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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
 
Datum: Onsdag 2018-03-14 
Tid: 13.00–17.00 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 

Program 
13:00 -13:30 Ärenden 
13:30-14:00 Blå ÖP + DP Myren Björn Richardsson  
14:00-14:30 KS – Årsredovisning Carsten Sörlie och Ewa Löfgren 
15:00-16:00 Kök  Nicklas Faritzon  och Gary Lyckell 
16:00-16:30 Skatepark  Kurt Dahlberg 
16:30-17:00 Investeringar/Färjeläget Roland Kindslätt mfl 

Ärenden 

Nr Ärende som ska vidare för beslut i KF   

01 Svar på -Medborgarförslag om lokaler till HVB-boende 

02 Strategi för fossiloberoende 

03 Granskning av verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut  

04 Kostpolicy 

05 Utredning tillagningskök 

06 Antagande - Detaljplan för Kv. Rönnen m fl Myrenområdet 

07 Gatukostnader för kv. Rönnen m fl, MYRENOMRÅDET 
Underförutsättning av beslut i KSAU på fm 14 mars. 

08 Avtal investeringar – färjeläget  
Underförutsättning av beslut i KSAU på fm 14 mars. 

 Ärende som beslutas av KS 

09 Finansiering, uppsägning och nytt avtal av seniorkortsavtal för anpassning till  
ny lagstiftning 

10 Blå översiktsplan Blå ÖP - beslut om utställning 

11 Kommundirektörsinstruktion 

12 Kommunernas bidragsansökan till Naturvårdsverket rörande Strandstädning 2018 

13 Borgensavgift 2018 för AB Strömstadsbyggen 

14 Årsredovisning KS  

16 Användning av statsbidraget för ökat bostadsbyggande 2016 och 2017 

16 Anmälningsärende   

 Uppföljning Folkhälsoavtal 

 Brottsförebyggande arbete, medborgarlöften och åtgärdsplan för 2018 
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Peter Dafteryd 
ordförande 

Ralf Karlsson 
kommunsekreterare 

 
Ledamöter Ersättare 
Peter Dafteryd (C), Ordförande 
Hans-Inge Sältenberg (C) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
Margareta Fredriksson (L), 1:e vice 
ordförande 
Anette Andersson (L) 
Bengt Bivrin (MP) 
Ronnie Brorsson (S), 2:e vice ordförande 
(delat uppdrag) 
Lena Martinsson (S), 2:e vice ordförande 
(delat uppdrag) 
Kent Hansson (S) 
Siwert Hjalmarsson (M) 
Mattias Gustafsson (SD) 

Morgan Gutke (C) 
Elisabeth Johansson (C) 
Ingemar Nordström (L) 
Mette H Johansson (L) 
Karla Valdivieso (MP) 
Stefan Jensen (KD) 
Leif Andersson (S) 
Rolf Pettersson (S) 
Peter Sövig (S) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Fredrik Eriksson (SD) 
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KS § 18 
KSAU § 28                                             Dnr: KS/ 2017-0570 

Svar på medborgarförslag: Omflyttning av ensamkommande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget ska anses besvarat genom kommunstyrelsens beslut  
2017-12-07 att upplåta till Crusellska till ändamålet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Åsa Rognås m.fl har inkommit med ett medborgarförslag där de anger att; 
Det tillfälliga kommunbidraget kommunen får från staten för att låta ungdomarna 
vara kvar, räcker ju inte till ett HVB-boende, men vi har ett förslag: 
Att kommunen hyr de lokaler i sjukhuset där Stella tidigare var. Där finns det dom 
behöver och vi är några som gärna ställer upp som volontärer. Ungdomarna är 18 
år och ska således klara sej själva. Kommunen får under 2017 : 794.000:- och under 
2018: 397.000:- 
Vi anser att detta är ett bra sätt att använda pengarna på. Finns det nåt annat 
användningsområde ni anser vara bättre? Vi träffar dessa ungdomar hela tiden och 
vet hur fruktansvärt dåligt dom mår. Beslutet måste tas snabbt då omflyttningar 
redan pågår. Många kommuner förstår ungdomarnas situation och hittar kreativa 
lösningar för att dom ska kunna stanna. Vi tycker Strömstad också kunde göra detta. 
Vi önskar att den frågan tas upp på ert nästa sammanträde den 12/10-2017. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Protokoll socialnämnden 2018-01-24 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-02 signerad av förvaltningschef Monica Birgersson. 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-10-12 
Medborgarförslag 2017-10-04 
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KS § 19 
KSAU § 32                                             Dnr: KS/2017-0151 

Strategi för fossiloberoende 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta strategin för fossiloberoende. 

Sammanfattning av ärendet  
Ett förslag till fördjupning av Vision 2030, strategin kommer nu åter för beslut efter 
en återremittering. 

Vision 2030 för Strömstads kommun som antogs 2016 anger att kommunen ska bli 
fossiloberoende. Med anledning av det så har en strategi tagits fram för att precisera 
och prioritera arbetet för fossiloberoende. Strategin har avhandlats på ett 
kommunfullmäktigemöte i juni 2017 och återremitterades då till samtliga 
partigrupper. Yttranden har inkommit och vissa justeringar har gjorts utifrån dessa i 
nuvarande förslag. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-08 av miljöstrateg Maria Aronsson 
Strategi för fossiloberoende 2018-02-06 
Västra götalandsregionens strategiska vägval 
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KS § 20 
KSAU § 33                                             Dnr: KS/2017-0437 

Granskning av verkställighet och återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta rutin för redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram en rutin för 
återrapportering av fullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2018-02-13 
Rutin samt blankett 
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KS § 21 
KSAU § 37                                             Dnr: KS/2017-0010 

Revidering kostpolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Kostpolicyn behålls i sin helhet med tillägg om ökad samverkan med 
socialnämnden enligt bifogat förslag till Kostpolicy. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunens kostpolicy har skickats på remiss till samtliga partier som är 
representerade i kommunfullmäktige, till socialnämnden och till kostchefen. 
Sammanställningen av de olika yttrandena presenteras för arbetsutskottet som 
konstaterar att flera av förslagen har en detaljnivå som gör att de ligger i nivå med 
nämndens handlingsplan. Socialnämndens förslag och önskemål om utökad 
samverkan bör skrivas in i kostpolicyn. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen  2018-01-25 
Reviderad kostpolicy  
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KS § 22 
KSAU § 35                                             Dnr: KS/2017-0030 

Utredning multifunktionellt kök 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ge Strömstadslokaler i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök i 
fastigheten Mekanikern inom angiven kalkyl. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ronnie Brorsson (S) och Kent Hansson (S) reserverar sig mot beslutet 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstadslokaler har genomfört en förstudie avseende ett multifunktionellt kök. 
Ärendet har varit på remiss hos Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden. 

Strömstads kommun har behov av att skapa en långsiktig lösning avseende kapacitet, 
kvalitet och ekonomisk effektivitet för måltidsförsörjningen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har tillsammans Strömstadslokaler tagit fram ett konkret 
beslutsunderlag gällande den framtida organisationen för tillagningskök. Underlaget 
bygger på Britt Lernebys utredning, men har kompletterats med en jämförande 
analys gällande driftskostnader, antal tjänster och investeringsbehov i nuvarande 
mottagningskök. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse Strömstadslokaler samt ritning 
Samlat beslutsunderlag 
Kalkyl, sekretess 
Remissvar Barn- och utbildningsnämnden 
Remissvar Socialnämnden 
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KS § 23 
KSAU § 51                                             Dnr: KS/2009-0089  

Detaljplan Kv Rönnen m fl, Myrens industriområde 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att antaga detaljplan för kv Rönnen m fl, Myrenområdet, upprättad 2017-12- 

22, rev 2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 

att godkänna exploateringsavtal med Rönnen 2 och 8, upprättat 2018-xx-xx 

att godkänna exploateringsavtal med Häggen 2, upprättat 2018-yy-yy 

att godkänna exploateringsavtal med Linden 13, upprättat 2018-zz-zz 

att redaktionella ändringar i detaljplanen och exploaterings avtalen pågår fram till 
beslut i kommunstyrelse.  

att detaljplanen inte kommer att antas innan samtliga avtal är undertecknade. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-02-22, § 36, att överlämna planförslaget till 
kommunfullmäktige för antagande så snart beslutsunderlaget är komplett och att 
uppmärksamma att erforderliga avtal måste vara kommunen tillhanda innan 
antagande i kommunfullmäktige. 

Planens syfte är att ge förutsättningar för en omvandling av dagens 
industriområde till ett område med möjlighet att utveckla handel, 
upplevelser, restauranger, hotell och konferens, kontor och bostäder mm. 

En del av syftet är också att ge förutsättningar för att den befintliga 
industrin inom fastigheterna Linden 4 och 10 ska kunna finnas kvar inom 
området. Förslaget medger 60.000 m² BTA, varav bland annat cirka 250 
lägenheter. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-07 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 
Planbeskrivning, plankarta och illustrationskarta, upprättade 2017-12-22, rev 
2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 
Granskningsutlåtande, 2018-03-07, (utkast 2018-03-02) 
Samrådsredogörelse 2, 2017-10-17 
Samrådsredogörelse, 2016-09-16 
Redogörelse för programsamråd, 2013-10-24 
Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-12-22 
Särskild sammanställning, 2018-03-00 (inte klar förrän till KS) 
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Beslut Miljö- och byggnämnden 2018-02-22, § 36 
Exploateringsavtal med Rönnen 2 och 8, upprättat 2018-xx-xx 
Exploateringsavtal med Häggen 2, upprättat 2018-yy-yy 
Exploateringsavtal med Linden 13, upprättat 2018-zz-zz 
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KS § 24 
KSAU § 53                                             Dnr: KS/2014-0310 

Gatukostnader för kv. Rönnen m fl, MYRENOMRÅDET 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
Under förutsättning av beslut i KSAU på fm 14 mars. 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till gatukostnadsutredning, daterad 2018-03-06.   

att därmed anta de principer som ges uttryck för i gatukostnadsutredningen, vad 
gäller kostnadsunderlag, fördelningsområde och fördelningsgrund för uttag av 
gatukostnadsersättning från fastighetsägare inom fördelningsområdet för kv. Rönnen 
m fl, Myrenområdet.   

Sammanfattning av ärendet 
Till grund för detta förslag till gatukostnadsutredning ligger förslag till detaljplan för 
Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet i Strömstads kommun. Syftet med detaljplanen är att 
skapa förutsättningar för anläggandet av ett större upplevelsecenter (WATER) som 
planeras innehålla multisal, biograf, aktivitetsytor, restaurang, handel och konferens, 
badanläggning, galleri med mera. Detaljplanen ger även möjlighet till ytterligare 
centrumverksamheter, etablering av bostäder, förskola, handel och kontor. För en 
fastighet kvarstår industrianvändningen vilken bekräftas i detaljplanen.  

Kostnadsunderlaget omfattar sådana anläggningar som behövs för områdets funktion 
såsom gator inklusive belysning, gång- och cykelvägar, och parkmark. De totala 
kostnaderna för anläggningarna har beräknats till 23,1 miljoner kronor med justering 
för kostnadsnivåförändring.  

Enligt förslaget har kostnaderna jämkats för de allmänna platserna genom att 
kommunen finansierar del av dem i den mån de inte endast anses vara till för 
fördelningsområdets behov. Parkmarken anses betjäna en större krets fastigheter än 
dem inom fördelningsområdet varför kostnaden (anläggnings- och markkostnader) 
belastar fördelningsområdet med 50 %. Det samma gäller för cirkulationsplatsen med 
tillhörande högersvängfält på Uddevallavägen. Dock har behovet av cirkulationen 
uppkommit med anledning av exploateringarna inom Myren varför 
fördelningsområdet belastas med 80 % av kostnaden.  
Kommunen finansierar därmed 50% av kostnaderna för parkmarken och 20 % av 
kostnaden för cirkulationsplatsen med tillhörande högersvängfält vilket utgör en 
beräknad kostnad om ca 3,1 miljoner kronor. 

De kostnader som ska finansieras genom debitering uttag av gatukostnadsersättning 
uppgår till cirka 20,9 miljoner kronor inklusive räntekostnader.   

Fördelningsområdet avser del av området för detaljplaneförslaget för Kv. Rönnen m fl, 
Myrenområdet, innefattande tio ersättningsskyldiga fastigheter, varav två fastigheter 
planeras innehålla centrumanvändning, fyra fastigheter planeras innehålla 
flerbostadshus i olika kombinationer med förskola, handel och kontor, samt att en 
fastighet planläggs för industri enligt nuvarande användning.  
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Kostnaderna fördelas efter byggnadsarea (BYA) för industrifastigheten och för 
bruttoarea (BTA) för övriga fastigheter i enlighet med vad som medges i detaljplanen. 
Dessutom sker en viktning av byggrätten med 1, 2 och 4 beroende på tillåten 
användning enligt detaljplanen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mark- och exploateringschef Kristin Ulfstad, 2018-03-06 
Förslag till gatukostnadsutredning, antagandehandling, 2018-03-06 
Samrådsredogörelse, 2017-12-21 
Granskningsutlåtande, 2018-03-06 
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KS § 25 
KSAU §                                              Dnr: KS/ 

Avtal investering färjeläget 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  

Under förutsättning av beslut i KSAU på fm 14 mars. 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
rakarl01
Ny stämpel 8



               
 KALLELSE/ÄRENDELISTA 12 (21) 
 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-03-14 KS/2018-0043 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-191 24  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: ks@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

KS § 26 
KSAU § 36                                             Dnr: KS/2017-0630 

Uppsägning av seniorkortsavtal och nytt avtal för anpassning till 
ny lagstiftning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  

att skriva på uppsägning av gammalt avtal och underteckna ett nytt avtal mellan 
Strömstads kommun och Västtrafik, utifrån nya regler från Dataskyddsförordningen. 
Nya avtalet gäller från och med 2018-05-24.  

att kommunens administrationskostnader för seniorkort tas bort från och med 2018-
05-24, när det gamla avtalet mellan Strömstads kommun och Västtrafik löper ut. 

att tillåta en avvikelse i budgeten för seniorkorten under 2018 med upp till 400 000 
kr och underskottet ska hanteras inom Kommunledningsförvaltningens totala 
budgetram samt öka medlen i budgeten för seniorkorten inför 2019. De ökade 
kostnaderna bygger på ökade kostnader från Västtrafik samt en prognos på att 80 % 
av målgruppen förväntas nyttja erbjudandet av seniorkorten.  

Sammanfattning av ärendet  
Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft i EU som reglerar all behandling av 
information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Den nya lagen heter 
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) och ersätter 
Personuppgiftslagen. Lagen innebär begränsningar i hur myndigheter, företag och 
organisationer får hantera personuppgifter och det påverkar befintlig process och 
avtalsupplägg för Västtrafiks seniorkort.  

För att kunna ha kvar erbjudandet med seniorkort tvingas Västtrafik att förändra 
seniorkortsprocessen och det gör att befintliga avtal, där kommunen har valt att ta ut 
avgift från senioren, behöver skrivas om från och med 2018-05-24. Om kommunen 
ska fortsätta med administrationsavgift för seniorkorten så kräver den nya lagen att 
användarna behöva identifiera sig med bank ID för att kunna tacka ja till 
seniorkorten. Detta kommer med stor sannolikhet medföra att färre seniorer 
kommer nyttja seniorkorten då delar av målgruppen inte kan hantera bank ID.  

Kostnader för seniorkorten har ökat under de senaste åren då fler har valt att nyttja 
erbjudandet. En ytterligare ökning förväntas om Strömstads kommun tar bort 
administrationsavgiften. Västtrafik prognosticerar en nyttjandegrad på 50-90 %, 
utifrån erfarenheter från andra kommuner. Strömstads kommun har idag en 
nyttjandegrad på 47 % inom målgruppen 65 +. I liggande budget finns 141 000 kronor 
för seniorkort. Det saknas under 2017 ca 101 000 kronor i avsatt budget. En ökning 
som medför att 80 % av målgruppen tackar ja till seniorkort kommer betyda en ökad 
kostnad för seniorkort till 535 000 kronor/år för 2018 samt 2019.  
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Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse Helene Evensen utvecklingschef  
Uppsägning av seniorkortavtal (Västtrafik), KS/2017-0630 
Kalkyl för fria resor för seniorer (Västtrafik), KS/2017-0630 
Personuppgiftsbiträdesavtal seniorkort (Västtrafik), KS/2017-0630 
Uppdragsavtal Färdbevis (Västtrafik), KS/2017-0630 
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KS § 27 
KSAU § 39                                   Dnr: KS/2013-0031 

Blå översiktsplan Blå ÖP 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  

att  godkänna samrådsredogörelse, godkänna utställningshandlingarna samt att 
planen ska ställas ut för utställning.  

Sammanfattning av ärendet  
Arbete med en gemensam Blå översiktsplan för fyra kommuner har pågått sedan 
2013. Nu finns ett förslag till utställningshandling. Förslaget godkändes av KS i 
Sotenäs kommun den 7 februari. Lysekil och Tanum kommer att behandla förslaget 
på respektive KS den 28 februari. Handlingar som har skickats ut till respektive 
kommun är daterade 2018-01-17. Efter detta datum har vissa redaktionella ändringar 
gjorts i materialet. Slutversionen av handlingarna ges datumet 2018-03-15, då 
remissutskick är tänkt att ske.  

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse Björn Richardsson översiktsplanerare 2018 
Samrådsredogörelse och förslag på åtgärder, daterad 2017-12-01 
Utställningshandlingar 2018-01-17 
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KS § 28 
KSAU § 38                                             Dnr: KS/2018-0002 

Kommundirektörsinstruktioner  

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  

att anta instruktioner till direktören enligt 7 kap 2 § Kommunallagen 

att fastställa direktörens titel till Kommundirektör  

att komplettera instruktionerna med lagtexten 

Sammanfattning av ärendet  
Från år 2018-01-01 ska Sveriges nya kommunallag träda i kraft. En av nyheterna är 
att kommunerna åläggs att utforma och anta en instruktion för kommunens ledande 
tjänsteman, i lagen kallad kommundirektör. Enligt den nya kommunallagen ska delar 
av instruktionen vara obligatorisk, vilket syftar till att skapa likvärdighet mellan 
Sveriges kommuner. 
Av instruktionen ska framgå: 
• hur direktören ska leda förvaltningen 
• om direktören är chef för förvaltningscheferna 
• ansvarsfördelning mellan styrelsen och direktören 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse Karin Mellberg Jansson HR chef 
Förslag till instruktioner till direktören enligt 7 kap 2 § Kommunallagen 
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KS § 29 
KSAU § 43                                             Dnr: KS/2018-0118 

Kommunernas bidragsansökan till Naturvårdsverket rörande 
Strandstädning 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  

att tillsammans med övriga elva västkustkommuner ingå i en långsiktig regional 
samarbetsplattform och gemensamt ansöka till Naturvårdsverket om medel för 
strandstädning under 2018 enligt bifogad projektplan. 

att bidra med medfinansiering genom operativa städinsatser. 

att bidra i projektet med representanter till relevanta arbetsgrupper. 

Sammanfattning av ärendet  
Enligt Gaturenhållningsslagen är det kommunerna som ansvarar för städningen av 
stränder och andra områden där allmänheten har tillgång, men när lagen skrevs hade 
man ingen aning om hur stora de utifrån kommande skräpmängderna skulle bli. Även 
en begränsad strandstädning kostar många miljoner årligen. För de enskilda 
kommunerna, en del av dem tämligen små, blir kostnaderna en betungande utgift. 

Elva kustkommuner i Göteborg och Bohuslän samarbetar sedan 2012 i det 
gemensamma projektet Ren och Attraktiv kust i Bohuslän. Sedan 2018 kommer 
samarbetsplattformen troligen omfatta tolv kommuner då Kungsbacka kommun 
också efterfrågat att ingå i samarbetet. Projektet har bland annat syftat till att 
utveckla en samverkansplattsform för kustkommunerna kring strandstädningsarbetet 
samt för att uppnå en hållbart finansierad miljö- och naturvårdsförvaltning för kust 
och skärgård längs västkusten. En regional samverkansplattform bidrar till en mer 
långsiktig och effektiv strandstädning. Projektets styrgrupp har uppfattningen att 
strandstädning är en prioriterad fråga och att den lämpar sig väl för regional 
samverkan. Styrgruppen står bakom bifogad projektplan.  

2017 presenterade regeringen (Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende 
Naturvårdsverket, 2017-12-21) ett åtgärdspaket med insatser om drygt 100 miljoner 
kronor per år till 2020 som syftar till att minska spridning av mikroplaster och annan 
plast, minska nedskräpningen av plast i naturen samt strandstädning. Av dessa medel 
kan kommunerna längs Västkusten tilldelas upp till 17 miljoner kronor för att stödja 
arbetet med att samla in och hantera plastavfall och annat avfall som flutit i land på 
stränder vid havet. Bidragen kan ansökas från 1 mars 2018. 

Förslaget innebär att kommunerna gemensamt ansöker om 17 miljoner 
kronor och uppdrar åt Västkuststiftelsen att samordna och administrera en 
kraftigt utökad strandstädning under 2018. Förslaget förutsätter en 
medfinansiering från de tolv västkustkommunerna på minst 10 % av totalen 
och det förväntas att nuvarande kommunala satsning på strandstädning inte 
reduceras. 
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Överenskommelsen avser att reglera mellanhavandena mellan tolv 
kommuner och Västkuststiftelsen. Den förutsätter att Kommunerna beviljas 
ett bidrag om ca 17 miljoner kronor och samt en ytterligare egeninsats om 
10% från Kommunerna, ungefär motsvarande den som kommunerna tidigare 
satsat på strandstädning inom RAK. Dessa medel finansierar projektet i sin 
helhet och utgör ersättning till Stiftelsen. Budgeten beskrivs närmare i bilagd 
projektplan. Överenskommelsen gäller 2018-03-01 - 2018-12-31. 

Inflödet av marint avfall har ökat kraftigt de senast åren och trots ett mer intensivt 
arbete med strandstädning under samma period har vi ännu inte lyckats avlägsna 
den under många år ackumulerade plasten. Med ett ökat anslag finns det möjlighet 
att arbeta bort denna miljöskuld. 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse Helene Evensen utvecklingschef 2018-02-20 
Förslag till Projektplan Ren Kust 20180216 
Förslag till överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och kommunerna som ska 
skrivas under 
Sammanfattning av synpunkter operativa dagen 20170123 
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KS § 30 
KSAU § 52                                             Dnr: KS/ 2018-0130 

Borgensavgift 2018 för AB Strömstadsbyggen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att borgensavgiften för AB Strömstadsbyggen fastställs till 0,45 procent av nyttjad 
borgensram för 2018. 

Sammanfattning av ärendet  
Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska verksamheten 
bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat innebär att bolaget inte 
ska ha några särskilda fördelar för att man har en kommun som ägare. Detta medför 
att bolaget ska betala en avgift för nyttjad kommunal borgensram.  
 
Borgensavgiftens nivå ska fastställas årligen. Den metod som tillämpas är att den 
årliga borgensavgiften sätts till en nivå motsvarande differensen mellan lån mot 
kommunal borgen jämfört med lån mot pantbrev. Enligt besked från Nordea i 
december 2017 uppgår skillnaden till 45 punkter 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT-chef 2018-02-26 
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KS § 31 
KSAU § 40                                             Dnr: KS/2017-0284 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  

att godkänna verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet  
Verksamhetsberättelse och bokslut för kommunstyrelsen 2017 

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 0,7 Mnkr. 
Det finns två större negativa budgetavvikelser. Den ena är på kommunledning vilket 
avser förändringen avseende förvaltningschef för Barn och utbildningsförvaltningen. 
Lönekostnader för perioden mars tom oktober samt upparbetade semesterdagar och 
mertid under hela anställningstiden har belastat kommunledningen. 

Kultur- och fritids underskott hänförs till aktivitetshallen där intäkterna inte når 
budgeterad nivå. Detta var känt vid årets början. Även revisionsnämnden visar ett 
mindre underskott. Delar av underskottet vägs upp av överskott inom 
Utvecklingsavdelningen samt HR-avdelningen 

Beslutsunderlag  
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommundirektör 2018-02-14 
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2017 
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KS § 32 
KSAU § 41                                           Dnr: KS/ 2017-0649 

Fördelning av statsbidraget för ökat bostadsbyggande 2016 samt 
2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens beslut  

att det kvarvarande statsbidraget för ökat bostadsbyggande 2016 och 2017 som  
Strömstads kommun har erhållit från Boverket föreslås fördelas enligt följande: 

att 1 miljoner kronor av kvarvarande statsbidrag från 2016 avsätts till investering i ny 
betongskatepark. Kvarvarande 100 000 kronor av statsbidraget från 2016 sparas till 
andra ändamål.  

att 2 miljoner kronor av statsbidraget 2017 går till strömstanet för att delfinansiera 
utbyggnaden av resterande anslutningsnoder i svårtillgängliga områden. strömstanet 
ska återrapportera anspråkstagna medel vid varje delårsbokslut respektive vid 
årsredovisningar. Kvarvarande 600 000 kronor av statsbidraget från 2017 sparas till 
andra ändamål. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har fått statsbidrag för ökat bostadsbyggande under 2016 samt 
2017 på sammantaget 5,1 miljoner kronor. För 2016 mottog kommunen 3,3 miljoner 
kronor i statsbidrag där KS tidigare har fördelat 2,2 Mkr till resurs för att slutföra 
pågående, fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner. Den kvarvarande miljonen 
föreslås läggas som en investering i en ny betongskatepark till barn och ungdomar i 
Strömstad. Detta ger att 100 000 kronor finns kvar att nyttja från statsbidraget.   

För 2017 mottog kommunen drygt 2,6 miljoner kronor i statsbidrag för ökat 
bostadsbyggande. 2 miljoner kronor av dessa medel föreslås fördelas till strömstanet 
i syfte att delfinansiera resterande anslutningsnoder för fortsatt fibrering utanför 
tätorten. Efter detta skulle det finnas kvar 600 000 kronor att nyttja av statsbidraget 
från 2017. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 
Tjänsteskrivelse Helene Evensen utvecklingschef 2018-01-03 
Boverkets beslut 2016-11-21, Dnr 3326/2016 (KS/2016-0079) 
Boverkets beslut 2017-11-15, Dnr 4503/2017 (KS/2017-0396) 
Protokoll Kommunstyrelsen §41 2017-03-08 
Protokoll  Kommunstyrelsen §118 2017-09-27  
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KS § 33     Dnr: KS/2018-0014 
                                             

Anmälningsärende 

Förslag till kommunstyrelsens beslut  

att notera anmälningsärenden till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll folkhälsorådet 2018-02-05 Uppföljning Folkhälsoavtal 2017 

Samverkansöverenskommelse 2018 -Brottsförebyggande arbete, medborgarlöften 
och åtgärdsplan för 2018 
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