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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2009-0085

Fördjupad översiktsplan Nordby - Svinesund, Strömstads kommun
– beslut om antagande
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att antaga fördjupad översiktsplan för Nordby-Svinesund, daterad 2018-05-03.
att antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning.
att godkänna utlåtandet efter utställning.

Sammanfattning av ärendet

Björn Richardsson översiktsplanerare föredrar ärendet på kommunstyrelsen.
Det finns ett förslag till fördjupad översiktsplan för Nordby-Svinesund (FÖP), daterad
2018-05-03. Idag gäller den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP) för detta
område. Den antagna FÖP kommer att ersätta ÖP.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2018-05-07
Följande handlingar tillhör FÖP och biläggs beslutsunderlaget:
•
•
•
•

Fördjupad översiktsplan för Nordby-Svinesund, daterad 2018-05-03
Länsstyrelsens yttrande 2018-03-07, med bilagor
Utlåtande efter utställning, daterat 2018-04-27
Särskild sammanställning av miljöbedömning
Följande bilagor tillhör FÖP och finns tillgängliga för nedladdning på:
http://www.stromstad.se/fop_ns

•
•
•

•

Dagvattenutredning, WSP 2012-05-25.
Riskbedömning PM, WSP 2012-10-26.
Handelsutredning, HUI 2012-12-18.
Fördjupad Trafikutredning, Sweco 2017-09-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att antaga fördjupad översiktsplan för Nordby-Svinesund, daterad 2018-05-03.
att antaga och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning.
att godkänna utlåtandet efter utställning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bengt Bivrin (MP) yrkar på att avslå ärendet.
Margareta Fredriksson (L) bifaller Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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KS/2018-0045

Beslutsgång 1

Ordförande ställer Bengt Bivrins (MP) yrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår Bengt Bivrins yrkande.

Beslutsgång 2

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0170

Reglemente uppdragsbeskrivning för förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reglemente Uppdrag för förtroendevalda.
att ge arvodesberedningen i uppdraget att utreda eventuellt arvode till gruppledarna.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till reglemente avseende förtroendevalda i Strömstads kommun.
KFs presidium och gruppledarna för de partier som 2018 finns representerade i
Kommunfullmäktige har haft dialog kring roller och ansvar för förtroendevalda.
Dialogen har dokumenterats i form av utkast till reglemente. Syftet är att tydliggöra
roller och ansvar.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-03-27.
Reglemente Uppdragsbeskrivning för förtroendevalda.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att anta reglemente Uppdrag för förtroendevalda.
att ge arvodesberedningen i uppdraget att utreda eventuellt arvode till gruppledarna.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0172

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna nya förbundsordningen för Tolkförmedling Väst.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive
medlemskommun beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget översänd
här till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande av den nya
förbundsordningen. Beslutet måste fattas i respektive fullmäktige senast 2018-06-29.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Protokollsutdrag från direktionen § 307/2018-03-09.
Förslag till ny förbundsordning.
Tjänsteutlåtande om ny förbundsordning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att godkänna nya förbundsordningen för Tolkförmedling Väst.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0244

Redovisning av medborgarförslagen 2018
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista möte
före sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgarförslag som ej
beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0265 ska även besvarade
motioner redovisas.
Tre ärenden har haft en handläggningstid på över ett år.
KS/2014-0358 har behandlats av Kultur- och fritidsutskottet och behandlas i
kommunstyrelsen under hösten 2018. KS/2017-0403 har behandlats av
Socialnämnden. Ärendet kommer därefter beredas via Kommunstyrelsen. KS/20170086 Säkrare skolväg från Tången till Bojarskolan. Översänt till Tekniska nämnden för
beslut
KS/2014-0358 Träffpunkt för teknik och motorintresserade. Besvarat av Kultur- och
fritidsutskottet.
KS/2017-0403 Friskare vård i Strömstad. Remitterat till kommunstyrelsen och
Socialnämnden. Besvarat av Socialnämnden.
KS/2017-0086 Säkrare skolväg från Tången till Bojarskolan. Översänt till Tekniska
nämnden för beslut.
KS/2017-0616 Omplacering av byst av Emelie Flygare-Carlén. Översänt till Tekniska
nämnden för beslut.
KS/2017-0674 Schackbräde på strandpromenaden. Översänt till Tekniska nämnden för
beslut.
KS/2017-0684 Frisbeegolfbana. Översänt för yttrande till kultur- och fritidsutskottet.
KS/2018-0200 Caféet i kulturhuset Skagerack. Remitterat till kommunstyrelsen.
KS/2018-0216 Mätning av halten av kväveoxid i luften i Strömstads centrum. Översänt
till Miljö- och byggnämnden för beslut.
KS/2018-0221 Utvidgat fibernät. Översänt till AB StrömstaNet för beslut.
KS/2018-0092 Avsätta pengar för bevarande av kulturbyggnader på Nord-Långö
Alaska. Brev i ärendet har skickat till Naturvårdsverket.

Besvarade medborgarförslag

KS/2017-0570 Lokaler till HVB boende. Crusellska upplåts till kyrkan som arrangerar
boende möjligheter för unga asylsökande som går på Strömstads gymnasium.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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KS/2018-0045

KS/2016-0618; Boendeparkering. Beslut i tekniska nämnden att behovet av
tillståndsparkeringar ska beaktas i kommande parkeringsöversyn.
KS/2017-0308 Medborgarförslag om Strömstads lekplatser. Beslut i tekniska nämnden
att riktlinjer tas fram för tillgänglighetsanpassning av lekplatserna för barn med
funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-04-26.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att notera informationen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0245

Redovisning av motioner 2018
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Tre ärenden har haft en handläggningstid på över ett år, KS/2016-0173, KS/2017-0154
samt KS/2017-0122.
KS/2016-0173 Fastighetsköp. Återremitterat till AB Strömstadsbyggen 2018-03-02
KS/2017-0122 Ett öppet och tryggt Strömstad. Återremitterat till Kommunstyrelsen
2017-11-23
KS/2017-0154 Friskare vård i Strömstad. Remitterat till kommunstyrelsen och
Socialnämnden. Besvarat av Socialnämnden.
KS/2017-0564 Borttagande av busshållplats vid nedre bron. Remitterat till
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden.
KS/2017-0389 Solskydd på förskolor. Remitterat till AB Strömstadslokaler och Barnoch utbildningsnämnden. Besvarat av Barn- och utbildningsnämnden.
KS/2018-0200 Utbyggnad av gång- och cykelväg till Seläter. Remitterat till Tekniska
nämnden
KS/2018-0153 Ny högstadieskola.
KS/2018-0203 6 timmars arbetsdag.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-05-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att notera informationen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till; Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0257

Granskning av verkställighet och redovisning av
kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av kommunfullmäktiges beslut enligt ny rutin.
Nämnderna och kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen 6 kap 4 § ansvara 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.
Då detta är första tillfället efter beslut om ny rutin redovisas beslut fattade upp till ett
år tillbaka. Verkställighet av olika styrdokument genomförs generellt under längre
tidsintervall och kan enklast redovisas kvalitativt i årsredovisning per nämnd.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-05-07.
Redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att notera informationen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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2018-05-30
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0258

Finansiella rapporter mars 2018
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att finansrapport för mars 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Diana Johansson redovisningsansvarig föredrar ärendet på kommunstyrelsen.

Det totala marknadsvärdet på placerade medel uppgår till 118 mnkr 2018-03-31.
Värdet på aktierna uppgick till 53 mnkr och på räntebärande värdepapper 65 mnkr.
Totalt har värdet ökat på placeringarna med 0,9 % sedan årsskiftet och sedan start är
värdeökningen 121%.
Det är i samråd med förvaltaren beslutat att behålla samma viktning mellan aktier och
räntebärande fonder. Jämfört med index(+0,3) gör vi det något bättre.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 2018-05-08.
Finansrapport mars 2018.
Öhmans månadsrapport 18KS0331.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att finansrapport för mars 2018 godkänns.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0212

Delårsrapport mars 2018
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Delårsrapporten för jan-mars godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Diana Johansson redovisningsansvarig föredrar ärendet på kommunstyrelsen.

Delårsrapport för kvartal 1 år 2018 har sammanställts. Rapporten omfattar ekonomisk
redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse,
nämnder och bolag.
Resultatet för perioden januari-mars uppgår till -1,8 mnkr, att jämföra med budget på
1,9 mnkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 16,1 mnkr, att jämföra
med budget på 15,0 mnkr.
Resultatprognosen för koncernen uppgår till 25,9 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader är 2,6 mnkr högre än periodbudgeten. På intäktssidan
är utfallet en avvikelse i jämförelse med budget på 0,4 mnkr. Kostnaderna överstiger
budget med 3,0 mnkr som i första hand beror på högre personalkostnader.
Helårsprognosen redovisar en negativ budgetavvikelse inom nämndverksamheten på 1,4 mnkr. Det är Socialnämnden som jämfört med budget bedömer ett underskott på 2,1 mnkr främst för ökade kostnader för placeringar samt försörjningsstöd inom
Individ- och familjeomsorgen.
Finansnetto utfaller med 1,1 mnkr vilket är högre än budgeterat för perioden. Detta
beror delvis på reavinst vid försäljning av fonder samt att inga kostnadsräntor för lån
eller pensionsskuld har belastat periodresultatet.
Av årets investeringsbudget på 361,8 mnkr har hittills förbrukats 50,3 mnkr. Prognosen
för helåret bedöms till 323,5 mnkr, varav 185,6 mnkr avser Tekniska nämnden.
Bedömning utifrån lämnade prognoser 2018
Vad gäller nämndernas prognoser för helåret 2018 bör det uppmärksammas att
tilldelade anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna
inte räcker till planerade och pågående verksamhet under året ska nämnden vidta
åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 2018-05-08.
Kvartalsrapport 1803.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att Delårsrapporten för jan-mars godkänns.
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0249

Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning och revisionsrapport
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad årsredovisning för 2017.
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning, verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse för 2017.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen och
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
samordningsförbundet väst 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att godkänna upprättad årsredovisning för 2017.
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2017-0611

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, tekniska
nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och
byggnämnden
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att justera riktlinjer för markanvisning så att de
överensstämmer med innehållet i de nya reviderade reglementena.
att justera de gemensamma reglementsbestämmelserna i enlighet med nedanstående
förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden och
miljö- och byggnämnden 2016-11-24. De nu gällande reglementena avsåg att
omfördela en del uppgifter mellan miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen
samt mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Förändringarna innebär
förtydliganden då det funnits tolkningsutrymme i de nuvarande reglementena.
Även en del redaktionella ändringar har gjorts för att dokumenten ska bli mer
överskådliga och lättare att förstå.. Nya förslag till reglementen kallas förslag till
reglemente.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-04-17
Förslag till reglemente kommunstyrelsen
Förslag till reglemente tekniska nämnden
Förslag till reglemente miljö- och byggnämnden
Förslag till reglemente barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden.
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att justera riktlinjer för markanvisning så att de
överensstämmer med innehållet i de nya reviderade reglementena.
att justera de gemensamma reglementsbestämmelserna i enlighet med nedanstående
förslag.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

15 (38)
Diarienummer

KS/2018-0045

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

16 (38)

Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS § 69
KSAU § 97

Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/ 2018-0237

Aktualitetsprövning av översiktsplan
Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Bedömningen är att ÖP Strömstad, Översiktsplan för Strömstads kommun antagen
år 2013 såväl till sin helhet som till delar är aktuell och att något behov av omarbetning
eller ny plan inte föreligger.

Sammanfattning av ärendet

Björn Richardsson översiktsplanerare föredrar ärendet på kommunstyrelsen.
Kommunens bedömning är att det nya statliga underlaget inte i något avseende
innebär nya ställningstaganden som påverkar planens aktualitet. Antagna och
pågående FÖP: ar följer översiktsplanen och avviker inte från planens utgångspunkter
och huvuddrag. Det finns därför inga skäl till nya politiska ställningstaganden som kan
påverka översiktsplanens aktualitet.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2018-05-07.
Länsstyrelsens ”Sammanfattande redogörelse för Strömstads kommun”, daterad 201804-26.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att Bedömningen är att ÖP Strömstad, Översiktsplan för Strömstads kommun antagen
år 2013 såväl till sin helhet som till delar är aktuell och att något behov av omarbetning
eller ny plan inte föreligger.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS § 70
KSAU § 110

17 (38)
Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0278

Riktlinje intraprenad
Kommunstyrelsens beslut
att i sammanfattningen ändra texten i första stycket till att undersöka möjligheten för
ett ställe inom äldreomsorgen att drivas genom intraprenad.

Kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinje för intraprenad inom socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden beslutade 2016-12-15 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheten för en eller flera enheter inom äldreomsorgen att drivas genom
intraprenad.
Under hösten 2017 skickades en intresseförfrågan ut till samtliga enheter inom
socialförvaltningen. En enhet anmälde intresse för att gå över till intraprenad som
driftsform varpå förvaltningen inledde arbetet med att ta fram förvaltningsövergripande riktlinjer för intraprenad som driftsform.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23
Protokoll socialnämnden 2018-05-17.
Tjänsteskrivelse Marcus Pettersson utvecklingsstrateg.
Riktlinje som driftsform i Strömstads kommun.
Mall för Intresseanmälan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att i sammanfattningen ändra texten i första stycket till att undersöka möjligheten för
ett ställe inom äldreomsorgen att drivas genom intraprenad.
att föreslå kommunfullmäktige besluta.
att anta riktlinje för intraprenad inom socialförvaltningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS § 71
KSAU § 98
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2016-0371

Kommunbidrag - Brottsofferjouren
Kommunstyrelsens beslut
att Strömstads kommun årligen betalar ett bidrag på 1 kr/invånare till
Brottsofferjouren Strömstad-Tanum.

Sammanfattning av ärendet

Brottsofferjouren arbetar för att alla brottsoffer, deras anhöriga och vittnen skall få
sina rättigheter tillgodosedda och ge det stöd som behövs. Förutom medmänskligt
stöd ger de information och praktisk vägledning i rättsprocessens alla delar, stöd och
råd i samband med skydds- och skadeståndsfrågor och i samband med polisutredning.
Stödet är kostnadsfritt och Brottsofferjouren har tystnadslöfte.
Brottsofferjouren Strömstad-Tanum erhåller årligen ett bidrag på 2 kr/invånare från
Tanums kommun.
I Strömstads kommun har föreningen tillgång till hyresfri lokal i Kulturhuset Skagerack.
Att ytterligare stödja Brottsofferjouren med ett bidrag på 1 kr/invånare skulle innebära
att Strömstads kommun bidrar till att fler brottsoffer kan få det stöd och den hjälp de
behöver.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård folkhälsostrateg 2018-03-21.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att Strömstads kommun årligen betalar ett bidrag på 1 kr/invånare till
Brottsofferjouren Strömstad-Tanum.

Förslag till beslut på sammanträdet

Margareta Fredriksson (L) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Terése Lomgård folkhälsostrateg
Britt Älvsäter Thomasson Brottsofferjouren; britt.alvsater@thcab.se
Kultur och fritidsutskottet
Folkhälsorådet

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS § 72
KSAU § 99
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2017-0696

Organisering av brottsförebyggande arbetet
Kommunstyrelsens beslut
att som styrgrupp för det brottsförebyggande arbetet utse kommunstyrelsens
arbetsutskott.
att som beredningsgrupp för det brottsförebyggande arbetet utse kommunchefens
ledningsgrupp.

Sammanfattning av ärendet

2010 beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett brottsförebyggande råd.
Folkhälsorådet har sedan dess ansvarat för det brottsförebyggande rådet.
Folkhälsorådets ordförande har även varit ordförande för det brottsförebyggande
rådet. Varje år har ett samverkansavtal med polisen undertecknats samt en
åtagandeplan för insatser inom det brottsförebyggande arbetet tagits fram.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att ansvaret för det brottsförebyggande rådet
istället läggs på kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Terése Lomgård folkhälsostrateg 2018-03-29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att som styrgrupp för det brottsförebyggande arbetet utse kommunstyrelsens
arbetsutskott.
att som beredningsgrupp för det brottsförebyggande arbetet utse kommunchefens
ledningsgrupp.

Förslag till beslut på sammanträdet

Margareta Fredriksson (L) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

20 (38)
Diarienummer

KS/2018-0045

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Terése Lomgård folkhälsostrateg
Sara Olsson Kommunpolisen sara-m.olsson@polisen.se
Nina Heyden, Chef Lpo Västra Fyrbodal, nina.heyden@polisen.se
Kultur och fritidsutskottet
Folkhälsorådet
Säkerhetssamordnare
Strömstadsbyggen
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS § 73
KSAU § 100
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0085

Bastekärr 1:18 - Ändring av detaljplanebeteckning i detaljplanen
för Vättlands verksamhetsområde
Kommunstyrelsens beslut
att ge planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att upprätta
en ny detaljplan för området, för att kunna erbjuda fler verksamheter på Bastekärr och
därmed ett ökat intresse för nya etableringar.

Reservationer och särskilda uttalanden

Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, se bilaga.
Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Föreliggande tjänsteskrivelse kan bidra till ökad försäljning av mark i Bastekärr. Genom
att ändra beteckningen i området från J till ZJK så har även andra verksamheter,
förutom industri, möjlighet att etablera sig på området.
Kommunens kommunala mark för försäljningsbara industritomter i Bastekärr stod klar
2012 och efter det har inga etableringar gjorts på området. Idag har området
beteckningen J, industri, vilket gjort det svårt för annan typ av verksamhet att etablera
sig på den kommunala marken i Bastekärr. De förfrågningar som inkommer till
kommunen har, i flertalet fall, annan verksamhet än industri. För att på sikt gynna fler
etableringar av olika verksamheter samt komplettera Prästängen så föreslås att
beteckningen på området ändrar till ZJK. Beteckningen underlättar ett område som
kan ta över efter att Prästängsområdet är utbyggt. Den nya beteckningen innebär,
som tidigare, att ingen livsmedelshandel är tillåten.
Verksamheter (Z)
Användningen verksamheter bör tillämpas för områden för sällanköp med
skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad
omgivningspåverkan. Exempel är volymhandel inom vitvaror, möbler, bilar, husvagnar,
båtar, byggmaterial och trädgårdsartiklar.
Industri (J)
Användningen industri bör tillämpas för områden för produktion, lagring,
partihandel och annan jämförlig verksamhet.
Kontor (K)
Användningen kontor och tjänsteverksamhet bör tillämpas för områden med liten
eller ingen varuhantering.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

22 (38)
Diarienummer

KS/2018-0045

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Hans Friberg näringslivsutvecklare 2018-04-13.
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-11.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att ge planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att upprätta
en ny detaljplan för området, för att kunna erbjuda fler verksamheter på Bastekärr och
därmed ett ökat intresse för nya etableringar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) och Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut

Margareta Fredriksson (L) yrkar på att ta bort bestämmelsen att försäljning av
livsmedel inte är tillåten.
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att den sydvästra delen ska markers enbart som
industrimark.

Beslutsgång 1

Ordförande ställer Margareta Fredrikssons (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår Margareta Fredrikssons yrkande.

Beslutsgång 2

Ordförande ställer Mattias Gustafsson (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår Mattias Gustafsson yrkande.

Beslutsgång 3

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Plan- och byggavdelningen, Miljö- och byggförvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen, Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS § 74
KSAU § 109
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0219

Revidering av delegationsordning kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
att anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Revidering av delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning ska årligen ses över. De förändringar som finns
med avser förtydligande till reglemente. Vid årets översyn har hänsyn tagits till den
nya kommunallagen, den beslutade förvaltningslagen som träder i kraft 1/7 2018 samt
dataskyddsförordning, GDPR.
Den nya kommunallagen innebär även att det ska anges vilka beslut som löpande ska
underställas nämnd/KS.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-04-18
Förslag till reviderad delegationsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Martinsson (S) yrkar på att i delen L. Mark- och exploateringsärenden göra
en översyn av L3, L10 samt L11.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Lena
Martinssons (S) tilläggsyrkande antas och finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Kommunikationschef
Webbmaster

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS § 75
KSAU § 102
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0250

Rekommendation från Fyrbodals kommunalförbund
inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland
2018-2022.
Kommunstyrelsens beslut
att kommunstyrelsen ställa sig bakom inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022.

Sammanfattning av ärendet

Maria Reinholdsson kommundirektör föredrar ärendet på kommunstyrelsen och anger
att en utvärdering pågår.
Inriktningsdokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, uppdrag och
vård nivå och ger en gemensam grund för verksamhet och utveckling av ungdomsmottagningarna i länet. Det utgör ett stöd för de samverkansavtal som tecknas mellan
kommun och Västra Götalandsregionen för varje ungdomsmottagning i länet. Tidigare
inriktningsdokument 2011-2015 ligger till grund för det nya förslaget.
VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera
kommunerna att anta inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i
Västra Götaland 2018-2022.
I inriktningsdokumentet föreslås en fördelning av kostnaderna så att kommunen står
för 25% och regionen 75%. Detta är en liten förändring från tidigare dokument där
förslaget är 20 respektive 80%. Fördelningen av kostnader skrivs in i kommande avtal.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Protokoll barn-och utbildningsnämnden 2018-05-03
Tjänsteskrivelse Lisbeth Lunneryd administrativ chef 2018-04-17
Inriktnings dokument Ungdomsmottagningar 2018-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att kommunstyrelsen ställa sig bakom inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022.
att uppdra åt kommundirektören att undersöka om någon utvärdering är genomförd,
om så inte är fallet, initiera en.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS § 76
KSAU § 103
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0262

Strömstad 4:16 (Strömstad Camping) – Ansökan om att få köpa
mark alternativt erhålla tomträtt för campingändamål.
Kommunstyrelsens beslut
att avslå förstahandsyrkandet i ansökan, om att få köpa mark och även avslå
andrahandsyrkandet i ansökan, om att erhålla tomträtt.
att erbjuda Strömstad Camping AB ett nytt anläggningsarrendekontrakt för aktuellt
område (del av fastigheten Strömstad 4:16).

Sammanfattning av ärendet

Strömstad Camping AB har sedan 1994 arrenderat ett markområde på fastigheten
Strömstad 4:16 för att där bedriva camping.
Planarbete pågår för campingen för att ta fram en detaljplan i syfte att utöka
framförallt stugverksamheten då detta är en campingform där efterfrågan ökar. I
detaljplaneförslaget som nu är i samrådsskedet möjliggör man en ökning av
campingenheter (uppställningsplatser och stugor) med nästan 100%. Man möjliggör
också för att bygga en restaurang/konferensanläggning.
Denna ökning i både möjlig omfattning och areal efter att detaljplanen står klar
föranleder ett behov av att nytt arrendeavtal upprättas alternativt att man på annat
sätt tryggar markåtkomsten för campingändamål för att kunna genomföra
detaljplanen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson, daterad
2018-05-09.
Ansökan från Strömstad Camping AB, inkommen 2018-04-18.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att avslå förstahandsyrkandet i ansökan, om att få köpa mark och även avslå
andrahandsyrkandet i ansökan, om att erhålla tomträtt.
att erbjuda Strömstad Camping AB ett nytt anläggningsarrendekontrakt för aktuellt
område (del av fastigheten Strömstad 4:16).

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS §77
KSAU § 93
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0212

Delårsrapport mars 2018 kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
att Delårsrapporten för mars 2018 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten för januari-mars visar periodutfallet på en budgetavvikelse om 0,4
mnkr. Helårsprognosen visar dock på ingen budgetavvikelse. De små avvikelser vi har så
långt i år beror på att Utvecklingsavdelningens underskott härrör sig från
genomförandet av Winter Word Festival, samt svårigheten att korrekt periodisera stöd
till föreningar och intäkter från bland annat regionenen.
Ekonomiavdelningens underskott härrör sig från kostnader i samband med utbetalning
av slutlöner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomichef 2018-05-08.
Kommunstyrelsens kvartalsrapport jan-mars 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Delårsrapporten för mars 2018 godkänns.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Ewa Löfgren, ekonom
Carsten Sörlie, ekonomichef

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS § 78
KSAU § 105

27 (38)
Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/ 2018-0264

Fastställande av personuppgiftsbehandlingar för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
att fastställa de personuppgiftsbehandlingar där kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig.
att förteckningen över personuppgiftsbehandlingar ska aktualiseras årligen genom
redovisning för nämnd.

Sammanfattning av ärendet

Dataskyddsförordningen (Gdpr) börjar gälla som svensk lag 25 maj. Den nya
lagstiftningen innebär skärpta krav på hanteringen av personuppgifter liksom krav på
dokumentation om hur kraven efterlevs. En nyhet är att tillsynsmyndigheten
Datainspektionen kan utdöma vite vid brister i efterlevnaden.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter
som görs vid kommunledningsförvaltningen. Enligt dataskyddsförordningen har alla
personuppgiftsansvariga nämnder ansvar för sina system och ska fastställa de
behandlingar de är ansvariga för, därigenom försäkras att nämnden är informerad och
har givits möjlighet att granska ändamålet för behandlingarna. Ytterligare behandlingar
kan identifieras och kommer då att tillföras förteckningen inför kommunstyrelsens
möte den 30 maj 2018.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse Maria Kvarnbäck kommunikationschef 2018-05-08
Registerutdrag/förteckning över personuppgiftsbehandlingar som kommunstyrelsen
ansvarar för.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att fastställa de personuppgiftsbehandlingar där kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig.
att förteckningen över personuppgiftsbehandlingar ska aktualiseras årligen genom
redovisning för nämnd.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Avdelningschefer vid kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS § 79
KSAU § 106
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2017-0584

Uppföljning av intern kontroll 2017
Kommunstyrelsens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att kommunstyrelsens
verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende intern kontroll.
Två av årets granskningsområden kvarstår dock då genomförda åtgärder och kontroller
visat att ytterligare utveckling av den interna kontrollen på områdena kvarstår. De
områden som kvarstår är kompetensförsörjning samt inköp och upphandling.
Uppföljningen av de fyra riskområden som fått riskvärde tolv visar att hälften
hanterats under året. De kvarvarande hanteras antingen som del i
internkontrollplanen 2018 (sjukfrånvaro) eller skjuts på framtiden i avvaktan på ny
upphandling av ekonomisystem (grunddata i ekonomisystemet).
Av uppföljningen framgår vidare att samtliga åtgärdsförslag som presenterades i
samband med föregående års uppföljning till största delen genomförts (se avsnitt tio).
Arbete kvarstår dock på området kompetensförsörjning samt inköp och upphandling
(dessa finns med som kontrollområden i internkontrollplan 2018).

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16
Tjänsteskrivelse 2018-05-09.
Rapport 2017: Uppföljning av intern kontroll 2018-05-09.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att notera informationen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Ekonomichef Carsten Sörlie
Kommundirektör Maria Reinholdsson
Joel Wetterberg Controller

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS § 80
KSAU § 111
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2016-0537

Varumärke- bilden av Strömstad
Kommunstyrelsens beslut
att anta en kommunikationsplattform för platsvarumärket Strömstad, öppen för alla
som verkar i Strömstads kommun både civilsamhället, föreningar och näringsliv att
använda i egna verksamheter.
att Strömstads kommuns varumärkesstrategi (del två varumärkesprojekt) skall
inkludera kommunikationsplattformen för platsmarknadsföring och dess profilering.
att kommunicera symbolen/profileringen för platsvarumärket på valda offentliga
platser i Strömstads kommun – inom projektet Urban innan den 30 september 2018.

Sammanfattning av ärendet

Jenny Åslund kommunikatör föredrar ärendet på kommunstyrelsen.
Strömstads kommun är både en plats, en organisation och en arbetsgivare.
Vi prioriterar platsvarumärket och tillhörande kommunikation i detta skede för att:
Det finns ett uttalat behov (näringsliv, tjänstemän och politiker, höst 2016)
- Skapa stolta invånare som blir ambassadörer för platsen Strömstad.
- Skapa vår plats i ett ”Enat Bohuslän”
- Något att samlas kring - En gemensam plattform för kommunikation, marknadsföring
och profilering
- Visa handlingskraft gentemot näringsliv och invånare. Platsvarumärket är ett
delprojekt inom stadsutvecklingsprojektet ”Urban platsinnovation” som snart avslutas.
- Arbetet med platsvarumärket ska göras med hänsyn till den övergripande
varumärkesstrategin, dvs fortsatt långsiktigt varumärkesarbete

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23
Tjänsteskrivelsen Platsvarumärket Jenny Åslund
Platsvarumärke

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

att anta en kommunikationsplattform för platsvarumärket Strömstad, öppen för alla
som verkar i Strömstads kommun både civilsamhället, föreningar och näringsliv att
använda i egna verksamheter.
att Strömstads kommuns varumärkesstrategi (del två varumärkesprojekt) skall
inkludera kommunikationsplattformen för platsmarknadsföring och dess profilering.
att kommunicera symbolen/profileringen för platsvarumärket på valda offentliga
platser i Strömstads kommun – inom projektet Urban innan den 30 september 2018.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30
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Diarienummer

KS/2018-0045

Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium.
Maria Kvarnbäck kommunikationschef.
Jenny Åslund kommunikatör.
Åsa Massleberg turistchef.
Maria Reinholdsson kommundirektör

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30

KS § 81
KSAU § 113
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2018-0279

Kile 2:8 (Filjestad) – försäljning av del av fastighet
Kommunstyrelsens beslut
att upplåta det aktuella markområdet i 60 år med tomträtt till Strömstadsbyggen AB
för ändamålet bostäder med möjlighet att uppföra sex parhus.
att upplåtelseformen för bostäderna ska vara för hyresrättsändamål.
att tomträttsavgälden ska utgöra 3,75 procent av markvärdet för den blivande tomten,
med en avgäldsperiod om 10 år, där markvärdet ska bestämmas utifrån nyckeltalet
167 kr/kvm tomtareal.
att tomträttshavaren ska bekosta samtliga anslutningsavgifter för VA, el,
gemensamhetsanläggning m.m.
att under förutsättning att ansökt förhandsbesked beviljas, ge förvaltningen i uppdrag
att ansöka om avstyckning för den blivande fastigheten.
att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett tomträttsavtal med Strömstadsbyggen
AB i enlighet med ovan angivna förutsättningar så snart erforderlig fastighetsbildning
vunnit laga kraft.

Reservationer och särskilda uttalanden

Anette Andersson (L) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet

Strömstadsbyggen har ansökt om att få köpa del
av kommunens fastighet Kile 2:8, belägen på
norra delen av Sydkoster. Markområdet omfattar
cirka 6000 kvm.
Strömstadsbyggen har ansökt om förhandsbesked för sex stycken parhus med upplåtelseform hyresrätt, daterat 2018-03-01, MBN/2018380. Värdeutlåtande för försäljning av mark
Förvaltningen har anlitat ett värderings-institut
som har lämnat ett värdeutlåtande om
markområdets marknadsvärde. Värderingen har
genomförts utifrån förutsättningarna i sökt
förhandsbesked med en byggnation om sex
stycken parhus med en total bruttoarea (BTA) för
bostäderna om 570 kvm med tillhörande komplementbyggnad om 100 kvm och
avsaknaden av detaljplan.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30
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KS/2018-0045

Värderingsobjektet har ett ordinärt läge på
Sydkoster utan havsutsikt. Fastighetsmarknaden
är generellt mycket stark på Koster, speciellt för
fritidsboende. Priserna för exempelvis
småhustomter ligger normalt i prisnivån 1,5
miljon kronor och uppåt.
Det som talar för ett lågt värde är dyra
transportkostnader och att tomtmarken kräver
mycket markarbeten. Det som talar för ett högt
värde är att det ligger på Koster och att det är ett
litet och hanterbart objekt.
I värdebedömningen tillmäts ortsprismetoden större vikt än avkastningsmetoden.
Värdeutlåtandet redogör för att marknadsvärdet bedöms ligga mellan 1500-2000
kr/kvm BTA. Med en byggrätt om 570 kvm BTA motsvarar detta ett totalt värde om ca
850 000 – 1 150 000 kr. Det som verkar värdehöjande för marken är att det ligger på
Koster vilket resulterar i ett bedömt marknadsvärde på 1 miljon kronor, med
nyckeltalet 167 kr/kvm tomtareal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kristin Ulfstad Mark- och exploateringschef 2018-05-21
Situationsplan FILJESTAD KOSTER

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut
att upplåta det aktuella markområdet med tomträtt till Strömstadsbyggen AB
för ändamålet bostäder med möjlighet att uppföra sex parhus.
att upplåtelseformen för bostäderna ska vara för hyresrättsändamål.
att tomträttsavgälden ska utgöra 3,75 procent av markvärdet för den blivande
tomten, med en avgäldsperiod om 10 år, där markvärdet ska bestämmas
utifrån nyckeltalet 167 kr/kvm tomtareal.
att tomträttshavaren ska bekosta samtliga anslutningsavgifter för VA, el,
gemensamhetsanläggning m.m.
att, under förutsättning att ansökt förhandsbesked beviljas, ge förvaltningen i
uppdrag att ansöka om avstyckning för den blivande fastigheten.
att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett tomträttsavtal med
Strömstadsbyggen AB i enlighet med ovan angivna förutsättningar så snart
erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft.
Förslag till beslut på sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar på att i första att-satsen lägga till att upplåta det aktuella
markområdet i 60 år med tomträtt.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30
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Beslutsgång

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med Kent
Hanssons (S) tilläggsyrkande antas och finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Kristin Ulfstad Mark- och exploateringschef
Strömstadsbyggen: diarie.stromstadsbolagen@stromstadsbyggen.se

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30
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Diarienummer

KS/2018-0045

Dnr: KS/2017-0424

Canning – inriktningsbeslut av exploateringsprojekt
Kommunstyrelsens beslut
1. att bebyggelsen på Skeppsbron ska minskas så området för bebyggelsen dras
tillbaka mot Rödudden i ungefärlig linje med sjukhusentrén.
2. att de ytor som inte bebyggs på Skeppsbron ska göras tillgängliga för allmänheten.
3. att byggnationen ska starta på Canning.
4. att exploateringsgraden ska om möjligt omfördelas så den volym bebyggelse som
tas bort på Skeppsbron ska fördelas ut inom övriga planområdet.
5. att möjligheten att anlägga en strandpromenad kring Rödudden ska tas med i
planförslaget.
6. att med dessa justeringar ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med
detaljplanearbetet och så snart handlingarna är justerade gå ut på en granskning av
detaljplanen.

Reservationer och särskilda uttalanden

Ronnie Brorsson, Lena Martinsson samt Kent Hansson, Socialdemokraterna reserverar
sig mot besluten till förmån för eget yrkanden.

Marie Edvinsson Kristiansen (M) reserverar sig mot besluten till förmån för eget
yrkanden.
Miljöpartiet de gröna i Strömstad reserverar sig mot beslutet om att byggnationen i
Canningprojektet ska börja på Canning.

Sammanfattning av ärendet

Kristin Ulfstad Mark- och exploateringschef föredrar ärendet på kommunstyrelsen.
Kommunen anordnade år 2016 en markanvisningstävling för Canning där Riksbyggens
förslag till utformning av området, med utgångspunkt från kommunens uppsatta
tävlingskriterier, utsågs till vinnare i tävlingen. För att möjliggöra den utformningen av
området som kommunen valt, behöver en detaljplan tas fram som tillåter byggnationen.

Samrådsförslaget (utställt i februari 2018) som detaljplanen bygger på är utformat
utifrån Riksbyggens vinnande bidrag, vilket omfattade cirka 440 lägenheter.
Detaljplanens slutliga utformning och totala volym byggnation bestäms av kommunen
genom antagandet av detaljplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2018-05-15
Underlag inför dialog om slutförande av detaljplan för området, 2018-04-27
Sammanställning av synpunkterna från partierna i Strömstads kommun avseende
inriktningsbeslut för dp Canning, 2018-05-15

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-05-30
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Synpunkter från Centern
Synpunkter från Kristdemokraterna
Synpunkter från Liberalerna
Synpunkter från Miljöpartiet
Synpunkter från Nya Moderaterna
Synpunkter från Socialdemokraterna
Synpunkter från Vänsterpartiet
Kommentar på övriga inlämnade synpunkter från partierna, 2018-05-15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut

1. att bebyggelsen på Skeppsbron ska minskas så området för bebyggelsen dras
tillbaka mot Rödudden i ungefärlig linje med sjukhusentrén.
2. att de ytor som inte bebyggs på Skeppsbron ska göras tillgängliga för allmänheten.
3. att byggnationen ska starta på Canning.
4. att exploateringsgraden ska om möjligt omfördelas så den volym bebyggelse som
tas bort på Skeppsbron ska fördelas ut inom övriga planområdet.
5. att möjligheten att anlägga en strandpromenad kring Rödudden ska tas med i
planförslaget.
6. att med dessa justeringar ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med
detaljplanearbetet och så snart handlingarna är justerade gå ut på en granskning av
detaljplanen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) med bifall av Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att
Skeppsbroplatsen inte ska bebyggas men ska ingå i detaljplanen.
Ronnie Brorsson (S) med bifall av Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar avslag på attsats 4.
Ronnie Brorsson (S) med bifall av Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar bifall till attsats 3 och att-sats 5.
Ronnie Brorsson (S) yrkar avslag på att-sats 6.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) bifaller att-sats 2.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att Surbrunnsområdet ska inkluderas i
detaljplanen.
Hans- Inge Sältenberg (C) bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång 1

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Ronnie
Brorssons yrkande att Skeppsbroplatsen inte ska bebyggas men ska ingå i detaljplanen
och finner bifall för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande, röstar ja.
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande, röstar nej.

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2018-05-30

Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Peter Dafteryd
2 Hans-Inge Sältenberg
3 Anna-Lena Carlsson
4 Margareta Fredriksson
5 Anette Andersson
6 Bengt Bivrin
7 Ronnie Brorsson
8 Lena Martinsson
9 Kent Hansson
10 Siwert Hjalmarsson
11 Mattias Gustafsson
Summa

Diarienummer

KS/2018-0045

Omröstningsprotokoll KS§82
2018-05-30
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
S
M
Marie E. Kristiansen
SD

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronnie Brorssons yrkande.

Beslutsgång 2

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Ronnie
Brorssons yrkande att avslå att-sats 4 och finner bifall för kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande, röstar ja.
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande, röstar nej.
Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Peter Dafteryd
2 Hans-Inge Sältenberg
3 Anna-Lena Carlsson
4 Margareta Fredriksson
5 Anette Andersson
6 Bengt Bivrin
7 Ronnie Brorsson
8 Lena Martinsson
9 Kent Hansson
10 Siwert Hjalmarsson
11 Mattias Gustafsson
Summa
Justerandes sign

Omröstningsprotokoll KS§82
2018-05-30
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
S
M
Marie E. Kristiansen
SD

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5
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Sammanträdesdatum
2018-05-30

Diarienummer

KS/2018-0045

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronnie Brorssons yrkande.

Beslutsgång 3

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Ronnie
Brorssons yrkande att avslå att-sats 6 och finner bifall för kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Den som röstar för att avslå Ronnie Brorssons yrkande, röstar ja.
Den som röstar för att bifalla Ronnie Brorssons yrkande, röstar nej.
Strömstads kommun
Kommunstyrelsen
Nr Ledamot
1 Peter Dafteryd
2 Hans-Inge Sältenberg
3 Anna-Lena Carlsson
4 Margareta Fredriksson
5 Anette Andersson
6 Bengt Bivrin
7 Ronnie Brorsson
8 Lena Martinsson
9 Kent Hansson
10 Siwert Hjalmarsson
11 Mattias Gustafsson
Summa

Omröstningsprotokoll KS§82
2018-05-30
Parti Ersättare
C
C
C
L
L
MP
S
S
S
M
Marie E. Kristiansen
SD

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Ronnie Brorssons yrkande.

Beslutsgång 4

Ordförande ställer Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att Surbrunnsområdet ska
inkluderas i detaljplanen mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
Marie Edvinsson Kristiansen yrkande.

Beslutsgång 5

Ordförande frågar om Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut antas och
finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Tekniska nämnden akten
Kristin Ulfstad Mark- och exploateringschef
Jimmy Magnusson planarkitekt
Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för egna beslutsförslag i ärendet gällande : Canning –
inriktningsbeslut av exploateringsprojekt
Vid kommunstyrelsens möte 2018-05-30.
Reservationen gäller att satserna 1,4 och 6 i protokollet.
Förtydligande av vår uppfattning vid den 4:e att satsen i kommunstyrelsens protokoll.
Canningområdet är redan i det pågående planarbetet mycket överexploaterat.
Socialdemokraterna anser att antalet bostäder är alldeles för många på det geografiska området som
Canning utgör.
Antalet bostäder på Canning är i nuvarande planförslag fler (360) än vad hela Rådhusberget är (320).
Att ytterligare förtäta genom en omfördelning av bostäder som inte byggs på Skeppsbroplatsen är ett
förslag som vi motsätter oss.
Vi vill minska antalet bostäder på Canning istället för att öka på ytterligare, vilket ”att-sats 4”
initierar.
För Socialdemokraterna i Strömstad
Lena Martinsson Kent Hansson Ronnie Brorsson

Till Kommunstyrelsen

Strömstad 20180530

Ärende nr 24, Canning

Nya Moderaterna i Strömstad ser positivt på utvecklingen av området Canning. Sedan tidigare
samråd står vi fast vid att planarbetet borde inkludera området runt Surbrunn och bojarkilen för
att kunna ta ett helhetsgrepp och utveckla en hållbar vacker och levande ny stadsdel.
Canning är en central del av Strömstad och bör spegla det Bohuslänska arvet. Området skall inte
överexploateras och bli trångt och mörkt med höga massiva byggnader. Nya moderaterna anser
att antalet lägenheter rimligtvis skulle begränsas till 200 - 250 för att kunna skapa en trivsam
hållbar stadsmiljö i området.
Vi reserverar oss mot att bebyggelsen på Skeppsbron ska minskas så området för bebyggelsen
dras tillbaka mot Rödudden i ungefärlig linje med sjukhusentrén. Vi anser att den kan ingå i
detaljplanen men bör ej bebyggas innan Canning är utvecklat. Om så är fallet, då ett ålder
boende för aktiva äldre.
Vi reserverar oss mot att exploateringsgraden ska om möjligt omfördelas så den volym
bebyggelse som tas bort på Skeppsbron ska fördelas ut inom övriga planområdet. Vi anser detta
ytterst orimligt med en förtätning inom planområdet.
Vi reserverar oss mot att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med detaljplanearbetet och så
snart handlingarna är justerade gå ut på en granskning av detaljplanen. Vi anser att man borde
göra en omprövning av planen, ta hänsyn till kommuninvånarnas synpunkter lägga till området
mot Surbrunn för att ha möjlighet att utveckla en hållbar och levande stadsdel med ett rimligt
antal lägenheter.

För Moderaterna
__________________________________
Marie E. Kristiansen

2018-05-30

RESERVATION
Miljöpartiet de gröna i Strömstad reserverar sig mot beslutet om att byggnationen i
Canningprojektet ska börja på Canning.
Detaljplanen för Canningområdet och Skeppsbroplatsen har varit på samråd. Vid dagens
sammanträde beslutade Kommunstyrelsen om det fortsatta arbetet för detaljplanen och projektet.
Miljöpartiet anser att det bästa alternativet är att påbörja byggnationen på Skeppsbroplatsen. Detta av
två skäl:
1.

Tidplanen: Detta alternativ skulle tillföra nya hyresrätter tidigare, i ett attraktivt läge på
Skeppsbroplatsen. Hyresrätter som inte riskerar att stå tomma delar av året på samma sätt
som en bostadsrätt. Det finns ett stort behov av nya hyresrätter i Strömstad. Alternativet
innebär också en väsentligt tidigare omvandling av parkeringen till parker, torg och områden
för gående i stället för bilar.

2. Ekonomin: Detta alternativ är runt 20 miljoner kr bättre ekonomiskt för kommunen eftersom
det ger intäkter tidigare till kommunen och därmed ett minskat upplåningsbehov.

Vi stöder övriga delar av beslutet.
MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD

Bengt Bivrin
Ordinarie ledamot

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STRÖMSTAD

Karla Valdivieso
Ersättare
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KS § 83
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Dnr: KS/2018-0014

Anmälningsärende
Kommunstyrelsens beslut
att notera anmälningsärenden till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Protokoll strömstadslokaler 2018-03-22.
Årsredovisning 2017 Fyrbodals kommunalförbund.
Årsrapport om försäkrings-och skadehantering i Strömstads kommun 2017

Förslag till beslut på sammanträdet

att notera anmälningsärenden till protokollet

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut på sammanträdet antas och finner att så sker.

Beslut skickas till;

Kommunstyrelsens diarium
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Strömstads Kommun
Kommunstyrelsen
452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-190 00 Fax: 0526-191 10
E-postadress: ks@stromstad.se
Kommunens hemsida: www.stromstad.se

