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 KS/2021-0116 

KS § 1 Ändring av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
att lägga till ärendena Remissvar - Fiskereglering i marina skyddade områden 
Västerhavet, ett ordförandebeslut till anmälningsärendena samt ett 
initiativärende från Marie Edvinsson Kristiansen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till ärendet Remissvar - Fiskereglering i marina 
skyddade områden Västerhavet samt att lägga ett ordförandebeslut till 
anmälningsärendena. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att få lägga till ett initiativärende. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hans och Marie 
Edvinssons Kristiansens förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0072 

KS § 2 Remissvar - Fiskereglering i marina skyddade 
områden Västerhavet 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Havs- och Vattenmyndigheten önskar via remissförfarande ta del av synpunkter 
gällande förslag med konsekvensutredning om fiskereglering i marina skyddade 
områden i Västerhavet och ett generellt förbud mot yrkesmässigt fiske efter 
blåmusslor. 

Strömstads kommun har även tagit del av Samförvaltning Norra Bohusläns 
remissvar. Samförvaltningens remissvar berör endast det geografiska område som 
är knutet till Samförvaltningen Norra Bohuslän, det vill säga Kosterhavets 
nationalpark, Kosterfjorden-Väderöfjorden och Väderöarnas naturreservat.  

Lars Tysklind, ledamot i Samförvaltning Norra Bohuslän, föredrar ärendet och 
föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom samförvaltningens remissvar. Eftersom 
ärendet inte är berett och remisstiden går ut innan nästa kommunstyrelsemöte 
föreslår han att Kent Hansson genom ordförandebeslut meddelar att Strömstads 
kommun ställer sig bakom Samförvaltningens remissvar. 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot detta. 

Beslutsunderlag 
Remiss gällande förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i 
Västerhavet 
Samförvaltningen Norra Bohusläns remissvar 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0164 

KS § 3 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd och styrelse ska enligt reglementet för intern kontroll, årligen anta 
en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen följs upp 
årligen. Denna rapport sammanfattar uppföljningen av kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2020. 

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att styrelsens 
verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende den 
interna kontrollen. Några av de områdens som ingått i internkontrollplanen är 
dock under utveckling och bör följas även under nästa år. 

Momshanteringen har stärkts under året och vår uppföljning visar även att det 
finns goda rutiner för rapportering av frånvaro. 

Årets tillsyn av dataskyddsombudet har förskjutits i tiden och den rapport som 
kommer under våren 2021 bör därför följas upp i internkontrollplanen för 2021. 
Åtgärder behöver fortsatt vidtas för att stärka den interna kontrollen när det 
gäller upphandling och inköp samt lokalförsörjning varför även de områdena 
föreslås för internkontrollplanen 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2021-01-07 
Uppföljning av kommunstyrelsen internkontrollplan 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 13 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020. 

Beslutet skickas till 
Carina Dalenius Controller 
Kommunrevisionen 
Diariet  
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 KS/2021-0002 

KS § 4 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta kommunstyrelsens internkontrollplan 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen samt övriga nämnder ska varje år, med utgångspunkt i 
reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll, anta en särskild plan 
för uppföljning av den interna kontrollen avseende respektive nämnds/styrelses 
verksamhet. Granskningsområden i planen ska väljas ut med utgångspunkt från en 
konsekvens- och sannolikhetsbedömning. Nämndernas och styrelsens planer ska 
antas senast under mars månad. 

I planen ska framgå: 

• Vad som ska granskas under året. 
• Vem som är ansvarig för granskningen. 
• När granskningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen 
• Genomförd riskanalys. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för 2021. Planen 
omfattar sex områden som har valts ut med bakgrund av bifogad riskanalys. 
Områdena är GDPR, kompetensförsörjning, upphandling och inköp, 
lokalförsörjning, informationssäkerhet, näringsliv och arkivering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-07 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 14 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta kommunstyrelsens internkontrollplan 2021. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0068 

KS § 5 Kommunstyrelsens överföring av 
investeringar 2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut 
att överföra 1 295 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 till 
investeringsbudgeten 2021 för pågående projekt.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen överlämnar nedanstående förslag till överföring av 
investeringsmedel från 2020 till 2021.  

Projekt 

Utfall 
Jan - 
Dec 

2020  

Tot 
Budget 

2020  
Överföra 
till 2021 Kommentar 

70120 KS Metakatalog 0 500 000 500 000 

Projektet är i en tidig fas med beräknas kosta 
cirka 1 mnkr. Ytterligare 500 tkr har beslutats i 
investeringsbudgeten för 2021.  

70320 KS Akutservicebil 
IT 0 300 000 300 000 Leveransen har försenats hos leverantören.  
70520 KS Förbrukningsinv 
o utv IT 75 391 200 000 124 609 

Inköp av förbrukningsinventarier har gjorts som 
levereras 2021 

71220 KS 
Integrationsmotor e-
tjänst   200 000 200 000 Projektet är pågående.  
70720 KS integr 
försystem RD o HG 

1 329 
097 1 500 000 170 903 Projektet är pågående.  

Summa:      1 295 512   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-08 av controller Carina Dalenius 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att överföra 1 295 tkr från kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 till 
investeringsbudgeten 2021 för pågående projekt.  

Beslutet skickas till 
Lenita Tengström 
Diariet  
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 KS/2020-0530 

KS § 6 Begäran om centrala utvecklingsmedel 2021 - 
utveckling av nyanlända elevers lärande, från 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
att inte bevilja utvecklingsmedel till barn- och utbildningsförvaltningen för att 
utveckla nyanlända elevers lärande. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Åsa Torstensson (C) och Kerstin Karlsson (L) deltar ej i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Marielle Alvdal (FI): 
Vi i Feministiskt initiativ Strömstad anser att Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
ska få pengar till satsningen på Förberedelsegrupper. Satsningen syftar till en 
högre måluppfyllelse för elever med utländsk härkomst och därmed för 
kommunen i stort, vilket i längden kommer att leda till att fler elever kommer ut i 
arbetslivet vilket stärker både individen och kommunen. Om BUN löser det 
ekonomiskt inom befintlig ram innebär det i praktiken en ram-minskning och vi 
står inte bakom neddragningar inom BUN. 

Sammanfattning av ärendet 
Centrala utvecklingsmedel var i budgetplaneringen tänkta att användas till korta 
riktade projekt med syfte att för framtiden skapa varaktig större effektivitet eller 
bättre kvalitet på leveranser till invånarna. 

Innan april såg vi att vi för 2020 kunde ha möjlighet att allokera en betydande 
summa till detta syfte. Dock har kommunens ändrade intäktssituation och 
rådande pandemi ändrat förutsättningarna och för 2020 har alla medel gått till att 
hantera situationen för att försöka landa enligt budget. För 2021 har 
Kommunfullmäktige avsatt 800 tkr. till utvecklingsprojekt. 

Barn och utbildningsnämndens önskemål ses som viktigt och med säkerhet 
nödvändigt, men kommunledningsförvaltningen kan inte se att man uppfyller 
utvecklingsmedlens ursprungliga syfte.  Däremot är detta ett behov till följd av ett 
krävande integrationsbehov och i likhet med när andra krävande situationer 
uppstår måste man försöka täcka behovet genom omprioriteringar i befintlig ram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-08 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Beslut BUN § 90 2020-09-22 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Ansökan för medel om utvecklingsprojekt: Utveckla nyanlända elevers lärande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 322 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att inte bevilja utvecklingsmedel till barn- och utbildningsförvaltningen för att 
utveckla nyanlända elevers lärande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marielle Alvdal (FI) yrkar: 
1. att kommunen genom tillskott till BUN:s budget bekostar projektet med 
förberedelsegrupper i syfte att utveckla nyanlända elevers lärande.  
2. att eventuella överskott av utvecklingsmedel som finns kvar efter besluten som 
fattas på detta möte öronmärks till detta projekt. 

Mattias Gustafsson (SD), Rose-Marie Fagerberg (KD) och Mats Granberg (S) yrkar 
bifall till arbetsutskottets beslut. 

Mattias Gustafsson (SD) och Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar avslag på Marielle 
Alvdals yrkanden.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets och Marielle Alvdals 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Barn och utbildningsnämnden 
Carina Dalenius, ekonomiavdelningen 
Diana Johansson, ekonomiavdelningen 
Linnea Jungmarker, ekonomiavdelningen 
Diariet  
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 KS/2020-0627 

KS § 7 Ansökan om medel för utvecklingsprojekt: 
Familjebehandlare och 
arbetsmarknadskonsulent under 2021-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
att av kommunens utvecklingsmedel 2021 avsätta 500tkr till Socialnämnden för 
att anställa en familjebehandlare. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Åsa Torstensson (C), Kerstin Karlsson (L) och Bengt Bivrin (MP) deltar inte i 
beslutet. 

Protokollsanteckning 
Åsa Torstensson beviljas protokollsanteckning:  
Detta ärende var en del av budgetberedningens arbete under 2020 inför 2021 och 
har genom kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2020 därmed besvarats 
i och med att majoritetens budget antogs. Ärendet utvecklades under 
kommunstyrelsemötet till nytt ärende och kom att förändras till att endast beröra 
ny tjänst som familjebehandlare. Undertecknad har ingen annan åsikt än att 
socialnämndens krav på ny tjänst som familjebehandlare är starkt befogad. Det är 
tveksamt om det kan ses som ett tillfälligt utvecklingsprojekt, vilket framkom, och 
vilket är vad det ursprungliga ärendet handlar om. Med argument om pandemins 
effekter på många verksamheter, som undertecknad pekade på, som tex inom 
barn och utbildningsnämndens ansvar så är det rimligt att kommunstyrelsen ges 
en samlad bild av kommunens budget och insyn i det ekonomiska läget. På så sätt 
kan det tas ett samlat grepp om ev behov av omprioriteringar från tex tillsättande 
av andra tjänster inom kommunens verksamheter eller inte tillsätta tjänster som 
inte är budgeterade, och att detta därmed görs öppet och transparent för alla 
verksamheter och för politiken. En sådan hantering bör ses som normalt för 
kommunstyrelsen att göra under detta speciella pandemiläge och fördröjer inte 
något tillsättande av aktuell tjänst men ger ett riktigt underlag för det ekonomiska 
läget och rättvisa mellan verksamheters behov och för politikens ansvar för 
ekonomin. 

Sammanfattning av ärendet 
Centrala utvecklingsmedel var i budgetplaneringen tänkta att användas till korta 
riktade projekt med syfte att för framtiden skapa varaktig större effektivitet eller 
bättre kvalitet på leveranser till invånarna. 

Innan april såg vi att vi för 2020 kunde ha möjlighet att allokera en betydande 
summa till detta syfte. Dock har kommunens ändrade intäktssituation och 
rådande pandemi ändrat förutsättningarna och för 2020 har alla medel gått till att 
hantera situationen för att försöka landa enligt budget. För 2021 har 
Kommunfullmäktige avsatt 800 tkr. till utvecklingsprojekt. 
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Socialnämndens önskemål ses som viktigt och med säkerhet nödvändigt, men 
kommunledningsförvaltningen kan inte se att man uppfyller utvecklingsmedlens 
ursprungliga syfte.  Däremot är detta ett behov till följd av pandemin och i likhet 
med när andra akuta situationer uppstår måste man försöka täcka behovet 
genom omprioriteringar i befintlig ram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-08 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Socialnämndens beslut § 125 SN 2020-0193 
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-09-03 
Ansökan om medel till utvecklingsprojekt. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 323 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att inte bevilja utvecklingsmedel  till socialförvaltningen i dagsläget för anställning 
av familjebehandlare och arbetsmarknadskonsulent.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Pia Tysklind (S) yrkar, med instämmande av Marielle Alvdal (FI), Marie Edvinsson 
Kristiansen (M), Rose-Marie Fagerberg (KD), Mats Granberg (S) och Kent Hansson 
(S), att av kommunens utvecklingsmedel 2021 avsätta 500tkr till Socialnämnden 
för att anställa en familjebehandlare. 

Mattias Gustafsson (SD) yrkar avslag på Pia Tysklinds yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Pia Tysklinds 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Pia Tysklinds beslut. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Carina Dalenius, ekonomiavdelningen 
Diana Johansson, ekonomiavdelningen 
Dennis Arvidsson, ekonomiavdelningen 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (30) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-03  
   
    

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

 

 

 KS/2020-0573 

KS § 8 Av- och nedskrivningar av kundfordringar 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 
att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 573 428,22 
kronor inklusive moms och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 128 
630 kronor inklusive moms. 

att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna för att få denna 
informationen på en överordnad nivå och inte på individnivå. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun gör årligen bokföringsmässiga av- och nedskrivningar på sina 
kundfordringar då man trots påminnelser och överlåtelse till inkassobolag för 
indrivning inte erhållit betalning. 

Kundfordringar som ska nedskrivas har överlämnats till inkassobolaget Arvato 
Finance där åtgärder vidtagits, men där det visat sig att det i dagsläget inte finns 
någon betalningsförmåga hos gäldenären. Arvato Finance kontrollerar regel-
bundet gäldenärernas betalningsförmåga och vidtar åtgärder när det förefaller 
meningsfullt. 

Kundfordringar som ska avskrivas har kunder som försatts i konkurs, avlidit eller 
där förlikning har nåtts och vi inte kan räkna med utdelning. 

Beslutsunderlag 
Bokföringsmässiga av- och nedskrivningar. 
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 av ekonom Natalia Larsson 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 321 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att göra nedskrivningar av osäkra kundfordringar till ett belopp av 573 428,22 
kronor inklusive moms och avskrivningar av kundfordringar till ett belopp av 128 
630 kronor inklusive moms. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar, med instämmande från Pia Tysklind (S), 
Åsa Torstensson (C) och Mattias Gustafsson (SD), att ge kommundirektören i 
uppdrag att undersöka möjligheterna för att få denna informationen på en 
överordnad nivå och inte på individnivå. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
med Marie Edvinsson Kristiansens tilläggsyrkande och finner att så sker. 
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Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Diariet  
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 KS/2020-0499 

KS § 9  Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - ansökan 
om planbesked 

Kommunstyrelsens beslut 
att lämna ett positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-01-07 

att placera planarbetet i gruppen vilande 

att planen bedöms kunna antas senast 2022-06-30 

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

Avgift 

Av kommunfullmäktige antagen taxa: 

Planbesked:  13 644:- 

Sammanfattning av ärendet 
I ansökan redovisar sökanden en önskan om att ändra den befintliga byggrätten 
för bostäder ovanpå parkeringsgaraget till en byggrätt för hotell. Sökanden önskar 
även pröva ett par mindre justeringar från gällande plan. Ansökan har stöd i 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Strömstad och Skee och är där 
utpekat som ett område för turismverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2020-09-23, inklusive plankarta 
Start-PM, daterat 2021-01-07 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna ett positivt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-01-07 

att placera planarbetet i gruppen vilande 

att planen bedöms kunna antas senast 2022-12-30 

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

Avgift 

Av kommunfullmäktige antagen taxa: 

Planbesked:  13 644:- 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar, med instämmande av Åsa Torstensson (C), 
Kent Hansson (S), Pia Tysklind (S), Jörgen Molin (M), Kerstin Karlsson (L) och Mats 
Granberg (S), att planen bedöms kunna antas senast 2022-06-30. 

Bengt Bivrin (MP) och Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Marie Edvinsson 
Kristiansens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie 
Edvinsson Kristiansens förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
MBN Diarie 
KS Diariet  
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 KS/2020-0528 

KS § 10 NORD-KOSTER 1:109 - ansökan om 
planbesked 

Kommunstyrelsens beslut 
att lämna ett negativt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-01-08. 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked:  9 665:- 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller att kunna tillskapa en byggrätt för bostad på en fastighet som idag 
är planlagd som allmän plats. Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen om 
en förtätning i området förutsätter en lösning på vatten- och avloppsfrågan. När 
den frågan är löst bedömer förvaltningen att det är bättre att se över en större del 
av gällande detaljplan, för att rätta till de brister som finns idag jämfört med 
befintlig bebyggelse och fastighetsbild och samtidigt se på möjligheten till 
förtätning, än att bara göra en så kallad frimärksplan för enbart en fastighet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked, ankomststämplad 2020-10-16 
Start-PM, daterat 2021-01-08 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna ett negativt planbesked, enl 5 kap 2 § PBL, med beaktande av de 
synpunkter som redovisas i Start PM daterat 2021-01-08. 

Avgift 
Av kommunfullmäktige antagen taxa: 
Planbesked:  9 665:- 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Pia Tysklind (S), Mats Granberg (S), Kerstin Karlsson (L), Marie Edvinsson 
Kristiansen (M) och Rose-Marie Fagerberg (KD), yrkar bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
MBN Diarie 
KS Diariet  
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 KS/2020-0643 

KS § 11 Handlingsplan - Svåra störningar i 
elförsörjning 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta handlingsplan – svåra störningar i elförsörjning. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har sedan tidigare en handlingsplan för att hantera svåra 
störningar i elförsörjningen, men det är nu dags att revidera denna. Hanteringen 
av dessa störningar kräver vissa kompletteringar utöver det som framgår i 
kommunens krisledningsplan för extraordinära händelser. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan – svåra störningar i elförsörjning 
Tjänsteskrivelse 2020-12-09 av krisberedskapssamordnaren 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta handlingsplan – svåra störningar i elförsörjning. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 KS/2019-0652 

KS § 12 Fyrbodals kommunalförbund  - anta förslag 
till länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020 
finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas 
fram. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska 
antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för 
kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även 
andra aktörer inkluderas. 

En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan för 
suicidprevention och denna skickades i november 2019 på remiss till 
huvudmännen. Synpunkter som inkom har omhändertagits.  

Förbundsdirektionen beslutade 2020-10-29 att rekommendera 
medlemskommunerna besluta att anta Handlingsplan för suicidprevention.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-20 
Beslut förbundsdirektionen 2020-10-29 § 97  
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-09 § 307 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta handlingsplan för suicidprevention 2020-2025. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2020-0450 

KS § 13 Konsthallen Lokstallet 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
att hos AB Strömstadslokaler hemställa att underlag/pris för hyra tas fram för 
uppförande av ny byggnad/modulhus som ersätter nuvarande personalmodul vid 
konsthallen Lokstallet  

att hos AB Strömstadslokaler hemställa att förutsättningar för placering av ny 
byggnad/modulhus på samma plats utreds, samt  

att en ny byggnad om möjligt bör bestå av två sammankopplade moduler på 
vardera ca 20 kvm, varav den ena avses att användas för konstpedagogisk 
barnverksamhet, möten mm.  

Sammanfattning av ärendet 
I en arbetsmiljörond 12 maj 2020 påvisades stora brister i arbetsmiljön vid 
Konsthallen Lokstallet. Det gäller bland annat omklädningsrum och övriga 
personalutrymmen (se bifogat protokoll). Den gamla boden bredvid Konsthallen 
Lokstallet är i dåligt skick och behovet av nya personalutrymmen är stort.  

Strömstadslokaler som idag äger och förvaltar Lokstallets huvudbyggnad har 
möjlighet att ta på sig förvaltandet och driften av den/de nya paviljongerna. Idag 
är det ingen som ansvarar för underhållet av den befintliga personalbyggnaden. 

Kommunledningsförvaltningens tjänstemän i och med kulturansvarig och 
utställningsproducent har av kulturutskottet fått i uppgift att se över kostnader 
för en ny paviljong/bod. Ambitionen på sikt må vara en större upprustning, men 
detta ärende gäller att förbättra arbetsmiljön först och främst, även om det skulle 
innebära en förbättring av möjligheter för till exempel pedagogisk verksamhet.  

Här följer uppskattade kostnader för anläggning av ny paviljong (med separat 
prisuppgift för markarbeten samt bortforsling av den gamla boden)  

Utställningsproducent kommer vid kultur- och fritidsutskottet gå igenom och 
argumentera för de olika alternativen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-26 
Underlag arbetsmiljörond 2020-05-28  
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2020-10-30 § 58 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 
1. att förvaltningen tar fram ett tydligt underlag med specificerade kostnader för 
ny paviljong vid Konsthallen Lokstallet. 

2. att ärendet lyfts till Kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut från kultur- 
och fritidsutskottet. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S) yrkar, med instämmande från Åsa Torstensson (C), Marielle 
Alvdal (FI), Kerstin Karlsson (L), Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Rose-Marie 
Fagerberg (KD), 
att hos AB Strömstadslokaler hemställa att underlag/pris för hyra tas fram för 
uppförande av ny byggnad/modulhus som ersätter nuvarande personalmodul vid 
konsthallen Lokstallet  
att hos AB Strömstadslokaler hemställa att förutsättningar för placering av ny 
byggnad/modulhus på samma plats utreds, samt  
att en ny byggnad om möjligt bör bestå av två sammankopplade moduler på 
vardera ca 20 kvm, varav den ena avses att användas för konstpedagogisk 
barnverksamhet, möten mm.  

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

Beslutet skickas till 
Strömstadslokaler 
Diariet  
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 KS/2007-0037 

KS § 14 FÖP Strömstad-Skee - förslag till 
antagandehandlingar 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. anta fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, daterad 2021-01-07 

2. anta och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kerstin Karlsson (L) och Åsa Torstensson (C) reserverar sig mot avslagsbeslutet vad 
gäller Kerstin Karlssons tilläggsyrkande: 
Vi reserverar oss emot att område 27, Mariedal, strukits som tänkbart område för 
äldreboende i den fördjupade översiktsplanen. 
Området är visserligen inte aktuellt för särskilt boende idag, men vi vill att 
möjligheten att bygga boende för äldre på denna plats finns för framtida behov. 
Länsstyrelsen understryker i sitt yttrande av den 3 juni 2020 att det är angeläget 
att i ett tidigt skede utreda möjligheterna till bebyggelse i förhållande till 
strandskyddet. Idag gäller inte strandskydd för området men vid en ny 
detaljplaneläggning infaller automatiskt strandskydd varför det för den framtida 
planeringen är av vikt att i god tid finna argument och utreda möjligheterna. 

Bengt Bivrin (MP) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1.  
Åsa Torstensson (C) och Kerstin Karlsson (L) ställer sig bakom Bengt Bivrins 
reservation vad gäller Bengt Bivrins andra tilläggsyrkande. 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet i sin helhet, se bilaga 2. 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ställer sig bakom Moderaternas 
reservation. 

Sammanfattning av ärendet 
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) ska ersätta den kommunomfattande 
översiktsplanen (ÖP) för området Strömstad-Skee. 

Ändringar av FÖP efter utställning följer det som anges i det särskilda utlåtandet, 
daterat 2020-08-24. Utlåtandet godkändes av KS 2020-09-30. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 12 
Tjänsteskrivelse 2021-01-13 av översiktsplanerare Björn Richardsson 
Antagandehandling 2021-01-07, A4-dokument samt 3 st. A3- kartor 
Samrådsredogörelse 2019-05-22 
Särskilt utlåtande 2020-08-24 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-06-03 
Sammanställning av miljöbedömning 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. anta fördjupad översiktsplan för Strömstad-Skee, daterad 2021-01-07 

2. anta och offentliggöra särskild sammanställning av miljöbedömning. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Granberg (S), Pia Tysklind (S) Marielle Alvdal (FI) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Kerstin Karlsson (L) yrkar, med instämmande från Åsa Torstensson (C), att område 
27 ligger kvar i FÖP:en för framtida behov av äldreboende av någon typ. 

Bengt Bivrin (MP) yrkar att delområdena 13, 14 och 18 på Mällbyhöjden ska 
strykas och att framtida cykelvägar ska redovisas i planen. 
Åsa Torstensson (C) och Kerstin Karlsson (L) instämmer i Bengt Bivrins yrkande att 
framtida cykelvägar ska redovisas i planen. 

Jörgen Molin (M) yrkar, med instämmande från Marie Edvinsson Kristiansen (M), 
Mattias Gustafsson (SD) och Rose-Marie Fagerberg (KD), på avslag att anta den 
fördjupande översiktsplanen Strömstad- Skee. 

Kent Hansson (S) yrkar avslag på att område 26-27 ska ligga kvar i planen med 

motiveringen att Strömsdalens grönområde är ett rekreations- och strövområde 
som är viktigt att bevara. 

Mats Granberg (S) yrkar avslag på Kerstin Karlssons, Bengt Bivrins och Jörgen 
Molins yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Jörgen Molins förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för 
arbetsutskottets förslag och nej-röst för Jörgen Molins förslag.  

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för att bifalla arbetsutskottets förslag mot 4 nej-röster för Jörgen 
Molins förslag beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. 
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Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej 

1 Kent Hansson S 1   Ja   
2 Mats Granberg S 2     Ja   
3 Leif Andersson S 3 Pia Tysklind S Ja   
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4       Nej 
5 Marielle Alvdal FI 5     Ja   
6 Mattias Gustafsson SD 6       Nej 
7 Lars Tysklind L 7 Kerstin Karlsson L Ja   

8 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 8       Nej 

9 Jörgen Molin M 9       Nej 
10 Åsa Torstensson C 10     Ja   
11 Bengt Bivrin MP 11     Ja   
  Summa 7 4 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Kerstin Karlssons 
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst 
för avslag av Kerstin Karlssons förslag och nej-röst för bifall till Kerstin 
Karlssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster för att avslå förslaget mot 2 nej-röster för att bifalla förslaget och 
4 som avstod från att rösta beslutar kommunstyrelsen att avslå förslaget. 
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Nr Ledamot Parti Nr Ersättare Parti Ja Nej Avstår 
1 Kent Hansson S 1   Ja     
2 Mats Granberg S 2     Ja     
3 Leif Andersson S 3 Pia Tysklind S Ja     
4 Rose-Marie Fagerberg KD 4     Ja     
5 Marielle Alvdal FI 5     Ja     
6 Mattias Gustafsson SD 6         Avstår 
7 Lars Tysklind L 7 Kerstin Karlsson L   Nej   

8 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M 8         Avstår 

9 Jörgen Molin M 9         Avstår 
10 Åsa Torstensson C 10       Nej   
11 Bengt Bivrin MP 11         Avstår 
  Summa 5 2 4 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins första 
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins andra 
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Beslutet skickas till 
MBN, TN, BUN, ON, Strömstadsbyggen AB, Strömstadslokaler AB 
Länsstyrelsen 
Diariet  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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 KS/2021-0139 

KS § 15 Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Tekniska nämndens beslut 2020-12-01 § 129 att välja Muhyettin Aslan 
till ersättare i kommunala pensionärsrådet och kommunala funkisrådet efter Stein 
Rukin, KS/2018-0530 

2. Borgensavisering för AB Strömstadsbyggen, KS/2020-0040 

3. Styrelseprotokoll för StrömstaNet 2020-06-15 

4. Styrelseprotokoll för StrömstaNet 2020-09-01 

5. Styrelseprotokoll för StrömstaNet 2020-10-20 

6. Styrelseprotokoll för Strömstadlokaler 2020-08-28 

7. Styrelseprotokoll för Strömstadlokaler 2020-10-09 

8. Styrelseprotokoll för Strömstadlokaler 2020-12-11 

9. Delegationsbeslut om arrangörsbidrag - Naturskyddsföreningen, KS/2020-0323 

10. Delegationsbeslut om arrangörsbidrag - Pay & Jump och Krabbanhoppet 2020 
- Strömstads ridklubb, KS/2020-0580 

11. Delegationsbeslut om arrangörsbidrag - SM-kval 2020 - Strömstad ridklubb, 
KS/2020-0581 

12. Delegationsbeslut om arrangörsbidrag - Division 2 Ponny 2020 - Strömstad 
ridklubb, KS/2020-0582 

13. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad 
Badmintonklubb, KS/2020-0589 

14. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Dynekilens Golfklubb, 
KS/2020-0591 

15. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad gymnastikklubb, 
KS/2020-0593 

16. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstad 
Skateboardklubb, KS/2020-0597 

17. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Överby IBK, KS/2020-0599 

18. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Sensu Dojo Taidoklubb, 
KS/2020-0601 
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19. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Skee IF, KS/2020-0605 

20. Delegationsbeslut om arrangörsbidrag kultur - berättarbänk - Föreningen 
Folkets hus i Krokstrand, KS/2020-0644 

21. Delegationsbeslut om grund- och aktivitetsbidrag - Strömstads 
Historieförening, KS/2021-0076 

22. Delegationsbeslut om arrangörsbidrag - Bohusläns stenstipendium 2021, 
KS/2021-0090 

23. Ordförandebeslut 2021-01-11 gällande yttrande till Förvaltningsrätten, 
KS/2020-0135 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 KS/2021-0130 

KS § 16 Initiativärende från Moderaterna 

Kommunstyrelsens beslut 
att uppdra åt kommundirektören att bereda ärendet så att kommunstyrelsen kan 
fatta beslut på ett framtaget underlag vid ett senare kommunstyrelsemöte. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) framställer ett initiativärende från Moderaterna. 
De uppger att fastigheten Pilen 5 förvärvades av kommunen i början av året och 
ägarrepresentanten är tekniska nämnden. Uthyrningsgraden är redan från start 
hög och kommer ge ett positivt driftsnetto. Fastigheten är inte budgeterad inom 
Tekniska nämndens ram och bör då ses som en resurs för hela kommunen. 
Därmed anser moderaterna att det vore rimligt att låta del av överskottet 
användas för kommunövergripande insatser. De yrkar att 1 miljon kronor av 
driftsöverskottet ombokas från tekniska förvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen för att stärka utvecklingen av Strömstads befintliga 
och framtida näringsliv men också långsiktig strategisk nyetablering. 

Beslutsunderlag 
Initiativärendet 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kent Hansson (S) föreslår att uppdra åt kommundirektören att bereda ärendet så 
att kommunstyrelsen kan fatta beslut på ett framtaget underlag vid ett senare 
kommunstyrelsemöte. 

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

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Diariet 
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