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Plats och  
sammanträdestid 
 

  Kommunfullmäktiges sessionssal 
  2018-12- 13 klockan 18:00 – 22:00 

Beslutare Kent Hansson (S) 
Mikael Cederbratt (M) 
Mattias Gustafsson (SD)  
Lars Tysklind (L)  
Åsa Torstensson (C)  
Lena Martinsson (S) 
Moa Aslan (KD) 
Ronnie Brorsson (S)  
Marie E. Kristiansen (M)  
Fredrik Eriksson (SD) 
Lars Åke Karlgren (V)  
Marie Rask (S)  
Karla Valdivieso (MP)  
Kerstin Karlsson (L) 
Peter Dafteryd (C) 
Jörgen Molin (M)  
Mats Granberg (S) 
 

Ulf Johansson (SD)  
Marielle Alvdal (FI) 
Helene Andersson Novela (S) 
Dag Wersén (M) 
Mette H Johansson (L)  
Anna-Lena Carlsson (C)  
Anders Ekström (KD) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Morgan Gustafsson (SD)  
Merry Johansson (S) 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Mia Öster (V) 
Leif Andersson (S) 
Hans-Robert Hansson (L)  
John Johansson (SD) 
Andreas Hermansson (C) 
 
 

Bengt Bivrin (MP)  
Simone Fischer (M) 
Ligia Morales Ahlgren (S)  
David Holgersson (KD) 
Sven Nilsson (SD)  
Lena Sundberg (S) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Rose-Marie Fagerberg (KD) 
Stellan Nilsson (V)  
Elisabeth Johansson (C) 
Sanja Lilli Gohlke (SD) 
Johanna Ekeroth (S) 
Andreas Nikkinen (MP) 
Olle Westling (S) 
 
 

  
Övriga deltagare 
 

Per-Olof Hermansson kommundirektör, Michael Olsson förvaltningschef miljö- och bygg 
förvaltningen, Roland Kindslätt förvaltningschef tekniska förvaltningen, Monica Birgersson 
förvaltningschef socialförvaltningen samt Ingemar Edwardsson revisionen. 
 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunledningsförvaltningen 2018-12-19 

 
Sekreterare 

 
 ...........................................................................     Paragrafer §§  45- 60 

 
 

Ralf Karlsson 

Ordförande  ...........................................................................  
 
 

Ronnie Brorsson (S) 

Justerare  ............................................................................................................................  
 
 

 Andreas Hermansson (C)                             Mats Granberg (S) 

  
Organ 
 

Kommunfullmäktige ANSLAGSBEVIS  
(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 

Sammanträdesdatum 
 

2018-12-13 

Datum för 
anslagsuppsättning 

 Datum för   
2018-12-20 anslagsnedtagning 2019-01-11 

  
Protokollets 
förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KF § 45     Dnr KS/2018-0123 

Allmänhetens fråga  

Kommunfullmäktiges beslut 

att notera allmänhetens fråga och svar till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med frågor till kommunfullmäktige angående att kommunen 
har köpt in tösalt från svartlistat företag, samt när och var ska ett äldre/särskilt boende 
byggas. 

Tekniska förvaltningens svar är att man köpte prov på tösalt enligt nedan. 
 
Datum               Kvantitet          Belopp 
2010-01-07       35,0 kg               4006,80 
2014-12-10       17,5 kg               2321,40 
2016-03-07       70,0 kg               9285,60 
Totalt                 122,5                15613,80 
 
På frågan om äldre/särskilt boende svarar ordförande att man fortfarande inte vet helt 
säkert när och var man kommer att bygga ett nytt äldre/särskilt boende. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
att notera allmänhetens fråga och svar till protokollet. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Barbro Nilsson 

 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Strömstads Kommun 
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KF § 46                                             Dnr: KS/2018-0427 

Motion angående Gender Budget 

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson, Centerpartiet  har inkommit med en motion där Elisabeth anger 
följande; att se människan bakom siffrorna i en budget är viktigt för att få en uppfattning 
om hur våra skattepengar används. Det är tänkt att en kommunal budget ska vara 
könsneutral, men utan att säkert veta hur medlen fördelas är inte detta helt säkert.  
Det är vanligt att en budget fördelar resurser på ett sätt som påverkar olika grupper av 
människor på olika sätt. Omedvetet kan större vikt kan läggas vid pojkar och mäns 
aktiviteter samt behov inom kommunens alla verksamheter. Eller för den delen flickor och 
kvinnor. 
För att veta om fördelningen av offentliga medel är snedfördelad mellan könen, behövs 
detta genomlysas genom Gender Budget. På detta vis synliggörs det om resurser bör 
omfördelas för att skapa en rättvisare fördelning mellan könen. Fokus i Gender Budget 
ligger således på resursfördelningen och inte på att budgetbeloppen måste ändras. 
Gender budget arbetet utgörs av tre delar:* 
 -  Utvärdering av budgetens effekter ur ett genusperspektiv 
-   Integrering av ett genusperspektiv på alla nivåer i budgetförfarandet 
 - En restrukturering - en förändring av inkomster och utgifter för att främja jämställdhet 
 
Elisabeth yrkar på att; Strömstad Kommun inför budgetarbetet för 2021 genomför Gender 
Budget i  kommunens alla verksamheter, samt bolag,  för att belysa hur resurserna 
fördelas mellan könen.  
Att det redan i budgetarbetet 2020 genomförs inom kultur- och fritidsverksamheten, för 
att se resursfördelningen mellan könen av ekonomiskt stöd till föreningar och inom egen 
genomförd verksamhet, enligt ovan nämnda tre delar. 
Att resultatet redovisas med övrig bokslutsredovisning 

Beslutsunderlag 
Motion Elisabeth Johansson, Centerpartiet 17 september 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förslagsställaren Elisabeth Johansson (C) yttrar sig och utvecklar motionen.  

Marielle Alvdal (FI), Karla Valdivieso (MP) och samtliga ledamöter från Liberalerna genom 
Mette H Johansson (L) bifaller motionen. 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Elisabeth Johansson. 

 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF § 47                                             Dnr: KS/2018-0428 

Motion angående porrfri zon i Strömstad Kommun  

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till Kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson, Centerpartiet  har inkommit med en motion där Elisabeth anger 
följande; Att våra elever ska ha en skola som är fri från pornografi finns det en stor 
samstämmighet kring. När denna fråga lyftes i Barn- och Utbildningsnämnden blev svaret 
att ansvaret ligger hos kommunens IT-verksamhet, då detta kräver vissa tekniska 
lösningar. 
Lika självklart som att vara barn och ungdomar ska ha en porrfri zon anser jag att 
Strömstad Kommun behöver ta ett helhetsgrepp i denna fråga. Det bör vara lika självklart 
att våra medarbetare samt politiker inte ska ha möjlighet att på kommunens enheter 
och/eller på arbetstid kunna besöka pornografiska sidor på internet. 
I sin studie "The Politics of Legal Challenges to Pornography" påvisar Max Waltman 
forskare vid Stadsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet, att det finns en 
koppling mellan konsumtion av porr och att inte respektera andras gränser, sexuella 
trakasserier och begå övergrepp. 
Som huvudman för skolan i Strömstad Kommun, och som offentlig arbetsgivare bör vi i 
största möjliga utsträckning omöjliggöra konsumerande av pornografi. 
Elisabeth yrkar på att; det snarast tas fram filter eller annan teknisk lösning som 
omöjliggör att det på de enheter som tillhör Strömstad Kommun går att komma åt 
pornografiska sidor, samt på egna privata enheter komma åt dessa sidor när man 
använder kommunens nät samt att elevernas enheter, från förskoleklass till gymnasiet, 
prioriteras i detta arbete. 

Beslutsunderlag 
Motion Elisabeth Johansson, Centerpartiet 17 september 2018 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden och till Kommunstyrelsen för 
yttrande samt att kommunstyrelsen har samordningsansvar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förslagsställaren Elisabeth Johansson (C) yttrar sig och utvecklar motionen samt  
yrkar på att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen. 

Marielle Alvdal (FI), Karla Valdivieso (MP), Mia Öster (V) samtliga ledamöter från 
Moderaterna genom Marie Edvinsson. Kristiansen (M) och samtliga ledamöter från 
Liberalerna genom Kerstin Karlsson (L) bifaller motionen och Elisabeth Johanssons 
yrkande. Johanna Ekeroth (S) stödjer motionens intentioner. 

 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut mot Elisabeth 
Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Elisabeth 
Johanssons yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Elisabeth Johansson. 

 
 

mailto:ks@stromstad.se
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KF § 48                                             Dnr: KS/2018-0516 

Motion om reservvattentäkt 

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till tekniska nämnden och till kommunstyrelsen för yttrande. 

att beaktar möjligheten till kommunal samverkan. 

att kommunstyrelsen har samordningsansvar. 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Robert Hansson med flera från Liberalerna har inkommit med en motion där de 
anger att Strömstads kommun måste ha en reservvattentäkt!  
Liberalerna föreslår att det under denna mandatperiod genomförs en grundlig utredning, 
inklusive kostnadsberäkningar, av vilka alternativ som finns för en reservvattentäkt för 
Strömstads kommun. 
 att utredningen ska genomföras av KS som strategisk samordnande nämnd och att alla 
kommunens nämnder, förvaltningar, bolag och styrelser ska involveras  
● att näringslivet och allmänheten ska få yttra sig i frågan.  
● att förslag på hur Strömstads kommun kan få en framtida reservvattentäkt ska 
presenteras för KF innan denna mandatperiods slut. 

Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna 2018-11-04 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till tekniska nämnden och till kommunstyrelsen för yttrande. 
att beaktar möjligheten till kommunal samverkan. 
att kommunstyrelsen har samordningsansvar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förslagsställaren Hans-Robert Hansson (L) yttrar sig och utvecklar motionen. 
Bengt-Göran Bergstrand (M) bifaller motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Tekniska nämnden. 
Hans-Robert Hansson 

 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF § 49                                             Dnr: KS/2018-0526 

Motion - Kosters utveckling och framtid 

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Dafteryd från Centerpartiet har inkommit med en motion där Peter anger följande;  
Strömstads kommun har under de senaste åren aktivt medverkat i arbetsgruppen för att 
ta fram en lokalt hållbar lösning på vatten- och avloppsfrågan. 
Vi har också tagit en aktiv del i det arbete som pågår i de olika delprojekten inom 
huvudprojektet Kosters framtid. 
Dessa projekt är mycket viktiga för Kosteröarna som ett levande samhälle och 
väl fungerande besöksmål i Kosterhavets Nationalpark. 
Peter Dafteryd föreslår att kommunen inrättar formella sam rådsmöten mellan KSAU och 
Kosternämnden på samma sätt som KSAU har med kommunens nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 
Motion från Peter Dafteryd, Centerpartiet 2018-11-07. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Torstensson (C), Marielle Alvdal (FI), Bengt-Göran Bergstrand (M)  och samtliga 
ledamöter från Liberalerna genom Lars Tysklind (L) bifaller motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Peter Dafteryd 

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/
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KF § 50                                             Dnr: KS/2018-0529 

Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut  

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och till socialnämnden för 
yttrande. 

att kommunstyrelsen har samordningsansvar. 

Sammanfattning av ärendet 
Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ har inkommit med en motion där Marielle bland 
annat anger följande; Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av 
rätten att själv bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder anses 
enligt dessa begränsande normer vara överordnad individens frihet och kopplas särskilt 
till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Kraven på de unga 
kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men även hbtq-personer och unga män förtrycks 
genom att exempelvis utsättas för våld om de lever ut en sexualitet som inte ingår i 
heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Även barnäktenskap 
förekommer. 

Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion, etnicitet eller kultur. 
Både kvinnor och män kan såväl delta i som själva utsättas för förtryck i namn av heder. 
Feministiskt initiativ anser att det är av yttersta vikt att synliggöra allt våld och förtryck.  
Feministiskt initiativ Strömstad yrkar att Strömstad kommuns alla lärare ska få utbildning 
kring hedersrelaterat förtryck. Enligt Skolverket bör det omfatta arbete på tre nivåer - att 
nå alla skolungdomar, att upptäcka utsatthet, samt att ge stöd och skydd i akuta 
situationer. Feministiskt initiativ yrkar därför på att en halvdag vartannat år ska ägnas åt 
utbildning kring hedersrelaterat förtryck, inklusive riskvärdering; för all fritidspersonal, 
elevhälsopersonal och alla lärare i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Motion Marielle Alvdal, Feministiskt initiativ 2018-11-09 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och till socialnämnden för 
yttrande samt att kommunstyrelsen har samordningsansvar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Förslagsställaren Marielle Alvdal (FI) yttrar sig och utvecklar motionen. 

Kerstin Karlsson (L), Marie Edvinsson. Kristiansen (M)  och samtliga ledamöter från 
centerpartiet genom Anna-Lena Carlsson (C) bifaller motionen. 

 
 

mailto:ks@stromstad.se
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Marielle Alvdal 
Barn- och utbildningsnämnden diarium. 
Socialnämnden diarium. 
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KF § 51                                             Dnr: KS/2018-0245 

Redovisning av motioner 2018 

Kommunfullmäktiges beslut  

att notera redovisningen till protokollet. 

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

Motioner – ej besvarade 
KS/2016-0173 Fastighetsköp. Återremitterat till AB Strömstadsbyggen 2018-03-02 ej 
besvarade med en handläggningstid på över ett år. 

KS/2017-0122 Ett öppet och tryggt Strömstad. Återremitterat till Kommunstyrelsen 2017-
11-23 ej besvarade med en handläggningstid på över ett år. 

KS/2017-0597 Utbyggnad av gång- och cykelväg till Seläter. Remitterat till Tekniska 
nämnden ej besvarade med en handläggningstid på över ett år. 
KS/2017-0154 Friskare vård i Strömstad. ej besvarade med en handläggningstid på över 
ett år. 

KS/2018-0203 6 timmars arbetsdag att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
KS/2018-0153 Ny högstadieskola att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
KS/2018-0322 För ett tryggare Strömstad om korsningen Karlsgatan – Ringvägen att 
remittera motionen till tekniska nämnden. 

Besvarade motioner 2018 
KS/2017-0564 Borttagande av busshållplats vid nedre bron.  
KF beslut att bifalla motionen 
KS/2017-0389 Solskydd på förskolor. KF beslut att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-28 § 130 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 § 173 
Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att notera redovisningen till protokollet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
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KF § 52                                     Dnr: KS/2018-0244 

Redovisning av medborgarförslag 2018 

Kommunfullmäktiges beslut  

att notera redovisningen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska styrelsen, till fullmäktiges sista möte före 
sommaren respektive sista möte för året, redovisa de medborgar-förslag som ej beretts 
färdigt.  

Medborgarförslag – ej besvarade 
KS/2017-0086 Säkrare skolväg från Tången till Bojarskolan. Översänt till Tekniska 
nämnden för beslut. ej besvarade med en handläggningstid på över ett år. 
KS/2017-0403 Friskare vård i Strömstad. ej besvarade med en handläggningstid på över 
ett år. 

 KS/2018-0092 Avsätta pengar för bevarande av kulturbyggnader på Nord-Långö    
 Alaska. Svar på KS 2018-11-28 

KS/2018-0241  Särskilt boende överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för 
beslut. 
KS/2018-0221 Utvidgat fibernät. Översänt till AB StrömstaNet för beslut. 
KS/2018-0407 Medborgarförslag angående uppförandet av en bekvämlighetsinrättning, toalett, 
på Kärleksudden. 
KS/2018-0413 Medborgarförslag - FÖR ETT LEVANDE CENTRUM 
 
Besvarade medborgarförslag under 2018 
KS/2014-0358 Träffpunkt för teknik och motorintresserade. KF beslut att i den utökade 
fritidsgårdsverksamheten kommer motor och teknik att vara en av de 
verksamhetsgrenar som kommer finnas i verksamheten 
KS/2017-0616 Omplacering av byst av Emelie Flygare-Carlén. Tekniska nämndens beslut 
att bifalla medborgarförslaget och flytta bysten till Kulturhuset Skagerack. KS/2017-0674 
Schackbräde på strandpromenaden. Svar på KF 2018-11-22  
Tekniska nämnden; att lyfta in förslaget med ett schackbräde på Plagen i det framtida 
utvecklingsarbetet med Plagen. 

KS/2017-0684 Frisbeegolfbana. KF beslut att kultur- och fritidsutskottet tittar på förslaget 
i samarbete med förslagsställaren.  

KS/2018-0200 Caféet i kulturhuset Skagerack. KF beslut att kultursamordnaren kommer 
tillsammans med kulturhusrådet att arbeta vidare för ett gemensamt kulturhus, öppet 
och tillgängligt för alla. 

 
 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (36) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-12-13 KS/ 2018-0293 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KS/2018-0216 Mätning av halten av kväveoxid i luften i Strömstads centrum.  
MBN beslut att avslå medborgarförslaget med motivering att Kväveoxid (kvävemonoxid, 
NO) är en gas som inte anses vara särskilt hälsoskadlig. 

KS/2018-0317 Medborgarförslag om närtrafiken KF beslut att avslå medborgarförslaget, 
att Strömstads kommun ska arbeta för att det är gångvägen till närmsta hållplats som 
mäts och inte avståndet fågelvägen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-28 § 131 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14  §  174         
Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att notera redovisningen till protokollet. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 

 
 
 

mailto:ks@stromstad.se
http://www.stromstad.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (36) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2018-12-13 KS/ 2018-0293 
   
    

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KF § 53                                            Dnr: KS/2016-0639 

Canning – tillägg till markanvisningsavtal 

Kommunfullmäktiges beslut  

att godkänna upprättat förslag om tillägg till markanvisningsavtal avseende markanvisning 
för bostäder och verksamheter på Canning. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Centerpartiet, moderaterna, liberalerna och miljöpartiet reserverar skriftligt mot beslutet 
att teckna ett tilläggsavtal till markanvisningsavtalet för Canning.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-25, KF §14, att förlänga markanvisningsavtalet 
med Riksbyggen ekonomisk förening med ytterligare  
24 månader från och med 2018-11-09, samt att ge t.f. kommundirektör i uppdrag att ta 
fram ett förslag på tillägg till markanvisningsavtal. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på tillägg till mark-anvisningsavtal 
utifrån den inriktning som förvaltningen uppfattat att det finns en politisk majoritet för. 
Detta innebär i huvudsak att Skeppsbroplatsen inte längre ska detaljplaneläggas för 
bostäder utan ska i sin helhet istället detaljplaneläggas så att den blir allmänt tillgänglig 
samt att andelen hyresrätter ska vara oförändrad och även fortsättningsvis utgöra minst 
20 % av det totala antalet bostäder.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-28 §127 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-28 §180 
Tjänsteskrivelse Per-Olof Hermansson TF kommunchef 
Förslag om tillägg till markanvisningsavtal 
Markanvisningsavtal 
Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-25 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att godkänna upprättat förslag om tillägg till markanvisningsavtal avseende markanvisning 
för bostäder och verksamheter på Canning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Wersén (M) yrkar på att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Lars Tysklind (L), Åsa Torstensson (C) och Karla Valdivieso (MP) bifaller Dag Werséns (M) 
yrkande. 

Lena Martinsson (S) yrkar på att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Marielle Alvdal (FI), Anders Ekström (KD) och Mattias Gustafsson (SD) bifaller Lena 
Martinssons (S) yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Dag Werséns (M) yrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
Den som röstar för att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut; röstar JA 
Den som röstar för att bifalla Dag Wersén (M) yrkande; röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 23 ja-röster och 16 nej-röster. (se bilaga ) 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 

        Per-Olof Hermansson Kommundirektör. 
        Kristin Ulfstad mark- och exploateringschef. 
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Bilaga 1. Omröstning; Canning – tillägg till markanvisningsavtal När-
varande 

Vid omröstning § 53 

Namn Ersättare JA NEJ AVSTÅR 
S Kent Hansson   X x   
M Mikael Cederbratt   X  x  
SD Mattias Gustafsson   X x   
L Lars Tysklind   X  x  
C Åsa Torstensson   X  x  
S Lena Martinsson   X x   
KD Moa Aslan   X x   
M Marie Edvinsson Kristiansen   X  x  
SD Fredrik Eriksson   X x   
V Lars Åke Karlgren  Stellan Nilsson X x   
S Marie Rask   X x   
MP Karla Valdivieso   X  x  
L Kerstin Karlsson  X  x  
C Peter Dafteryd  Elisabeth Johansson X  x  
M Jörgen Molin   X  x  
S Mats Granberg   X x   
SD Ulf Peter Johansson  Sanja Lilli Gohlke X x   
FI Marielle Alvdal   X x   
S Helene Andersson Novela  Johanna Ekeroth X x   
M Dag Wersén   X  x  
L Mette H Johansson   X  x  
C Anna-Lena Carlsson   X  x  
KD Anders Ekström   X x   
S Bengt Simonsson Fröjd   X x   
SD Morgan Gustafsson   X x   
S Merry Johansson   X x   
M Bengt-Göran Bergstrand   X  x  
V Mia Öster   X x   
S Leif Andersson   X x   
L Hans-Robert Hansson   X  x  
SD John Johansson   X x   
C Andreas Hermansson   X  x  
MP Bengt Bivrin  Andreas Nikkinen X  x  
M Simone Fischer   X  x  
S Ligia Morales Ahlgren  Olle Westling X x   
KD David Holgersson  Rose-Marie Fagerberg X x   
SD Sven Nilsson   X x   
S Lena Sundberg  X x   
S Ronnie Brorsson ordförande  x x   
  Summa:  23  16   
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KF § 54                                             Dnr: KS/2017-0120 

Svar på - Medborgarförslag om en Friskare vård i Strömstad 

Kommunfullmäktiges beslut  

att bifalla medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Sven Moosberg mfl har inkommit med ett medborgarförslag med begäran att 
politikerna i Strömstad, i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige, arbetar för att 
tillsammans med dem och med VG-regionen/landstinget, i enlighet med 
Norrtäljemodellen, kunna ge vård dygnet runt i Strömstad till kommunens 
invånare och besökare. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-28 § 128 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 § 171 
Protokoll socialnämnden 2018-02-22 
Tjänsteskrivelse förvaltningschef Monica Birgersson 2018-01-29 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-23 
Medborgarförslag 2017-02-20 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att avslå medborgarförslaget med motivering att socialförvaltningen anser att det i 
dagsläget inte finns förutsättningar för någon djupare utredning av Strömstads möjlighet 
att använda sig av Norrtäljemodellen och anser därmed att medborgarförslaget bör 
avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekström (KD) yrkar på att medborgarförslaget ska bifallas. 

Marielle Alvdal (FI), Leif Andersson (S) samt Fredrik Eriksson (SD) bifaller Anders Ekströms 
(KD) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anders Ekströms (KD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
Sven Moosberg 
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KF § 55                                           Dnr: KS/2017-0120 

Svar på -  Motion om en Friskare vård i Strömstad 

Kommunfullmäktiges beslut  

att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya Moderaterna i Strömstad har inkommit med en motion med begäran att 
politikerna i Strömstad, i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige, arbetar för att 
tillsammans med dem och med VG-regionen/landstinget, i enlighet med 
Norrtäljemodellen, kunna ge vård dygnet runt i Strömstad till kommunens 
invånare och besökare. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-28 § 129 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 § 172   
Protokoll socialnämnden 2018-02-22 
Tjänsteskrivelse förvaltningschef Monica Birgersson 2018-01-29 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-03-23 
Motion 2017-02-28 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att avslå motionen med motivering att socialförvaltningen anser att det i dagsläget inte 
finns förutsättningar för någon djupare utredning av Strömstads möjlighet att använda sig 
av Norrtäljemodellen och anser därmed att motionen bör avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt Göran Bergstrand (M) yrkar på att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Bengt Göran Bergstrand (M)  
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
Mikael Cederbratt (M) 
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KF § 56                                       Dnr: KS/2018-0030 

Kommuninvest - Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal 
och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 
kommunicera borgensförbindelse 

Kommunfullmäktiges beslut  

att Strömstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 
16 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Strömstads kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Strömstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 

att Strömstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Strömstads 
kommun den 7 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller. 

att Strömstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Strömstads 
kommun den 7 oktober 2011, vari Strömstads kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse kommunens firmatecknare, kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektör, att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser.  

Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Strömstads kommun utfärdade 
sin borgensförbindelse den 16 november 1999 och har bekräftat densamma genom 
beslut av kommunfullmäktige den 29 oktober 2009. 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av 
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 
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Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Strömstads kommuns borgensåtagande kommer 
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindel-serna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Strömstads kommun innan 
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, 
på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgens-förbindelsen alltjämt är 
gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av 
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en 
tioårsperiod. 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Strömstads kommun undertecknade Regressavtalet den 7 
oktober 2011 och Garantiavtalet den 7 oktober 2011. Även dessa avtal riskerar att bli 
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som 
ovan angivits för borgensförbindelsen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-28 § 133 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14  § 176 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef 
Skrivelse från Kommuninvest daterad 2018-07-20 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att Strömstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 
16 november 1999 (”Borgensförbindelsen”), vari Strömstads kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Strömstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 
att Strömstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Strömstads 
kommun den 7 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller. 
att Strömstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Strömstads 
kommun den 7 oktober 2011, vari Strömstads kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 
att utse kommunens firmatecknare, kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektör, att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Dag Wersén (M) bifaller Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef. 
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KF § 57                                       Dnr: KS/2018-0521 

Investeringsramar och borgen för bolagen 2019 

Kommunfullmäktiges beslut  

att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadbyggen till 50.000 tkr plus överföring 
av ram från 2018 på 20.600 tkr till totalt 70.600 tkr.  

att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadlokaler till 50.000 tkr plus överföring 
av ram från 2018 på 50.500 tkr till totalt 100.500 tkr. 

att fastställa investeringsram 2019 för AB StrömstaNet till 4.500 tkr plus överföring av 
ram från 2018 på 8.000 tkr till totalt 12.500 tkr. 

att reducera ram för borgensåtagande för AB Strömstadbyggen med 70.000 tkr till totalt 
745.700 tkr.  

att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB Strömstadlokaler med 50.000 tkr till totalt 
464.000 tkr.  

att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB StrömstaNet med 20.000 tkr till totalt 
100.000 tkr .  

Sammanfattning av ärendet 
AB Strömstadlokaler och AB StrömstaNet har aviserat med ett behov för utökad 
borgensram. Behovet av utökad borgensram är föranledd av de investeringsplaner som 
finns för 2019.  
Investeringarna är i det väsentliga nödvändiga för att varsamheterna ska nå sina mål och 
vi ska lösa efterfrågan efter bostäder. 
Kommunkonsernen (Strömstad Kommun) har samtidigt ett behov att inte utöka sina 
skulder och borgensåtagande räknas som en skuld i när kreditorer bedömer våra limiter. 
Därför föreslås att 70 mnkr av AB Strömstadbyggens oanvända borgensram tas bort och 
i stället används till att ge AB Strömstadlokaler och AB StrömstaNet nödvändigt 
handlingsutrymme till att genomföra investeringsplanerna. 
Genom detta vill inte kommunkonsernen (Strömstad Kommun) utöka sin skuldbörda. 
Av bolagets ägardirektiv framgår krav på soliditet och resultat som ska beaktas av 
bolagsstyrelsen i kommande investeringsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-11-28 § 134 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-14 § 177 
Tjänsteskrivelse Carsten Sörlie ekonomi- och IT chef 2018-11-07 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadbyggen till 50.000 tkr plus 
överföring av ram från 2018 på 20.600 tkr till totalt 70.600 tkr.  
att fastställa investeringsram 2019 för AB Strömstadlokaler till 50.000 tkr plus överföring 
av ram från 2018 på 50.500 tkr till totalt 100.500 tkr. 
att fastställa investeringsram 2019 för AB StrömstaNet till 4.500 tkr plus överföring av 
ram från 2018 på 8.000 tkr till totalt 12.500 tkr. 
att reducera ram för borgensåtagande för AB Strömstadbyggen med 70.000 tkr till totalt 
745.700 tkr.  
att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB Strömstadlokaler med 50.000 tkr till totalt 
464.000 tkr.  
att bevilja ny ram för borgensåtagande för AB StrömstaNet med 20.000 tkr till totalt 
100.000 tkr .  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
AB Strömstadbyggen. 
AB Strömstadlokaler. 
AB StrömstaNet. 
Carsten Sörlie, Ekonomi- och IT-chef. 
Diana Johansson, Redovisningsansvarig. 
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KF § 58  Dnr KS/2018-0067 

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktiges beslut  

att notera anmälningsärende till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsbokslut och revisionsrapport för Fyrbodal 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att notera anmälningsärende till protokollet. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
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KF §  59                                             Dnr: KS/ 2018-0530 

Val till nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

att för perioden 2019-2022 utse följande ledamöter och ersättare. 

01. Val av revisorer för kommunförvaltningens räkenskaper samt val av 
ordförande och vice ordförande. 

Ordinarie ledamot  Ordinarie ledamot 
Åsa Karlsson (S)  Ingemar Nordström (L) 
Madeline Nichols (C )  Jan Gabrielsson (M) 
Peter Nilsson (KD)   Martin Gustafsson (SD) 
   
att för samma period utse ordförande; Ingemar Nordström (L) 
att för samma period utse vice ordförande; Åsa Karlsson (S) 
 
   
02. Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen (11) samt val av 
ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Kent Hansson (S)  Lena Martinsson (S) 
Mats Granberg (S)  Jan Vidar Seljegren (S) 
Leif Andersson (S)  Pia Tysklind (S) 
Åsa Torstensson (C )  Anna-Lena Carlsson (C ) 
Lars Tysklind (L)  Helena Léstrade (L) 
Bengt Bivrin (MP)  Karla Valdivieso (MP) 
Marie Edvinsson. Kristiansen (M)  Jörgen Molin (M) 
Mikael Cederbratt (M)  Ola Persson (M) 
Marielle Alvdal (FI)  Lars-Åke Karlgren (V) 
Mattias Gustafsson (SD)  Fredrik Eriksson (SD) 
Rose-Marie Fagerberg  (KD)   Anders Ekström (KD) 
   
att för samma period utse ordförande; Kent Hansson (S) 
att för samma period utse 1:e vice ordförande; Mats Granberg (S) 
att för samma period utse 2:e vice ordförande; Lars Tysklind (L) 
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03. Val av ledamöter och ersättare i Socialnämnden (9) samt val av ordförande, 
1:e vice och 2:e vice ordförande. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Pia Tysklind (S)  Helene Andersson Novela (S) 
Ligia Morales Ahlgren (S)  Johanna Ekeroth (S) 
Andreas Friedemann Hildebrand (KD)  Olle Westling (S) 
Gunilla Hegardt (V)  Joar Alvdal (FI) 
Anna-Lena Carlsson (C )  Britt Eriksson (C ) 
Anders Karlsson (MP)  Daniel Ödlund (MP) 
Hans-Robert Hansson (L)  Birgita Laugmo (L) 
Simone Fischer (M)  Jörgen Molin (M) 
Mattias Gustafsson (SD)   Eugina Eriksson (SD) 
   
att för samma period utse ordförande; Pia Tysklind (S)  
att för samma period utse 1:e vice ordförande; Ligia Morales Ahlgren (S) 
att för samma period utse 2:e vice ordförande; Anna-Lena Carlsson (C ) 
   
   
04. Val av ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden (9) samt val 
av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Lena Martinsson (S)  Marie Rask (S) 
Rolf Pettersson (S)  Johanna Ekeroth (S) 
Alexander Weinehall (KD)  Petra Hedström (S) 
Hans-Inge Sältenberg (C )  Andreas Hansson (C ) 
Sandra Andersson (L)  Erling Karlsson (L) 
Marie Edvinsson. Kristiansen (M)  Emilie Hansson (M) 
Marie Goksöyer (M)  Pia Scholer (MP) 
Sanja Gohlke (SD)  Fredrik Eriksson (SD) 
Stellan Nilsson (V)   Johanna Johander (FI) 
   
att för samma period utse ordförande; Lena Martinsson (S) 
att för samma period utse 1:e vice ordförande; Rolf Pettersson (S) 
att för samma period utse 2:e vice ordförande; Marie Edvinsson. Kristiansen (M) 
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05. Val av ledamöter och ersättare i Miljö- och byggnämnden (9) samt val av 
ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande.  

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Peter Sövig (S)  Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Lena Sundberg (S)  Leif Andersson (S) 
Morgan Gutke (C )  Rickard Hermansson (C ) 
Kerstin Karlsson (L)  Sture Fredriksson (L) 
Bengt Bivrin (MP)  Mikael Johansson (MP) 
Dag Wersén (M)  Lars-Erik Kristiansen (M) 
Lars-Åke Karlgren (V)  Kerstin Eriksson (V) 
Sven Nilsson (SD)  Ulf Johansson (SD) 
Moa Aslan (KD)   Jan Dahlhielm (KD) 
   
att för samma period utse ordförande; Peter Sövig (S) 
att för samma period utse 1:e vice ordförande; Lars-Åke Karlgren (V) 
att för samma period utse 2:e vice ordförande; Dag Wersén (M) 
   
   
06. Val av ledamöter och ersättare i Tekniska nämnden (7) samt val av 
ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Ulf Gustafsson (S)  Uno Nilsson (S) 
Ronnie Brorsson (S)  Besnik Obertinca (S) 
Rolf Rask (S)  Lars Strandlund (KD) 
Claes Nabrink (L)  Elin Douglasson (C ) 
Andreas Nikkinen (MP)  Tore Lomgård (C ) 
Bengt Göran Bergstrand (M)  Lars-Erik Kristiansen (M) 
Morgan Gustafsson (SD)   John Johansson (SD) 
   
att för samma period utse ordförande; Ulf Gustafsson (S) 
att för samma period utse 1:e vice ordförande; Ronnie Brorsson (S) 
att för samma period utse 2:e vice ordförande; Andreas Nikkinen (MP) 
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07. Val av ledamöter och ersättare i Valnämnden (5) samt val av ordförande och 
vice ordförande. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Jan Vidar Seljegren (S)  Mats Granberg (S) 
Mikael Cederbratt (M)  Hans-Robert Hansson (L) 
Morgan Gutke (C )  Martin Samuelsson (MP) 
Sanja Gohlke (SD)  Linda Nordin (FI) 
Bengt Magnusson (KD)   Kerstin Eriksson (V) 
   
att för samma period utse ordförande; Mikael Cederbratt (M) 
att för samma period utse vice ordförande; Jan Vidar Seljegren (S) 
   
   
08. Val av ledamöter och ersättare i Krisledningsnämnden (4) samt val av 
ordförande och vice ordförande. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Kent Hansson (S)   Lena Martinsson (S) 
Mats Granberg (S)   Leif Andersson (S) 
Mikael Cederbratt (M)  Bengt Bivrin (MP) 
Lars Tysklind (L)   Åsa Torstensson (C ) 
   
att för samma period utse ordförande; Kent Hansson (S) 
att för samma period utse vice ordförande; Lars Tysklind (L) 
 
 
09. Anmälan av gruppledare.  

Kent Hansson (S)  Lars Tysklind (L) 
Mattias Gustafsson (SD)  Åsa Torstensson (C ) 
Mia Öster (V)  Mikael Cederbratt (M) 
Marielle Alvdal (FI)  Karla Valdivieso (MP) 
Anders Ekström (KD)     
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10. Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB Strömstads Badanstalt (5) 
samt val av ordförande och vice ordförande. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Bengt Simonsson Fröjd (S)  Linda Nordin (FI) 
Bengt Wedin (L)  Daniel Ödlund (MP) 
Markus Hedlund (M)  Martin Jansson (C ) 
Sanja Gohlke (SD)  Morgan Gustafsson (SD) 
Rose-Marie Fagerberg (KD)   Kerstin Eriksson (V) 
   
att för samma period utse ordförande; Bengt Simonsson Fröjd (S) 
att för samma period utse vice ordförande; Bengt Wedin (L) 
 
   
11. Val av ombud och ersättare till stämma med AB Strömstads badanstalt. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Mats Granberg (S)   Åsa Torstensson (C ) 
   
 
12. Val av lekmannarevisor och ersättare i AB Strömstads badanstalt.  

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Ingemar Nordström (L)   Åsa Karlsson (S) 
   
   
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB Strömstadsbyggen (5) samt 
val av ordförande och vice ordförande. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Lena Martinsson (S)  Kerstin Eriksson (V) 
Per-Olof Joelsson (S)  Anders Ekström (KD) 
Ola Persson (M)  Stig Johansson (L) 
Fredrik Eriksson (SD)  John Johansson (SD) 
Tore Lomgård (C )   Daniel Ödlund (MP) 
   
att för samma period utse ordförande; Lena Martinsson (S) 
att för samma period utse vice ordförande; Ola Persson (M) 

14. Val av ombud och ersättare till stämma med AB Strömstadsbyggen.  

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Mats Granberg (S)   Åsa Torstensson (C ) 

15. Val av lekmannarevisor och ersättare i AB Strömstadsbyggen.  

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Ingemar Nordström (L)   Åsa Karlsson (S) 
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16. Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB Strömstadslokaler (5) samt 
val av ordförande och vice ordförande. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Ronnie Brorsson (S)  Kent Hansson (S) 
Christer Almén (S)  Besnik Obertinca (S) 
Mette H. Johansson (L)  Sveza Daceva Filipova (C ) 
Jörgen Molin (M)  Mikael Johansson (MP) 
Sven Nilsson (SD)   Sanja Gohlke (SD) 

att för samma period utse ordförande; Ronnie Brorsson (S) 
att för samma period utse vice ordförande; Jörgen Molin (M) 

17. Val av ombud och ersättare till stämma med AB Strömstadslokaler.  

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Mats Granberg (S)   Åsa Torstensson (C ) 

18. Val av lekmannarevisor och ersättare i AB Strömstadslokaler.  

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Ingemar Nordström (L)   Åsa Karlsson (S) 

19. Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB Strömstanet  (5) samt val av 
ordförande och vice ordförande. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Bengt Simonsson Fröjd (S)  Lars- Åke Karlgren (V) 
Hans-Inge Sältenberg (C )  Mette H. Johansson (L) 
Bengt Bivrin (MP)  Per Stade (M) 
Mattias Gustafsson (SD)  John Johansson (SD) 
Marcus Palm (S)   Anders Ekström (KD) 

att för samma period utse ordförande; Bengt Simonsson Fröjd (S) 
att för samma period utse vice ordförande; Hans-Inge Sältenberg (C ) 

20. Val av ombud och ersättare till stämma med AB Strömstanet.  

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Mats Granberg (S)   Åsa Torstensson (C ) 

21. Val av lekmannarevisor och ersättare i AB Strömstanet.  

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Ingemar Nordström (L)   Åsa Karlsson (S) 
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22. Val av styrelseledamöter och suppleanter i AB Strömstadsgaragen (5) samt 
val av ordförande och vice ordförande. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Lena Martinsson (S)  Kerstin Eriksson (V) 
Per-Olof Joelsson (S)  Anders Ekström (KD) 
Ola Persson (M)  Stig Johansson (L) 
Fredrik Eriksson (SD)  John Johansson (SD) 
Tore Lomgård (C )   Daniel Ödlund (MP) 

att för samma period utse ordförande; Lena Martinsson (S) 
att för samma period utse vice ordförande; Ola Persson (M) 

23. Val av ombud och ersättare till stämma med AB Strömstadsgaragen.  

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Mats Granberg (S)   Åsa Torstensson (C ) 

24. Val av lekmannarevisor och suppleanter i AB Strömstadsgaragen.  

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Ingemar Nordström (L)   Åsa Karlsson (S) 

25. Val av ledamot i Samordningsförbundet Väst 

Ordinarie ledamot   
Pia Tysklind (S)    

26. Val av ordförande i Kommunala handikapp- och pensionärsrådet. 

Ordinarie ledamot   
Pia Tysklind (S)   
Övriga ledamöter och ersättare nomineras av nämnderna. 

att för samma period utse ordförande; Pia Tysklind (S) 

27. Val av ordförande i Folkhälsorådet   

Ordinarie ledamot   
Leif Andersson (S)   
Övriga ledamöter och ersättare nomineras av nämnderna. 

att för samma period utse ordförande; Leif Andersson (S) 
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28. Val av ledamot och ersättare i Tolkförmedling Väst 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Anna-Lena Carlsson (C )   Merry Johansson (S) 

29. Val av ombud och ersättare till stämma med Västtrafik AB 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Bent Bivrin (MP)   Mikael Cederbratt (M) 

30. Val av ledamot och ersättare i stiftelsen Vera Nothins minne. 

Ordinarie ledamot  Ersättare 
Kent Hansson (S)   Mats Granberg (S) 
Lars Tysklind (L)   Michael Cederbratt (M) 
Ekonomichef   Kommunsekreterare 

31. Val av Överförmyndare och ersättare. 

Ordinarie ledamot                                                        Ersättare 
Sven Moosberg (KD)  Fyllnadsval  
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla valberedningens nomineringar till nämnder och styrelser. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om valberedningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Samtliga nämnder och bolag 
HR avdelningen 
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KF § 60  Dnr KS/2018-0585 

Interpellation från Karla Valdivieso (MP) till kommunfullmäktiges 
ordförande Ronnie Brorsson (S) gällande hantering av motioner till 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut  

att notera interpellationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Karla Valdivieso (MP) anger i sin interpellation följande;  I Styrdokumentet 
”Arbetsordning för kommunfullmäktige i Strömstad” går bl a att läsa att under stycket ” 
Handläggning av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor ” på sidan 8:  
En motion - väcks genom att den ges in till kommunledningsförvaltningen senast 13 
dagar innan fullmäktiges sammanträde, eller vid ett sammanträde med fullmäktige  
Den skrivningen tolkar jag som att om en motion lämnas 13 dagar innan ett 
kommunfullmäktigesammanträde så ska den att lyftas vid mötet det avser.  
I handlingarna till kommunfullmäktigemötet den 13 december 2018 ser vi att flera av 
motionerna hade kunnat lyftas på mötet den 22 november utifrån denna tolkning. Från 
några av motionsställarna har jag fått veta att fullmäktiges presidium valde att inte lyfta 
dessa med hänvisning av tidsbrist.  
Jag har, tillsammans med Marielle Alvdal och Mette H. Johansson, den 19 november 
2018 lämnat in en motion där vi nu fått besked om att den inte kommer att lyftas i på 
fullmäktigesammanträdet den 13 december av samma anledning. Tidsbrist.  
Det innebär att den, och eventuellt andra motioner, som lämnats in inom de angivna 13 
dagarna inte kommer att lyftas upp i fullmäktige förrän i februari 2019. Det är en 
fördröjning på nära 3 månader från att den är väckt. Jag vill lyfta frågorna utifrån att 
motionsrätten är ett av det viktigaste demokratiska redskapen för kommunfullmäktiges 
ledamöter.  

Med anledningen av detta ställer jag följande frågor till Ronnie Brorsson (S), 
ordförande i presidiet för Kommunfullmäktige:  
- Anser du och fullmäktigepresidiet att tre månader är en rimlig tid mellan att motionen 
väcks i och med inlämnandet till att den lyfts för vidare beredning i kommunfullmäktige?  
- På vilket sätt ska du som Kommunfullmäktiges ordförande, fortsättningsvis under 
mandatperioden, leda kommunfullmäktige så att ledamöternas främsta demokratiska 
redskap- motionsrätten - hanteras med en positiv och aktiv handläggning? 
 
Ronnie Brorsson kommunfullmäktiges ordförande har inkommit med ett skriftligt svar 
på interpellationen där han anger att tiden mellan motionen inlämnande och till 
upptagande i KF beror ju på det uppehåll som råder vid denna tidpunkt på året och det 
sker varje år. Den tiden är ändå inte på något sätt avgörande för motionen då svar skall 
återfås inom ett år från att motionen har väckts och det är enligt min mening 
inlämningsdatumet.  
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Att en motion skall inlämnas 13 dagar innan KF är riktigt men det finns ingen garanti för 
att motion med automatik kommer med på nästkommande KF:s dagordning. 

Ronnie Brorsson svarar vidare på andra frågan att han kommer att sträva efter att 
försöka upprätthålla det som anges i: kommunallagens 5 kap 33 § -En motion eller ett 
medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. 
Exempel på hur det inte bör vara kan KF ledamöterna se under ärende 6 och 7 på detta 
mötets dagordning. Speciellt uppmärksamhet bör ges ärende 6, KS72016-0173 då det 
dessutom har stora ekonomiska konsekvenser. 
Det är just den aktiva handläggningen som är avgörande för att svar skall erhållas inom 
ett år från motionen väckts och det är ofta nämndernas och bolagen inkomna svarstid 
som är avgörande för att klara tiden ett år. Här finns det förbättringspotential. 

En annan sak som ytterligare påverkar svarstiden är givetvis om utredningar behövs för 
att kunna svara på motionen. 

Beslutsgång 
Efter ytterligare inlägg av Karla Valdivieso (MP), Mette H. Johansson (L), Marielle Alvdal 
(FI) och Elisabeth Johansson (C) beslutar kommunfullmäktige att interpellationen är 
besvarad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium. 
Karla Valdivieso 
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