningen från sökande är att området ska kunna inrymma 40 
till 50 tomter. 

Enbart den sydvästra delen av det ansökta området har stöd i kommunens 
översiktliga planering och det är också denna omfattning som legat till grund för 
bedömning av kapacitet på ledningsnätet i området 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked, inkom 2019-06-26 
Karta 
Start PM daterat 2019-09-11 
Tjänsteskrivelse 2019-09-11 av plan- och byggchef Elin Solvang 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-18 § 215 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att lämna ett positivt planbesked, enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL), med 
beaktande av de synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2019-09-11 

att påbörja planarbetet omgående 

att planen bedöms kunna antas senast 2021-12-31 

att uppdra åt förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet 
inleds. 

  

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked:                                                         13 950:- 
Summa:                                                               13 950:- 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) med instämmande från Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Källviken i Strömstad AB, Domaregränd 1, 452 30 Strömstad 
Diariet 
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 KS/2019-0484 

KS § 134 Samarbete för Bohusbanan 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att förstärka samverkan med berörda kommuner för bättre förutsättningar av 
infrastrukturutveckling mot Göteborg och Oslo och dess arbetsmarknader. 

att gemensamt uppvakta Regionutvecklingsnämnden för att arbeta för ett 
dubbelspår Göteborg-Kungälv-Stenungsund-Uddevalla-Munkedal-Tanum-
Strömstad-Oslo. Ansvaret för detta arbete ligger framförallt på kommunens 
politiskt valda företrädare. 

att Strömstads kommuns politiska ledning för egen del intensifierar samtalen med 
Norge och aktuella kommuner för att diskutera dubbelspårets sträckning 
Göteborg- Oslo. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 aktualiserade kommunerna längst med Bohusbanan (Kungälvs 
kommun i söder och Strömstads kommun i norr) på nytt ett samarbete för att 
uppmärksamma behovet av ett utvecklat tågstråk längst med hela Bohusbanans 
sträckning. Samarbetet har under våren 2019 formaliserats och med hjälp av en 
arbetsgrupp bestående av tjänstemän samt en styrgrupp med politiker 
(kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd) sker det nu ett kontinuerligt 
lobbyarbete både på lokal, regional och nationell nivå med myndigheter och 
flertalet näringslivsorganisationer under parollen ”Samarbete för Bohusbanan”. 
Gemensamt betonar man ett antal nyttor med en utvecklad tågsträckning: 

Sträckan är en nationell angelägenhet, en förbättrad järnväg möjliggör en 
regionförstoring för arbetsmarknaden mellan Köpenhamn och Oslo med 8 
miljoner människor. Arbetsmarknadsregioner som utvidgats med järnväg har 
uppvisat högre produktivitet, högre lönesummor, lägre arbetslöshet samt är 
mindre konjunkturkänsliga. 

Miljöaspekterna är flera, tåget ska komplettera andra trafikslag och vara 
konkurrenskraftigt med flyget. Vårt samhälle måste spara på miljön, bli 
fossiloberoende och öka kollektivtrafiken! 

Tåget är också viktigt för Sveriges företag. Besöksnäringen är en växande 
näringslivsgren i Bohuslän. Turistrådets senaste statistik visar att besöksnäringen 
ökar kontinuerligt. Bohuslän står för den största ökningen av besökare under 
2018. Vi vill kunna erbjuda ett miljövänligt resande till våra många besökare. 

Gemensam viljeinriktning 
Kommunerna i Bohuslän har enats om att tillsammans göra en tydlig politisk 
viljeinriktning för att Södra Bohusbanan ska bli en prioriterad satsning i den 
reviderade nationella planen för transportsystemet 2022-2033. Därför uppmanas 
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samtliga kommunstyrelser som deltar i samarbetet att skriva under en och samma 
viljeyttring, som presenteras i denna skrivelse. 

Bohusbanan måste prioriteras enligt plan 
Enligt Västra Götalandsregionens mål med kollektivtrafiken och ambitionsmålen 
om ökat fossilt oberoende, är dubbelspåret på Södra Bohusbanan en prioriterad 
struktur och också inrymd i Målbild tåg 2035, samt Strukturbild GR. Trots den 
regionala målbilden så finns varken Bohusbanans prioritet med såväl regionalt 
som nationellt. För att skapa helhet måste också Norra Bohusbanan, vars järnväg 
idag är av museal standard, utvecklas och förnyas. Kommunerna längs hela banan 
prioriterar kollektivtrafikfrågan i sina verksamhetsplaner. 

Visualisering och åtgärdsstudie 
Bohusläns kommuner behöver ett dubbelspår, vilket också påtalats i de brister 
som tidigare är uttryckta i remissarbeten. För att förstärka möjligheter och som 
underlag för kommande utredningar/åtgärdsvalsstudier, avser alla berörda 
kommuner längs tågförbindelsen Kungälv - Strömstad att genomföra en 
gemensam visualisering av en gemensam järnvägskorridor och ett utlagt 
dubbelspår. Denna viljeinriktning kommer också att harmoniseras med samtliga 
berörda kommuners gemensamma arbete, som starkt efterfrågar bättre 
infrastruktur, tex inom turistsamarbetet ”Enat Bohuslän”. 

Kopplingen till Trafikverkets kommande åtgärdssvalstudier för 
dubbelspårutredning Göteborg - Stenungsund, bör involvera Uddevallas 
förutsättningar. Ännu viktigare är att den andra tänkta åtgärdsvalsstudien, om 
dubbelspår Göteborg - Oslo, självklart involverar en dragning via Kungälv – 
Stenungsund – Uddevalla – Munkedal – Tanum - Strömstad – Oslo, vilket 
samhällsekonomiskt är det bästa alternativet. 

Kommunernas gemensamma målsättning är att Södra Bohusbanans dubbelspår 
står klart 2030 och Bohusbanan via Bohusläns kommuner, till Norge, är 
färdigställd senast 2035. 

Beslutsunderlag 
Samverkande kommuners gemensamma tjänsteskrivelse 2019-08-05. 
Underlag Industrifaktas samhällsekonomiska studie. 
Folder Samarbete för Bohusbanan, tio kommuner och fem 
näringslivsorganisationer. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-11 § 210 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att förstärka samverkan med berörda kommuner för bättre förutsättningar av 
infrastrukturutveckling mot Göteborg och Oslo och dess arbetsmarknader. 

att gemensamt uppvakta Regionutvecklingsnämnden för att arbeta för ett 
dubbelspår Göteborg-Kungälv-Stenungsund-Uddevalla-Munkedal-Tanum-
Strömstad-Oslo. Ansvaret för detta arbete ligger framförallt på kommunens 
politiskt valda företrädare. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Åsa Torstensson (C) yrkar på en tilläggsattsats; att Strömstads kommuns politiska 
ledning för egen del intensifierar samtalen med Norge och aktuella kommuner för 
att diskutera dubbelspårets sträckning Göteborg- Oslo. 

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

Beslutet skickas till 
anders.brunberg@uddevalla.se 
Diariet 
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 KS/2019-0489 

KS § 135 Mål och Budget för Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna förslaget till Budgetskrivelse för 2020 samt plan 2021-2023 med 
undantag av posterna Aktivitetsyta Skee och Skatepark i investeringsbudgeten. 
Dessa poster kräver ytterligare utredning och får aktualiseras senare under 
budgetåret. 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet avstår att delta i 
beslutet då de avser att utifrån en helhet lägga fram en gemensam alternativ 
budget. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet avstår från att delta i 
beslutet då de avser att utifrån en helhet lägga fram en gemensam alternativ 
budget. 

Sverigedemokraterna avstår också från att delta i beslutet då avser att lägga fram 
en alternativ budget. 

Protokollsanteckning 
Åsa Torstensson (C) begär och beviljas protokollsanteckning: 
Hon uppger: Jag vill härmed med protokollsanteckning markera den mycket  
anmärkningsvärda politiska hanteringen av Kommunstyrelsens Kultur och 
Fritidsutskott och dess verksamhetsområden i samband med budgetarbetet 2020. 
Kultur och Fritidsutskottet har ej haft budget 2020 på sin dagordning eller getts 
något underlag för kommande års budgetförutsättningar, för de aktuella 
verksamheterna, trots att budgetramar 2020 antogs av  Kommunfullmäktige i juni 
och att utskottet tidsmässigt hade utskottssammanträde som låg i linje med när 
budgetberedningen krävde in underlag från verksamheter och nämnder. 

Sammanfattning av ärendet 
Driftbudgetram för kommunstyrelsen 2020 uppgår till 67,1 mnkr enligt förslag. 

Jämfört med 2019 på 68,8 mnkr är det en nedgång på 1,7 mnkr. 
Effektiviseringsvinster utgör -1,7 mnkr. Förändringar är ett resultat av 
effektiviseringar på flera håll i organisationen. 

Verksamhetsförändringarna domineras av borttagna tjänster och samlokalisering 
av serviceutbudet för turister, hamngäster och badhusbesökare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen budgetskrivelse 2020 samt plan 2021-2023 
Tjänsteskrivelse 2019-09-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-18 § 214 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna förslaget till Budgetskrivelse för 2020 samt plan 2021-2023 med 
undantag av posterna Aktivitetsyta Skee och Skatepark i investeringsbudgeten. 
Dessa poster kräver ytterligare utredning och får aktualiseras senare under 
budgetåret. 

Beslutet skickas till 
KS Diarie 
Carsten Sörlie, Ekonomi- och IT-chef 
Ewa Löfgren, Förvaltningsekonom 
Ekonomiavdelningen 
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 KS/2019-0560 

KS § 136 Utökat driftbidrag för badanstalten 

Kommunstyrelsens beslut 
att utbetala aktieägartillskott till Aktiebolaget Strömstads Badanstalt på 700tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Aktiebolaget Strömstads Badanstalt ansöker om aktieägartillskott på 700 tkr för 
att täcka bolagets underskott 2019. 

Barnbassängen har under stor delar av året varit stängd, detta i kombination med 
sjunkande lönsamhet för träningsverksamheten belastar resultatet. Bolaget har 
tagit över driftsansvar för aktivitetshall , Lionshov, Strömsvallen och Skagerack, 
verksamheter som är budgeterade till ett nollresultat. Driftsuppdragen medför 
merkostnader vid olika evenemang, då dessa inte ligger inom normal verksamhet 
belastas bolaget av personalkostnader. 

Bolagets resultat är -315 tkr per 19-08-31. Bolaget har tidigare använt 
balansposten av oanvända presentkort för att täcka upp negativa resultat. 
Prognosen för helåret är -700tkr. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från AB Strömstad Badanstalts VD 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-24 § 221 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att utbetala aktieägartillskott till Aktiebolaget Strömstads Badanstalt på 700tkr. 

Beslutet skickas till 
Marcus Palm 
Ekonomiavdelningen 
Carsten Sörlie, Ekonomi- och IT-chef 
Mats Brocker, Kommundirektör 
Diariet 
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 KS/2019-0578 

KS § 137 Initiativärende från Feministiskt Initiativ om 
Kosters Hemtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 
att inte ta upp ärendet, dels med hänvisning till att det är ett pågående ärende 
och dels att kommunstyrelsen inte kan ta upp ett ärende som ligger inom 
Socialnämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt Initiativ genom Marielle Alvdal lämnar in ett initiativärende. 

Vi anser att bakgrundsarbetet som gjordes inför socialtjänstmötet 2019-06-13 där 
beslut om nya ”riktlinjer för hemtjänst på Koster och andra öar utan 
broförbindelse” togs var bristfällig. Den ekonomiska beräkningen som gjordes var 
svepande, utan detaljer, och med facit i hand visade det sig att 
konsekvensanalysen var bristande. Man har heller inte tagit hänsyn till alla möjliga 
kombinationer av tjänster, främst då det gäller möjligheten att maximera 
undersköterskeinsatsen och minimera sjuksköterskeinsatsen; detta då 
sjuksköterska oftast inte är det som är mest angeläget. Vi anser att detta behöver 
arbetas om och att det inte kan vänta på utvärdering. Vi vill inte att detta faller på 
grund av att finansieringen saknas efter att budgeten klubbats. 

De yrkar att kommunstyrelsen tar sig an detta ärende som en särskilt trängande 
fråga och lägger fram förslag till kommunfullmäktige om att vidga Socialnämndens 
budgetram så att hemtjänsten på Koster ryms i den kommande budgeten. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen ska ta upp detta ärende men finner att 
kommunstyrelsen beslutar att inte ta upp detta ärende. 

Beslutet skickas till 
Marielle Alvdal 
Diariet 
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