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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0106

KS § 59

Ändring av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

att lägga till ärendena MÄLLBY 1:16 (Mällbyhöjden)- exploateringsprojekt för
bostäder avsägelser, val av ny ledamot i Kultur- och fritidsutskottet och
representant i Strömstad Akademi, begäran om garanti för permissionskostnader i
AB Strömstads Badanstalt samt ett initiativärende från Marie Edvinsson
Kristiansen (M).
att ärendet om val av ny ledamot till Kultur- och fritidsutskottet justeras
omedelbart.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden förslår att lägga till ärendena MÄLLBY 1:16 (Mällbyhöjden) exploateringsprojekt för bostäder avsägelser, val av ny ledamot i Kultur- och
fritidsutskottet och representant i Strömstad Akademi, begäran om garanti för
permissionskostnader i AB Strömstads Badanstalt samt ett initiativärende från
Marie Edvinsson Kristiansen (M).

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (38)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2019-0417

KS § 60

Bevilja ansvarsfrihet för Sof Väst Årsredovisning, förvaltingsberättelse och
revisionsberättelse 2019

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att godkänna upprättad årsredovisning för 2019

att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Väst har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse
för 2019.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsen
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-22 § 112
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet väst 2019
PM Sakkunnig revisor
Samordningsförbundet Västs styrelseprotokoll 2020-03-20
Tidsplan årsredovisning 2019 och delårsredovisning jan-aug 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad årsredovisning för 2019
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2018-0612

KS § 61

Svar på - Motion om utredning av
tillagningskök från Kristdemokraterna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutsmotivering

Frågan om fler tillagningskök och multifunktionellt kök har utretts. Med
utgångspunkt i denna utredning har kommunfullmäktige fattat beslut om att ge
Strömstadslokaler AB i uppdrag att projektera och bygga ett multifunktionellt kök,
samt tillagningskök på kommunens tre äldreboenden. Projekteringsarbetet har nu
pågått i cirka ett år.
Mot bakgrund av detta görs bedömningen att ytterligare en utredning inte är
rimlig.

Sammanfattning av ärendet

Anders Ekström (KD), Moa Aslan (KD) och Rosé-Marie Fagerberg (KD) har
inkommit med en motion där de föreslår:
1. att kostnaderna för 3 tillagningskök med mottagningskök utreds som alternativ
till multikök och mottagningskök för tillagning i första hand för kommunens
äldreboenden.
2. att kommunen vilandeförklarar beslutet om projektering och byggnation av
multikök med mottagningskök för mellan 32 - 60 Mkr och istället beslutar att
kommunen köper färdiga förpackningar som test under en tidsperiod från de
multikök som finns idag i bland annat Karlstad o Trollhättan.
Motionen har varit på remiss hos Barn- och utbildningsförvaltningen som
inkommit med yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-11 § 73
Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-12 § 103
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 90
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 83
Motion från Kristdemokraterna 2018-12-18

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. att föreslå kommunfullmäktige besluta
2. att avslå motionen

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2019-0441

KS § 62

Svar på - Motion om att bygga solcellspark på
Bastekärr från Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att avslå motionen med anledning av att uppförandet av en solcellspark inte är
förenligt med gällande detaljplan.

Sammanfattning av ärendet

Lars-Åke Karlgren, Vänsterpartiet, har inkommit med en motion där han föreslår
att en solcellspark anläggs på fastigheten Bastekärr 1:18.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 230 att remittera
motionen till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25 § 88
Tekniska nämnden beslut 2020-02-25 § 27
Tjänsteskrivelse, Motion; Bygg en solcellspark på Bastekärr, 2020-01-23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-09 § 230
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19, § 198
Motion, - bygg en solcellspark på Bastekärr 2019-06-09

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med anledning av att uppförandet av en solcellspark inte är
förenligt med gällande detaljplan.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2019-0482

KS § 63

Svar på - Motion om ängsmarker från
Miljöpartiet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att bifalla motionen med argumentet att tekniska förvaltningen redan har
påbörjat arbetet med att omvandla klippta gräsytor till ängsmark.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Bivrin, Miljöpartiet, har inkommit med en motion där han föreslår
fullmäktige besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att omvandla lämpliga klippta
gräsmattor till ängsytor.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-19, § 198, att remittera motionen till
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 232 att remittera
motionen till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25 § 89
Tekniska nämndens beslut 2020-02-25 § 20
Tjänsteskrivelse 2020-01-31 av gatuchef Conny Hansson
Motion från Bengt Bivrin (MP)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-19 §198
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 §232

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen med argumentet att tekniska förvaltningen redan har
påbörjat arbetet med att omvandla klippta gräsytor till ängsmark.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0238

KS § 64

Begäran om ytterligare medel för
fritidsgårdsverksamheten 2020

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

att bevilja ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020 för att bibehålla
fritidsgårdsverksamheten
att finansieringen sker genom en ramförstärkning från finansförvaltningen
att ge kommundirektören i uppdrag att hantera behovet för 2021 i kommande
budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet

Nystartsjobb och arbetsträningspersonal vid fritidsgårdsverksamheten behöver
kunna konverteras till ordinarie personal.
För att bibehålla verksamheten i samma omfattning som 2019 finns behov för
ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsutskottets beslut 2020-03-13 § 26
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 av fritidschefen

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut
att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att bevilja ytterligare 300 000 kr till fritidsbudgeten 2020 för att bibehålla
fritidsgårdsverksamheten.

Förslag till beslut under sammanträdet

Åsa Torstensson (C), Bengt Bivrin (MP), Marielle Alvdal (FI), Mats Granberg (S),
Mattias Gustafsson (SD) och Rose-Marie Fagerberg (KD) yrkar bifall till kultur- och
fritidsutskottets förslag.
Ordföranden Kent Hansson (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag
men med följande tilläggsyrkanden:
att finansieringen sker genom en ramförstärkning från finansförvaltningen
att ge kommundirektören i uppdrag att hantera behovet för 2021 i kommande
budgetarbetet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsutskottets förslag och hans
eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordföranden Kent
Hanssons förslag.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0195

KS § 65

Projekt Vandringsleder, Bohusleden och
Kuststigen - samarbeten Västkuststiftelsen

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna den föreslagna överenskommelse som anger ansvar och
rollfördelning mellan regionen, Västkuststiftelsen och kommunerna i Bohuslän.
att utse fritidschef som ansvarig kontaktperson för Strömstads kommun gentemot
huvudman Västkuststiftelsen
att utse en lokal hållbar organisation i kommunen bestående av fritidschef,
turistchef, GIS-ingenjör, arbetsmarknadspersonal och adjungerad gatuchef, kring
utveckling, underhåll och skötsel av vandringsleder i Strömstads kommun.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har tagit på sig ett övergripande ansvar för regionens
två större låglandsleder (Bohusleden och Kuststigen) och gett Västkuststiftelsen i
uppdrag att vara samordnare för ett pilotprojekt gällande dessa leder.
Ärendet gäller
•
•
•

Att godkänna den föreslagna överenskommelse som anger ansvar och
rollfördelning mellan regionen, Västkuststiftelsen och kommunerna i
Bohuslän.
Utse ansvarig kontaktperson för Strömstads kommun gentemot
huvudman Västkuststiftelsen
Utse en lokal hållbar organisation i kommunen kring utveckling, underhåll
och skötsel av vandringsleder i Strömstads kommun

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsutskottets beslut 2020-03-13 § 18
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 fritidschef
Överenskommelse inom projektet vandringsleder - utveckling av Bohusleden och
Kuststigen.

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut

att godkänna den föreslagna överenskommelse som anger ansvar och
rollfördelning mellan regionen, Västkuststiftelsen och kommunerna i Bohuslän.
att utse ansvarig kontaktperson för Strömstads kommun gentemot huvudman
Västkuststiftelsen
att utse en lokal hållbar organisation i kommunen kring utveckling, underhåll och
skötsel av vandringsleder i Strömstads kommun

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) föreslår att man förtydligar kultur- och fritidsutskottet förslag till
att godkänna den föreslagna överenskommelse som anger ansvar och
rollfördelning mellan regionen, Västkuststiftelsen och kommunerna i Bohuslän.
att utse fritidschef som ansvarig kontaktperson för Strömstads kommun gentemot
huvudman Västkuststiftelsen
att utse en lokal hållbar organisation i kommunen bestående av fritidschef,
turistchef, GIS-ingenjör, arbetsmarknadspersonal och adjungerad gatuchef, kring
utveckling, underhåll och skötsel av vandringsleder i Strömstads kommun.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsutskottets förslag och hans
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0163

KS § 66

Enhetlig hantering av tjänsteskrivelser,
kallelser och protokoll

Kommunstyrelsens beslut

att anta förslag till enhetlig hantering av tjänsteskrivelser, kallelser och protokoll
med ändringen att meningen i tredje punkten under rubriken Kallelse och
protokoll "Övriga nämnder publicerar kallelsen om eller när resurser för detta
finns på respektive förvaltning" ersätts med meningen "Detsamma bör gälla
övriga nämnder".

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott och efter dialogmöte med
nämndernas presidier och gruppledare har kommunledningsförvaltningen tagit
fram ett förslag på enhetlig hantering av tjänsteskrivelser, kallelser och protokoll.
Kommunens nämnder har delvis olika hanteringsvägar och syn på när en handling
blir allmän handling före och efter nämndsmöten. En gemensam rutin är önskvärd
då det ger allmänheten samma insyn i alla nämnders arbete (i allmänna, offentliga
handlingar) och bidrar till ökad tydlighet vid förfrågningar om utlämning av
material. En enhetlig tjänsteskrivelse för alla nämnder där beslutsvägen beskrivs
är även önskvärt för ökad förståelse för kommunens beslut. Beslutad hantering
förs in i kommunens ärendehandbok och blir då giltig för samtliga nämnder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-25 § 90

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att anta förslag till enhetlig hantering av tjänsteskrivelser, kallelser och protokoll.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Åsa Torstensson (C) yrkar, med instämmande från Lars Tysklind (L) och Mattias
Gustafsson (SD) att meningen i tredje punkten under rubriken Kallelse och
protokoll "Övriga nämnder publicerar kallelsen om eller när resurser för detta
finns på respektive förvaltning" ersätts med meningen "Detsamma bör gälla
övriga nämnder".

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Åsa Torstenssons
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Torstenssons förslag.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnders diarier

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2019-0203

KS § 67

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning

Kommunstyrelsens beslut

att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Den nu gällande delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen den 30 maj
2018. Delegationsordning ska aktualitetsförklaras årligen och är med anledning av
detta samt de förändringar som skett i kommunens reglementen och lagändringar
i behov av revidering.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad delegationsordning
Tjänsteskrivelse 2020-02-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25 § 91

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnders diarier
Kommunikationschef
Webbmaster

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0141

KS § 68

Utträde ur Fairtrade City

Kommunstyrelsens beslut

att göra ett utträde ur Fairtrade City och därmed inte längre söka årlig
diplomering.
att kommunens mål för inköp av etiskt märkta produkter beaktas i kommunens
arbete med Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för rättvis handel
och etisk konsumtion. Fairtrade City är ett samarbete mellan kommunen,
näringslivet och civilsamhället lokalt, arbetet har letts av en styrgrupp som
representerar hela lokalsamhället.
Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis
handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling. Det ska även bedrivas
ett aktivt informationsarbete samt erbjudas ett utbud av rättvis handel-produkter
i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.
Strömstad kommun har varit diplomerad medlem i ca 10 år och ett aktivt
deltagande har bidragit till att sprida kunskap om Fairtrade och etiska märkningar.
Medlemskapet och målsättningarna har även ökat den kommunala
organisationens egna inköp av etiskt märkta produkter. Under en tid så har
engagemanget varit lågt, personella resurser för aktivt deltagande hos
kommunala tjänstepersoner är långt ifrån självklara. Deltagandet är inte längre
kostnadsfritt, kommunen betalar 10 000 kronor per år. Det stora utbudet av
rättvisemärkta produkter i den lokala handeln och kommunens egna
målsättningar kan mycket väl fortsätta utan Fairtrade City i Strömstad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-12 av miljöstrateg Maria Aronsson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25 § 93

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att göra ett utträde ur Fairtrade City och därmed inte längre söka årlig
diplomering.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marie Edvinsson Kristiansen (M), Lars Tysklind (L), Mattias Gustafsson (SD), RoseMarie Fagerberg (KD) och Mats Granberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Bengt Bivirin (MP) yrkar på ett tillägg att kommunens mål för inköp av etiskt
märkta produkter beaktas i kommunens arbete med Agenda 2030.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
och finner att så sker.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0200

KS § 69

Finansiering av eventuellt busstop i Skee (VY
Osloexpress)

Kommunstyrelsens beslut

att tacka nej till trafikföretagets VYs förslag på finansieringsmodell där kommunen
föreslås bekosta varje stopp i Skee av expressbussen Göteborg-Oslo, med 1 000 kr
per tur.

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2019 tog Strömstads kommun kontakt med VY (fd Nettbuss), för att
förutsättningslöst föra en dialog kring möjligheten att expressbussen GöteborgOslo på vissa turer kunde göra ett stopp i Strömstad/Skee, likt det stopp som
redan idag görs i Tanum.
VY har fått underlag från kommunen på pendlingsstatistik som visar på goda
möjligheter att få fler resenärer på bussar vid stopp i Strömstad, resenärer som
idag kör och pendlar på sträckan med egen bil eller tar Bohusbanan mot
Göteborg.
Återkopplingen från VY i februari 2020 bygger på att kommunen ska bekosta
eventuella stopp i Skee med 1 000 kr per tur och att man startar med en
provperiod på tre månader.
Det föreslagna upplägget kan kosta Strömstads kommun ansenliga summor över
tid, ett räkneexempel på fyra turer per dag (tex vardagar för pendlare) skulle
kosta 20 tkr per vecka, dvs 80 tkr per månad motsvarande 960 tkr/år. Alternativt
endast helgturer till/från Oslo och Göteborg (8 turer fredag och lördag/söndag)
skulle kosta 8 000 kr i veckan dvs 32 000 kr i månaden, motsvarande 384 000 kr
per år.
Sannolikt kommer kommunens kostnader för kollektivtrafik att öka under 2021 i
och med den nya zonstrukturen som kan få effekter både för färdtjänstkostnader
samt seniorkorten.
Det finns inte utrymme för dessa merkostnader inom befintliga budgetramar.
Med tanke på att förvaltningen utifrån befintlig resenärs- och pendelstatistik tror
att hållplatsen/stoppet skulle kunna generera mervärden för VY som bussbolag, är
det svårt att argumentera för att kommunen ensam skulle ta den merkostnad som
VY har räknat på. VY räknar med ett inkomstbortfall då ett antal bussresenärer
kan komma att välja bort om alternativet om det inte är direktbuss, merkostnader
för bränsleförbrukning såväl som ökade personalkostnader. De prognosticerade
effekterna som VY påtalar som konsekvenser för att man genomför ett stopp i
Strömstad vid vissa tidpunkter kan ifrågasättas.
Förvaltningen har gett en skriftlig återkoppling på VYs inspel och prisförslag där
kommunen gärna ser att VY tittar över sina beräkningar på nytt. I nuläget har det
inte inkommit något nytt kostnadsförslag.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25 § 95
Tjänsteskrivelse 2020-03-13
Mail till VY, Elvir Rascic, statistikunderlag 2019-10-18
Tidtabell Expressbuss, våren 2020
Brev med finansieringsförslag från VY, 2020-02-28

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att tacka nej till trafikföretagets VYs förslag på finansieringsmodell där kommunen
föreslås bekosta varje stopp i Skee av expressbussen Göteborg-Oslo, med 1 000 kr
per tur.

Förslag till beslut under sammanträdet

Jörgen Molin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till

elvir.rascic@vy.se
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0199

KS § 70

Grundläggande granskning för 2019

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna Planerade åtgärder enligt sammanfattning av ärendet nedan och
skicka det som svar till revisionen.

Sammanfattning av ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömstad kommun
genomfört en grundläggande granskning avseende 2019. Syftet med granskningen
har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt
granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.
Utifrån granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:
•
Stärka kommunens långsiktiga och strategiska arbete för att uppnå
kommunfullmäktiges vision genom att tillse tillräcklig målstyrning samt rutiner
och riktlinjer för visionsarbetet.
•
Säkerställa att kommunstyrelsens uppsiktsplikt genomförs i
enlighet med reglemente genom att pröva huruvida kommunens aktiebolag under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet.
•
Tillse att det finns en tillräcklig struktur och arbetsformer för hur
uppsiktsplikten ska tillämpas.
•
Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente
genom att följa upp hur den interna kontrollen sköts och fungerar i nämnderna
och de kommunala bolagen samt stärka delaktigheten i riskanalysen för sin egen
verksamhet inför upprättandet av styrelsens internkontrollplan.
Revisionen önskar skriftligt svar på de åtgärder som kommunstyrelsen tänker
vidta med anledning av det som framkommit i rapporten senast den 20 maj.
Planerade åtgärder
Gällande kommunens arbete för att nå Vision 2030 har kommunstyrelsen gett
kommundirektören i uppdrag att utveckla målstyrningsprocessen med avsikt att
förenkla och förtydliga den. Detta arbete kommer att pågå under år 2020 och
kommer att få genomslag i budget 2021.
Uppsikten över de kommunala bolagen finns beskriven i den rutin för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen som
kommunstyrelsen antog 2016-04-28 (Dnr: KS/2015-0433). Kommunstyrelsen
kommer att säkerställa att rutinen följs.
Hur kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska utövas har förtydligats inför år 2020.
Uppsiktsplikten organiseras genom dialogmöten och samråd mellan
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

kommunstyrelsen arbetsutskott och nämndernas arbetsutskott samt de
kommunala bolagens styrelser under året. Samrådsmötena ska protokollföras och
rapporteras till kommunstyrelsen. Uppsiktsplikten sker även genom att
kommunstyrelsen tar del av löpande rapportering av ekonomiskt utfall,
betydande händelser samt måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål.
Rapportering sker vid fyra tillfällen per år, mars, augusti och oktober, samt vid
årsbokslut. Kommunstyrelsen ska framöver även en gång per år få en samlad
rapportering av nämndernas interna kontrollarbete.
Kommunstyrelsen har följt upp hur den interna kontrollen fungerar i nämnderna
och rapportering har skett i årsredovisningen då det är en del av utvärderingen av
god ekonomisk hushållning. År 2020 kommer arbetet med intern kontroll att
stärkas genom att kommunstyrelsen kommer att få en samlad rapport över
nämndernas arbete med intern kontroll under 2019. En översyn av gällande
styrande dokument kommer att göras under år 2020 för att formalisera bolagens
arbete med intern styrning och kontroll och rapportering till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Grundläggande granskning 2019
Tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-22 § 108

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna Planerade åtgärder enligt sammanfattning av ärendet nedan och
skicka det som svar till revisionen.

Beslutet skickas till
Revisionen
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2019-0040

KS § 71

Uppsiktsplikt AB Strömstadsbyggen 2019

Kommunstyrelsens beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstadsbyggen 2019 har
bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1a § kommunallagen i årliga beslut pröva om
den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala befogenheterna ska
utgöra ram för verksamheten och innebär kommunalrättsliga principer som
exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen
och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med det kommunala ändamålet avses
vad verksamheten syftar till att åstadkomma.
Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§
kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 98
Tjänsteskrivelse 2020-04-15
Granskningsrapport 2019 från Lekmannarevisorn

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstadsbyggen 2019 har
bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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KS/2019-0041

KS § 72

Uppsiktsplikt AB Strömstadsgaragen 2019

Kommunstyrelsens beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstadsgaragen 2019 har
bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1a § kommunallagen i årliga beslut pröva om
den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala befogenheterna ska
utgöra ram för verksamheten och innebär kommunalrättsliga principer som
exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen
och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med det kommunala ändamålet avses
vad verksamheten syftar till att åstadkomma.
Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§
kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolaget

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 98
Tjänsteskrivelsen 2020-04-15
Granskningsrapport 2019 av Lekmannarevisorn

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstadsgaragen 2019 har
bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2019-0042

KS § 73

Uppsiktsplikt AB Strömstanet 2019

Kommunstyrelsens beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstanet 2019 har bedrivits
enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1a § kommunallagen i årliga beslut pröva om
den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala befogenheterna ska
utgöra ram för verksamheten och innebär kommunalrättsliga principer som
exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen
och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med det kommunala ändamålet avses
vad verksamheten syftar till att åstadkomma.
Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§
kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 100
Tjänsteskrivelsen 2020-04-15
Granskningsrapport 2019 av Lekmannarevisorn

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstanet 2019 har bedrivits
enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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KS/2019-0043

KS § 74

Uppsiktsplikt AB Strömstads Badanstalt 2019

Kommunstyrelsens beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstads Badanstalt 2019 har
bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Reservationer och särskilda uttalanden

Mattias Gustafsson (SD) väljer att inte delta i beslutet.

Protokollsanteckning

Marie Edvinsson Kristiansen (M) begär och beviljas protokollsanteckning:
Kommunstyrelsen har beslutat att göra bedömningen att verksamheten i AB
Strömstads Badanstalt 2019 har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Moderaterna anser att det inte kan vara förenligt med något seriöst ändamål och
kommunala befogenheter och vedertagna aktiebolagsrättsliga principer att tillåta
att ett bolag år efter år går med förlust och att det saknas vederhäftiga besked
och förslag om hur verksamheten skall upphöra att vara förlustbringande.
Den lagstadgade simundervisningen för skolbarn bör bedrivas direkt av
kommunen utan ett aktiebolag som mellanhand.

Ajournering

Mötet ajourneras mellan kl 15.20-15.22.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1a § kommunallagen i årliga beslut pröva om
den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala befogenheterna ska
utgöra ram för verksamheten och innebär kommunalrättsliga principer som
exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen
och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med det kommunala ändamålet avses
vad verksamheten syftar till att åstadkomma.
Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§
kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolaget.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 101
Tjänsteskrivelsen 2020-04-15
Revisionsrapport 2019 av Lekamannarevisorn

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstads Badanstalt 2019 har
bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2019-0044

KS § 75

Uppsiktsplikt AB Strömstadslokaler 2019

Kommunstyrelsens beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstadslokaler 2019 har bedrivits
enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Jörgen Molin (M) i beslutet i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1a § kommunallagen i årliga beslut pröva om
den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under föregående kalenderår
har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala befogenheterna ska
utgöra ram för verksamheten och innebär kommunalrättsliga principer som
exempelvis lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen
och förbudet mot spekulativ verksamhet. Med det kommunala ändamålet avses
vad verksamheten syftar till att åstadkomma.
Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§
kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 102
Tjänsteskrivelsen 2020-04-15
Granskningsrapport 2019 av Lekmannarevisorn

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att göra bedömningen att verksamheten i AB Strömstadslokaler 2019 har bedrivits
enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Diariet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2019-0131

KS § 76

Uppföljning av intern kontroll Strömstads
kommun 2019

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2019
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av gällande
styrande dokument för att säkerställa att kommunstyrelsen har tillräckligt
underlag för sin uppsiktsplikt.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas rapportering av
uppföljning av de interna kontrollplanerna utvärdera kommunens samlade system
för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, se till att de åtgärdas.
Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i
de kommunala bolagen.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en rapport över nämndernas
uppföljning av internkontrollplanen för år 2019.
Enligt reglementet för intern kontroll ansvarar nämnderna för att årligen
rapportera till kommunstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar. Samtliga
nämnder har följt upp den interna kontrollplanen för år 2019. Hur beslutet sedan
har vidarebefordrats till kommunstyrelsen har dock inte skett på ett enhetligt sätt
då det har saknats tydliga anvisningar för hur rapporteringen ska ske, något som
har lyfts av kommunens revisorer i den årliga granskningen. För de kommunala
bolagen saknas idag krav på hur arbetet med intern kontroll ska struktureras och
rapporteras. Det saknas därför en rapportering från de kommunala bolagen till
kommunstyrelsen över hur den interna kontrollen fungerar. För att säkerställa att
kommunstyrelsen har tillräcklig information för att utöva sin uppsiktsplikt bör
därför en översyn göras av gällande styrande dokument.
Nämndernas rapportering av internkontrollplan för 2019 visar inte på några
allvarliga eller akuta brister i den interna kontrollen. I de fall brister har påträffats
har granskningsområdet överförts till kommande års internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 103
Tjänsteskrivelse 2020-04-06
Rapport 2019 – Uppföljning av intern kontroll

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2019

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av gällande
styrande dokument för att säkerställa att kommunstyrelsen har tillräckligt
underlag för sin uppsiktsplikt.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0221

KS § 77

Kommunstyrelsens delårsrapport mars 2020

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport mars 2020.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning
ska nämndernas och styrelsens resultat följas upp och rapporteras till
kommunfullmäktige avseende perioden januari-mars. Denna delårsrapport utgör
sådan uppföljning och omfattar även en prognos för styrelsens helårsutfall.
Utfallet för kommunstyrelsens verksamheter per 31 mars är -1,1 mnkr jämfört
med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. Inklusive förändring av
semesterlöneskuld är resultatet per 31 mars -1,7 mnkr i jämförelse med budget.
Det negativa utfallet mot den periodiserade budgeten beror på att ett antal
engångskostnader har betalats ut och att intäkter ännu inte har fakturerats.
Årsprognosen uppgår till -1,6 mnkr jämfört med budget vilket beror på lägre
intäkter för aktivitetshallen, minskad annonsförsäljning för Infocenter, coronarelaterade utgifter och ökad nyttjandegrad av friskvårdbidrag. Om ersättning fås
för corona-relaterade utgifter och om aktivitetshallen kompenseras förbättras
prognosen och bedömningen är att vi har goda möjligheter att nå ett nollresultat.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 104
Tjänsteskrivelse 2020-04-15
Kommunstyrelsens delårsrapport mars 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport mars 2020.

Beslutet skickas till

Diana Johansson – redovisningsansvarig
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0167

KS § 78

Riktlinjer för hantering av hemlig handling

Kommunstyrelsens beslut

att anta riktlinjer för hantering av hemlig handling.

Sammanfattning av ärendet

I samband med kommunens arbete med säkerhetsskydd och civilt försvar finns
det ett behov av att skapa riktlinjer för hantering av hemliga handlingar vilka är
sekretessbelagda enligt OSL 2009:400 15 kap 2§ vilka är hemliga med hänvisning
till rikets säkerhet.

Beslutsunderlag

Förslag till Riktlinjer för hantering av hemlig handling
Tjänsteskrivelse 2020-02-18 av säkerhetssamordnare Peter Birgersson Dafteryd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25 § 92

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att anta riktlinjer för hantering av hemlig handling.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningens registrator
Säkerhetsskyddschef
Webbmaster
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0125

KS § 79

Information om gemensam servicefunktion Kommuncenter

Kommunstyrelsens beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunikationschef Maria Kvarnbäck informerar om status för uppbyggnad av
gemensamt servicecenter.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0297

KS § 80

MÄLLBY 1:16 (Mällbyhöjden)exploateringsprojekt för bostäder

Kommunstyrelsens beslut

att ge miljö- och byggförvaltningen får i uppdrag att ta fram en lämplig
avgränsning för framtagandet av ett planprogram och förutsättningarna för detta
inkluderat vilka utredningar som behöver tas fram, tidplan för
planprogram/detaljplan samt vilka personella resurser som krävs.
att tekniska nämnden genom dess mark- och exploateringsavdelning får i uppdrag
att ta fram ett projektdirektiv där syfte och mål redovisas för
exploateringsprojektet samt förutsättningarna för dess genomförande
presenteras såsom förutsättningar för planprogram/detaljplan, tidplan, total
resursåtgång, projektfinansiering och budget samt förslag på hur
exploateringsprojektet ska genomföras, vilket ska ligga till grund för
ställningstagande i kommunstyrelsen om eventuell projektbeställning till tekniska
nämnden och planbeställning till miljö- och byggförvaltningen. Tekniska
nämndens förslag till projektdirektiv ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
under oktober 2020.
att ge tekniska nämnden i uppdrag att, vid behov, beställa en erforderlig
komplettering av befintlig naturinventering under sommaren 2020.

Protokollsanteckning

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet begär och beviljas
protokollsanteckning:
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet begärde bordläggning
då vi ställer oss kritiska till att alla partier inte fick rimlig tid att hantera ärendet i
partigrupperna. Det borde ligga i alla ledamöters intresse att alla partier får
likvärdig möjlighet för politisk hantering.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2019-06-18 antagit riktlinjer för bostadsförsörjning. I
dessa finns redovisat ett behov av bostäder för 1500 nya invånare fram till 2030,
viket betyder ca 700 nya bostäder.
Målsättningen med bostadsförsörjningen är att:
-

Skapa ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer

-

Att bostadsutbudet ska bidra till att göra Strömstad attraktivt för inflyttning

Riktlinjerna rangordnar tre kommunala bostadsprojekt som de högst prioriterade
för att nå målsättningen. Dessa är:
Rådhusberget – här pågår planering för att Strömstadbyggen ska kunna
bygga centralt belägna hyresrätter.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

Vattentornsberget – planarbete är inlett för ett antal bostäder i form av
villor eller radhus.
Mällbyhöjden – kommunens långsiktigt största potential för
bostadsbyggande.
Mällbyhöjden är ett stort område som kommer planeras och byggas ut i etapper.
Det är viktigt att tidigt hitta en grundstruktur för att sen kunna bebygga
delområden via olika detaljplaner. Här kan även långsiktigt finnas utrymme för t
ex förskola, särskilt boende m m.
Miljö- och byggförvaltningen har för närvarande till följd av Covid-19 efter
önskemål från ett antal exploatörer tvingats bromsa några pågående planprojekt
och har därför i nuläget personalresurser tillgängliga. Detta möjliggör en uppstart
av arbetet med Södra Mällbyhöjden. Det finns inga budgeterade medel för
exploateringsprojektet i tekniska nämndens exploateringsbudget för 2020.
Förvaltningen anser det i nuläget klokt att använda tillgängliga personalresurser
till något framåtsyftande projekt. Finansieringen behöver dock lösas och det
borde i nuläget vara möjligt att omfördela exploateringsresurser från mindre
prioriterade projekt. I detta inledande skede som föreslås pågå under sommaren
2020 förväntas kostnader komma i form av personalens timkostnader samt
kostnader för eventuell ytterligare naturinventering som behöver göras under
sommarperioden för att få fördjupade kunskaper av områdets förutsättningar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-29 § 123-124
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att ge miljö- och byggförvaltningen får i uppdrag att ta fram en lämplig
avgränsning för framtagandet av ett planprogram och förutsättningarna för detta
inkluderat vilka utredningar som behöver tas fram, tidplan för
planprogram/detaljplan samt vilka personella resurser som krävs.
att tekniska nämnden genom dess mark- och exploateringsavdelning får i uppdrag
att ta fram ett projektdirektiv där syfte och mål redovisas för
exploateringsprojektet samt förutsättningarna för dess genomförande
presenteras såsom förutsättningar för planprogram/detaljplan, tidplan, total
resursåtgång, projektfinansiering och budget samt förslag på hur
exploateringsprojektet ska genomföras, vilket ska ligga till grund för
ställningstagande i kommunstyrelsen om eventuell projektbeställning till tekniska
nämnden och planbeställning till miljö- och byggförvaltningen. Tekniska
nämndens förslag till projektdirektiv ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
under oktober 2020.
att ge tekniska nämnden i uppdrag att, vid behov, beställa en erforderlig
komplettering av befintlig naturinventering under sommaren 2020.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

Förslag till beslut under sammanträdet

Mats Granberg (S), Rose-Marie Fagerberg (KD), Kent Hansson (S) och Mattias
Gustafsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa
kommunstyrelsemöte.

Ajournering

Mötet ajourneras mellan kl 17.20-17.35.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska bordläggas eller inte och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet inte ska bordläggas.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bordläggning och nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Med 6 nej-röster för avslag mot 5 ja-röster för bordläggning beslutar
kommunstyrelsen att ärendet inte ska bordläggas.
Ledamot

Parti

Ersättare

Mats Granberg

S

Nej

Leif Andersson

S

Nej

Rose-Marie Fagerberg

KD

Nej

Marielle Alvdal

FI

Nej

Mattias Gustafsson

SD

Nej

Lars Tysklind

L

Ja

Mikael Cederbratt
Marie Edvinsson
Kristiansen

M

Ja

M

Ja

Åsa Torstensson

C

Ja

Bengt Bivrin

MP

Ja

Kent Hansson

S

Summa

Parti Ja Nej

Nej
5

6

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0312

KS § 81

Begäran om garanti för permissionskostnader
i AB Strömstads Badanstalt

Kommunstyrelsens beslut

att bestämma att kommunen kommer täcka extra kostnader till följd av att AB
Strömstads Badanstalt eventuellt inte får kompensation från tillväxtverket för
permitteringar. Beslutet gäller som längst till och med 30 juni 2020.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Rose-Marie Fagerberg (KD) i handläggningen i detta
ärende.

Sammanfattning av ärendet

AB Strömstads Badanstalt lider stora förluster på grund av situationen som
uppstått kring covid-19. Bolaget har permitterat sin personal och ansökt om stöd
från tillväxtverket. Då offentligt ägda bolag inte är berättigade till stödet om inte
verksamheten bedöms som affärsmässig, därmed finns det en osäkerhet i om
bolaget kommer att erhålla stödet eller inte.
Med det i åtanke så behöver man varsla personal om uppsägning. Detta skulle
vara väldigt negativt för verksamheten då man inte längre kommer att kunna hålla
bassängen öppen för kommuninvånarna. Styrelsen bedömer att man måste varsla
personal om uppsägning om inte ägaren åtar sig att tillskjuta medel för den förlust
som kan uppstå om man inte får stöd från tillväxtverket.
Kostnaderna som tillväxtverket eventuellt täcker motsvarar 200 tkr i månaden och
det är förvaltningens bedömning att denna situation kommer bestå under 4
månader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-29 § 125

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

att bestämma att kommunen kommer täcka extra kostnader till följd av att AB
Strömstads Badanstalt eventuellt inte får kompensation från tillväxtverket för
permitteringar. Beslutet gäller som längst till och med 30 juni 2020.

Beslutet skickas till

AB Strömstads Badanstalt
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0125

KS § 82

Initiativärende om känslighetsanalys på
ekonomin från Marie Edvinsson Kristiansen
(M)

Kommunstyrelsens beslut

att ge kommundirektören i uppdrag att se till att kommunstyrelsen får en ny
analys över ekonomin på grund av covid-19-situationen vid nästa
kommunstyrelsemöte den 27 maj 2020.

Sammanfattning av ärendet

Marie Edvinsson Kristiansson begär, såsom initiativärende, att få en
känslighetsanalys på Strömstads kommun på grund av covid-19-situationen.
Ekonomichef Carsten Sörlie redovisar en skatteprognos, resultatprognos och
intäktstappsprognos.

Förslag till beslut under sammanträdet

Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar att kommunstyrelsen får en ny analys vid
kommunstyrelsen den 27 maj 2020.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Ekonomichefen
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

38 (38)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-29

KS/2020-0165

KS § 83

Val av representant till Strömstads Akademi

Kommunstyrelsens beslut

att lämna platsen som representant i Strömstad Akademi vakant till dess förslag
på kandidater framläggs.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot i Kultur- och fritidsutskottet efter
Helena L´Estrade som har avsagt sig uppdraget.
Kommunfullmäktige entledigade Helena L´Estrade från uppdraget vid
kommunfullmäktige 2020-04-23.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lars Tysklind (L) uppger att Liberalerna i dagsläget inte har någon person att
föreslå utan att platsen får lämnas vakant till dess förslag på kandidater framläggs.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att lämna platsen vakant
och finner att så sker.

Beslutet skickas till
Gruppledarna
Diariet

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: ks@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-196 78

