
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
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Plats och  
sammanträdestid 
 

   Kommunfullmäktiges sessionssal 
   2017-12-14 klockan 17:00 -20:00  

Beslutare  Ronnie Brorsson (S) 
 Peter Dafteryd (C) 
 Margareta Fredriksson (L) 
 Lena Martinsson (S) 
 Åsa Torstensson (C) 
 Siwert Hjalmarsson (M) 
 Mattias Gustafsson (SD) 
Anna-Lena Carlsson (C) 
 Marie Rask (S) 
 Bengt-Göran Bergstrand (M) 
 Hans-Inge Sältenberg (C) 
Bengt Bivrin (MP) 
Merry Johansson (S) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Anders Olsson (L) 
Sveza Daceva Filipova (C) 
Bengt Simonsson Fröjd (S) 
Morgan Gutke (C)   
Eva Borg (M)  
Ingemar Nordström (L) 

 Mats Granberg (S) 
 Andreas Nikkinen (MP) 

   Elisabeth Johansson (C) 
Terry Bergqvist (S) 
 Ulf Johansson SD 
 Tore Lomgård (C) 
 Mette H Johansson (L) 
 Leif Andersson (S) 
 Kurt Andersson (M) 
 Anders Karlsson (MP) 
 Peter Heie Ordförande (C) 

   Tjänstgörande ersättare 
Mia Öster (V) 
Lena Sundberg (S) 
Roland Wiklander (KD) 
Sten Brodén (V) 
Rolf Pettersson (S) 
Hans-Robert Hansson (L) 
Britt-Marie Winberg (MP) 
Anette Andersson (L) 

Övriga deltagare 
 

Maria Reinholdsson kommunchef, Monica Birgersson förvaltningschef 
socialförvaltningen, Nicklas Faritzon förvaltningschef barn- och utbildnings-
förvaltningen, Michael Olsson förvaltningschef miljö- och byggförvaltningen, 
Roland Kindslätt förvaltningschef tekniska förvaltningen, Elin Barkengren HR 
specialist, Karin Mellberg Jansson HR chef, Ingemar Edwardsson och Åsa 
Carlsson från revisionen. 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2017-12- 14 
 
Sekreterare 

 
 ...........................................................................     Paragrafer §§ 148 - 164 

 
 

Ralf Karlsson 

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

Peter Heie   

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

     Mette H Johansson (L)                                Rolf Pettersson (S) 

 
Organ 
 

                              Kommunfullmäktige 
ANSLAGSBEVIS  
(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 

Sammanträdesdatum 
 

2017-12-14 

Datum för 
anslagsuppsättning 

 Datum för   
2017-12-14 anslagsnedtagning 2018-01-04 

  

Protokollets 
förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  

Underskrift  .....................................................................  
 Ralf Karlsson, kommunsekreterare 
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KF § 148                  Dnr: KS/2017-0673   

Ordförande Peter Heie inleder sammanträdet 
Ledamöter, personal och övriga besökande 
Hösten 2017 kommer att gå till historien som den tid då nått hände i vårt samhälle. 
Från denna tid kan man inte gömma sig bakom sin positions eller beroende-
ställning. Jag har som så många andra tagit väldigt illa vid mig av alla dessa 
berättelser som kommit i dagen. All den skam och rädsla som kommit fram i alla 
olika Meeto upprop.  

Man kanske skulle kunna vifta bort det med att det är ju inte här, men i nästa tanke 
inser man att det är lika vanligt här som i resten av världen. Vi är många som på 
olika sätt medverkat till den samhällsordning vi har.  

Även jag har sett, hört och funnits med när man uttryckt sig nedsättande och 
behandlat medmänniskor olika på grund av kön. Vi har nog alla saker som vi är 
mindre stolta över, men det handlar inte om att hitta syndabockar först och främst, 
utan att förändra för framtiden. 

Rösterna i somras om att det bara är män med annan etnisk eller kulturell bakgrund 
som tafsar eller våldför sig har tystnat. För uppropen har visat att det inte finns 
någon del av samhället som är fredat.   

Det är inte dom grövsta ofredandena som är svårast, de skall anmälas och beivras. 
Vi alla skall uppmana och vara stöd för de som har något att anmäla! 

Men man står oftast ensam med sin upplevelse, ensam med att fundera på var går 
gränsen, vad tycker jag är ok? Det är alla dessa mer subtila uttryck för makt som 
också sätter samhällets syn på vad som är ok, Vad får man stå utmed, vem skall 
behöva skylla sig själv? 

Tystnadskulturen är bruten och förändringen måste fortsätta. Vårt samhälle ska 
vara bättre än så här. Alla har ett ansvar och måste agera för att få stopp på 
kränkningar, övergrepp, attityder, förtryckande strukturer och maktspel. Politiken 
har ett särskilt ansvar där lagstiftning, förebyggande arbete och resurser för att 
bemöta det som nu inte göms längre. 

Jag tycker det är ett fattigdomsbevis för vår upplysta värld att vi skall behöva en 
samtyckeslagstiftning, den är nu på väg, vilket är bra. Samtycke måste väl råda i alla 
sammanhang i det mänskliga mötet. Tyvärr är vi inte där. 

Jag och många med mig hoppas och tror att det vi nu går igenom skall ge oss en 
bättre värld. Tryggare och där vi ser varandra som jämlika och alla kan bestämma 
över sin egen kropp.  

I arbete vidare är det viktigt att vi vågar och orkar ta samtalen om hur vi skall vara 
mot varandra, ta dessa samtal på alla arbetsplatser, i lektionssalar, gympahallar och 
boenden.  

 

 

mailto:ks@stromstad.se
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Det förebyggande arbetet med värderingsdiskussioner i skolan kan inte nog 
betonas. Den sex och samlevnadsundervisning som finns idag är av varierande 
kvalité och kan skilja stort mellan klassrum som ligger vägg i vägg. För det är vem du 
har som lärare som avgör om det blir något mer än en lektion om hur barn blir till.  

Jag lyssnade idag på tidigare jämställdhetsminister Maria Arnholm som sa , vill man 
skapa verklig skillnad måste man prata så att alla lyssnar. Det är vi som sitter här 
som slår an tonen och har ett ansvar för hur vi är mot varandra.  

Hur vi är mot varandra och vilken respekt och utrymme vi visar varandra ger en 
tydlig signal till andra i vår kommun. Vi skall vara tydliga i att vi inte accepterar att 
någon utsätts för kränkningar. 

 
Peter Heie  
Ordförande kommunfullmäktige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KF § 149     Dnr: KS/2017-0211 

Allmänhetens fråga  

Kommunfullmäktiges beslut 

att allmänhetens fråga anses besvarad  

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson frågar om varför finns det inte hjärtstartare på korttidsboendet 
Udden? 
Kommer kommunen att dela ut halkbroddar gratis till +65? 
När kommer kommunen att införa valfrihet i omsorgen enligt LOV lagen om 
valfrihet? 
Margareta Fredriksson (L) svarar att hon kommer att ta till sig frågan om gratis 
halkbroddar till Folkhälsorådet. 
Anna-Lena Carlsson (C) svarar att Lov inte ännu har diskuterats och att hon inte kan 
svara på varför det inte finns hjärtstartare på korttidsboendet Udden. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om allmänhetens fråga anses besvarad och finner att så sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Barbro Nilsson 
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KF § 150                  Dnr: KS/2017-0529  

Svar på Medborgarförslag om trygghets- och 
tillgänglighetsboende på fastigheten Magistern 4 och 13 

Kommunfullmäktiges beslut 

att avslå medborgarförslag om trygghets- och tillgänglighetsboende på fastigheten 
Magistern 4 och 13. 

Beslutsmotivering 
AB Strömstadsbyggen har i skrivelse redogjort för behov av mindre lägenheter. I 
nuvarande beståndet finns andelsmässigt fler bostäder riktade till den äldre 
målgruppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barbro Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om trygghets- och 
tillgänglighetsboende för äldre på fastigheten Magistern 4 och 13. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens 2017-12-06 §153 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 § 189 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-11-14 
Protokoll AB Strömstadsbyggen 2017-10-17 
Tjänsteskrivelse Göran Wallo VD Strömstadsbyggen 
Protokoll kommunfullmäktige 2017-09-21 
Medborgarförslag 2017-09-17 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att avslå medborgarförslag om trygghets- och tillgänglighetsboende på fastigheten 
Magistern 4 och 13, med motivering att AB Strömstadsbyggen har i skrivelse 
redogjort för behov av mindre lägenheter. I nuvarande beståndet finns 
andelsmässigt fler bostäder riktade till den äldre målgruppen. 

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

 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Förslagsställaren Barbro Nilsson 
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KF §151 KS/2016-0575 

Svar på Medborgarförslag minska trycket på förskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsmotivering 
Den 18 november 2015 beslutade riksdagen att avskaffa det kommunala 
vårdnadsbidraget. Förändringen trädde i kraft 1 februari 2016 innebär att 
kommunernas möjlighet att bevilja vårdnadsbidrag försvunnit. 
I dagsläget kan också barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstads kommun 
erbjuda förskoleplats inom den lagstiftade tiden på fyra månader. Det innebär att vi 
har full behovstäckning. 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgare Karin Stacke har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att 
Strömstads kommun ska betala ut en form av ”skolpeng” så att föräldrar ska kunna 
stanna hemma längre med sina barn. ”Skolpengen” ska motsvara kommunens 
kostnad för en förskoleplats. Genom detta, menar Karin Stacke uppmuntras 
föräldrar att stanna hemma längre med sina barn och trycket på förskolan minskar. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens 2017-12-06 §154 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 §190 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19 
Tjänsteskrivelse 2017-09-22 
Protokoll kommunfullmäktige 2016-11-24 
Medborgarförslag 2016-11-07 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att avslå medborgarförslaget med motivering att den 18 november 2015 beslutade 
riksdagen att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Förändringen trädde i 
kraft 1 februari 2016 innebär att kommunernas möjlighet att bevilja vårdnadsbidrag 
försvunnit. I dagsläget kan också barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstads 
kommun erbjuda förskoleplats inom den lagstiftade tiden på fyra månader. Det 
innebär att vi har full behovstäckning. 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förslagsställaren Karin Stacke 
 

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


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 
 Kommunfullmäktige  
 Sammanträdesdatum Diarienummer 
 2017-12-14 KS/2017-0617 
       

 

Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

KF §152           Dnr: KS/2017-0419 

Fritidsstrategi för Strömstads kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

att fastställa Fritidsstrategin för Strömstads kommun 

att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har valt att ta fram en fritidsstrategi av flera skäl. 
Fritidsstrategin ska tillsammans med Kulturstrategin utgöra underlag för Kultur- och 
fritidsutskottets arbete med att inom sitt ansvarsområde förverkliga vision 2030. 

Strategin fungerar också som ett skarpt verktyg för förvaltningarna för att uppnå 
visionen och utgör samtidigt också ett underlag för kommunikation med 
medborgare och kulturaktörer. Strategin ska konkretisera ambitionerna i 
Strömstads kommun vision 2030 ”En internationell småstad med livskvalitet, natur 
och friluftsliv i världsklass”. Fritidsstrategin är det strategiska övergripande 
dokumentet som beskriver ambitioner och mål för fritidsverksamheten i Strömstad 
kommun med sikte på 2030. 

Strategin ska följas upp med 4-åriga fritidsprogram samt årsvis verksamhetsplaner 
för fritidsverksamheten som mer konkret beskriver de insatser som ska göras för att 
förverkliga ambitionen i fritidsstrategin. Verksamhetsplanerna följs med hjälp av 
nyckeltal och indikatorer mot uppsatta mål. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens 2017-12-06 §148 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 § 184 
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2017-11-07 
cetterat 
Förslag till fritidsstrategi 2017-11-07 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att fastställa Fritidsstrategin för Strömstads kommun 
att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att i andra stycket under inledning byta ut ordet 
mångkulturellt mot mångfacetterat. 
 
Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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 Beslutsgång (1) 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut att fastställa Fritidsstrategin 
för Strömstads kommun mot Mattias Gustafssons (SD) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 Beslutsgång (2) 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut att under 2018 ta fram 
4-årigt program och årlig verksamhetsplan kan antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Utvecklingsenheten Kurt Dahlberg fritidsansvarig 
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KF §153   KS/2016-0410 

Kulturstrategi för Strömstads kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

att fastställa Kulturstrategin för Strömstads kommun 

att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Mattias Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturstrategin är ett långsiktigt dokument som anger framtida inriktning för 
arbetet med kulturen i Strömstad. Strategin beskriver på vilket sätt det framtida 
arbetet ska genomföras, utifrån visionen för Strömstad 2030. Det är viktigt att 
strategin utgör en gemensam plattform för samverkan och inspiration för 
kommunens samtliga förvaltningar såväl som för externa kulturaktörer, 
kulturutövare och föreningar. 

Strategin ska konkretisera ambitionerna i Strömstads kommun vision 2030 ”En 
internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass”. 
Kulturstrategin är det strategiska övergripande dokumentet som beskriver 
ambitioner och mål för kulturverksamheten i Strömstad kommun med sikte på 
2030. 

Strategin ska följas upp med 4-åriga kulturprogram samt årsvis verksamhetsplaner 
för kulturverksamheten som mer konkret beskriver de insatser som ska göras för att 
förverkliga ambitionen i kulturstrategin. Verksamhetsplanerna följs med hjälp av 
nyckeltal och indikatorer mot uppsatta mål. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens 2017-12-06 §149 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 § 185 
Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2017-11-07 
Tjänsteskrivelse kulturansvarig och utvecklingschef 2017-10-31 
Förslag till kulturstrategi 2017-11-07 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att fastställa Kulturstrategin för Strömstads kommun 
att under 2018 ta fram 4-årigt program och årlig verksamhetsplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Gustafsson (SD) yrkar på att i stycket; Kultur för alla – hela livet, byta ut 
ordet mångkulturellt mot mångfacetterat. 

Hans-Inge Sältenberg (C) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång (1) 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut att fastställa Kulturstrategin 
för Strömstads kommun mot Mattias Gustafssons (SD) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 Beslutsgång (2) 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut att under 2018 ta fram 
4-årigt program och årlig verksamhetsplan kan antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Utvecklingsenheten 
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KF §154                                                                          KS/2017-0581 

Styrmodell för Strömstads kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

att anta styrmodell för Strömstads kommun enligt förslag daterat 2017-10-16 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med ny styrmodell för Strömstads kommun är att skapa en tydlig struktur för 
styrningen och ge goda förutsättningar för uppföljning av måluppfyllelse och 
kvalitet. 

Förslaget till styrmodell bygger på en särskiljning mellan målstyrning och 
kvalitetsstyrning. Att skilja på dessa delar av styrningen stärker möjligheten för den 
politiska ledningen att fokusera kommunens resurser i större förändringsprojekt, 
samtidigt som även den löpande verksamheten synliggörs och följs upp. 

Styrmodellen är en del i kommunledningsförvaltningens arbete med att skapa 
verktyg för en mer systematisk styrning. Andra delar i arbetet är bland andra att 
implementera systemstöd för mål- och kvalitetsstyrning, genomförande av 
processkartläggning samt utveckling och samordning av nämndernas arbete med 
uppföljning av intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens 2017-12-06 §150 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 § 186 
Tjänsteskrivelse Controller Joel Wetterberg, 2017-10-16 
Förslag - Styrmodell Strömstads kommun, 2017-10-16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att anta styrmodell för Strömstads kommun enligt förslag daterat 2017-10-16 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker 

 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Samtliga nämnder 
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KF §155 KS/2017-0276 

Redovisning av medborgarförslagen 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

att notera informationen 

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

Två ärenden har haft en handläggningstid på över ett år. 

KS/2014-0358 återremitterades från KSau till Kultur och fritidsutskottet i augusti 
2016. Ärendet hanteras ihop med en större översyn av fritidsverksamhet.  2017-10-
04 återremitterades ärendet igen till Kultur- och fritidsutskottet. 

KS/2015-0523 behandlas av en arbetsgrupp var resultat väntas tillsammans med 
övrig översyn av fritidsverksamhet. 

De medborgarförslag som ej beretts färdigt är: 
KS/2014-0358 Träffpunkt för teknik och motorintresserade inlämnat 2014-09-03. 
Återremitterad till Kultur och fritidsutskottet 2017-10-04 
KS/2015-0523 Multianläggning för utomhusaktiviteter inlämnat 2015-12-11. 
Arbetsgrupp tillsatt 
KS/2017-0086 Säkrare skolväg från Tången till Bojarskolan. Skickad till Tekniska 
nämnden för beslut 2017-03-28 
KS/2017-0403 Friskare vård i Strömstad inlämnat 2017-02-24. Remitterat till 
Socialnämnden 2017-03-23 
KS/2017-0570   Lokaler till HVB-boende inlämnat 2017-10-05 Remitterad till 
Socialnämnden 

Besvarade medborgarförslag 
KS/2016-0361 Vattenkran/fontän. Kran installerades inför sommaren 2017 
KS/2016-0364 Förslag till förbättring för Kebalområdet. Tekniska förvaltningen 
arbetar med detta. 
KS/2016-0365 Strandremsa Kebal. Eventuella åtgärder ska utvärderas med stöd av 
miljövårdsstrateg 
KS/2016-0618 Boendeparkering inlämnat 2016-12-01. Tekniska nämnden har 
beslutat att förslaget hanteras i samband med översyn av alla parkeringsplatser i 
staden. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens 2017-12-06 §151 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 § 187 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson 2017-11-15 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KF §156 KS/2017-0277 

Redovisning av motioner 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen ska till fullmäktiges sista möte före sommaren respektive årsslut redovisa 
de motioner som ej beretts färdigt. Enligt kompletterande beslut KS/2016-0264 ska 
även besvarade motioner redovisas. 

En motion, KS/2016-0173, har en beredningstid som överskridit ett år med 
anledning av återremiss. 

De motioner som ej beretts färdigt är: 
KS/2016-0173 Fastighetsköp. Inlämnat 2016-03-24. Remitterats till 
Kommunstyrelsen 2016-04-05. Återremitterades till Kommunstyrelsen 
KS 2017-10-20.KS/2017-0154 Friskare vård i Strömstad. Inlämnad 2017-03-03 och 
remitterad till Socialnämnden 2017-04-03. 
KS/2017-0564 Borttagande av busshållplats vid nedre bron. Inlämnad 2017-10-02 
och remitterad till Tekniska nämnden 2017-10-23 
KS/2017-0597 Gång och cykelbana till Seläter. Inlämnad 2017-10-25 

KS/2017-0122 Öppet och tryggt Strömstad. Frågan hanteras i åtagandplan via lokala 
BRÅ, 2017-11-23 Återremitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 

Besvarade motioner 
KS/2016-0094 HBTQ-frågor. Frågorna är inarbetade i kommunens 
likabehandlingsplan 

KS/2016-0530 Information till nyvalda ledamöter i kommunens bolag. Verkställs i 
samband med valet 2018 av respektive bolag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens 2017-12-06 §152 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 § 188 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-11-14 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att notera informationen 

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

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KF §157                        Dnr: KS/2017-0534 

Revidering av riktlinjer för alkoholservering 

Kommunfullmäktiges beslut 

att ändra riktlinjerna så att betalning av avgift för tillstånd- och anmälningsärenden 
och kunskaps prov enligt alkohollagen (2010:1622) följer kommunens gängse 
faktureringsrutiner, på så sätt att avgift faktureras när beslut meddelats och när 
kunskapsprov är utfört  

att om ej restaurangrapporten inkommer i tid, senast den 1 mars varje år, skickas 
två påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 500 kronor. 
Om rapporten ändå uteblir, debiteras högsta avgiftsklass avseende omsättning, 
samt förseningsavgifterna  

att kravet på att drog- och säkerhetspolicy ska finnas, och att all serveringspersonal 
ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering i verksamheter där 
tillfällig utökad serveringstid medgivits, tas bort  

att texten ”servering i tält eller ren utomhusservering medges inte” under avsnitt 
Cateringverksamhet stryks  

att redaktionella ändringar och förtydliganden görs i dokumentet 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har riktlinjer för alkoholservering. 2015-04-23 § 42, 
MBN/2015-0118. Miljö- och byggnämnden är ansvarig nämnd. 

Riktlinjerna för alkoholservering är i behov av revidering. En fråga som uppkommit 
under beredningen i KSau är hantering av inköp för näringsidkare med flera 
serveringsställen. I enligt med regelverket gäller att om man redovisar både inköp 
och försäljning per verksamhet som har tillstånd så går det att göra inköp centralt. 
Däremot kan man inte bokföra allt inköp på en verksamhet, men sälja på flera. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens 2017-12-06 §155 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 § 160 
Tjänsteskrivelse Mona Wrethman Miljö- och hälsoskyddschef 2017-09-14 
Protokoll  Miljö- och byggnämnden 2017-09-14 
Riktlinjer för alkoholservering 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att ändra riktlinjerna så att betalning av avgift för tillstånd- och anmälningsärenden 
och kunskaps prov enligt alkohollagen (2010:1622) följer kommunens gängse 
faktureringsrutiner, på så sätt att avgift faktureras när beslut meddelats och när 
kunskapsprov är utfört  
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att om ej restaurangrapporten inkommer i tid, senast den 1 mars varje år, skickas 
två påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsavgift på 500 kronor. 
Om rapporten ändå uteblir, debiteras högsta avgiftsklass avseende omsättning, 
samt förseningsavgifterna  
att kravet på att drog- och säkerhetspolicy ska finnas, och att all serveringspersonal 
ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering i verksamheter där 
tillfällig utökad serveringstid medgivits, tas bort  
att texten ”servering i tält eller ren utomhusservering medges inte” under avsnitt 
Cateringverksamhet stryks  
att redaktionella ändringar och förtydliganden görs i dokumentet 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunikationsavdelningen 
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KF §158 KS/2017-0598 

Kranmärkning 

Kommunfullmäktiges beslut 

att besluta om kranmärkning av dricksvatten från kommunalt vatten i syfte att 
undvika inköp av buteljerat vatten. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden föreslår att kommunen kranmärker sina verksamheter. Vi har 
ett bra och gott vatten i Strömstad. Det finns inga eller få anledningar till att 
servera annat vatten en det kommunala kranvattnet. 

Det är dessutom en miljöbesparing att avstå buteljerat vatten. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsens 2017-12-06  §156 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22 § 191 
Tjänsteskrivelse Maria Reinholdsson kommunchef 2017-11-22 
Protokoll tekniska nämnden 2017-10-17 
Tjänsteskrivelse upprättad av Jeanette Andersson VA-kommunikatör 
Beslutsunderlag från Jeanette Andersson och Jenny Åslund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att besluta om kranmärkning av dricksvatten från kommunalt vatten i syfte att 
undvika inköp av buteljerat vatten. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
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KF §159                        Dnr: KS/2017-0657 

Avsägelse som styrelseledamot i AB Strömstadslokaler 

Kommunfullmäktiges beslut 

att bevilja Marcus Engebretsen entledigande från uppdraget som styrelseledamot i 
AB Strömstadslokaler 

Sammanfattning av ärendet 
Marcus Engebretsen har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i AB 
Strömstadslokaler. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att bevilja Marcus Engebretsen entledigande från uppdraget som styrelseledamot i 
AB Strömstadslokaler 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Marcus Engebretsen 
AB Strömstadslokaler 
HR avdelningen 
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KF §160                        Dnr: KS/2017-0667 

Tillsättande av arvodesberedning inför 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

att till arvodesberedningen välja Lena Martinsson (S), Erling Karlsson (L), Anders 
Karlsson (MP), Sten Brodén (V), Erland Lundqvist (C), Peter Nilsson (KD) Fredrik 
Eriksson (SD) Marie Edvinsson Kristiansen (M) 

att som ordförande för arvodesberedningen välja Lena Martinsson  

att beredningen ska göra en översyn av arvodesreglementet med tillhörande bilaga 

att förslag till arvodesregler 2019 ska lämnas senast 2018 -04-26 

 Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att utse en arvodesberedning för att göra en översyn av 
arvodesbilagan inför 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Dafteryd (C) föreslår att till arvodesberedningen välja Lena Martinsson (S), 
Erling Karlsson (L), Anders Karlsson (MP), Sten Brodén (V), Erland Lundqvist (C), 
Peter Nilsson (KD) 

Siwert Hjalmarsson (M) föreslår att till arvodesberedningen välja Marie Edvinsson 
Kristiansen (M) 

Mattias Gustafsson (SD) föreslår att till arvodesberedningen välja Fredrik Eriksson 
(SD) 

Peter Dafteryd (C) föreslår att som ordförande för arvodesberedningen välja Lena 
Martinsson (S) att beredningen ska göra en översyn av arvodesreglementet med 
tillhörande bilaga samt att förslag till arvodesregler 2019 ska lämnas senast 2018 -
04-26 

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

 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KF §161                        Dnr: KS/2017-0532 

Investeringsramar för kommunala bolag 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

att  fastställa föreslagna investeringsramar för AB Strömstadsbyggen till 88 Mkr 
avseende 2018.  

att  fastställa föreslagna investeringsramar för AB Strömstadslokaler till 167,4Mkr 
avseende 2018. 

att  fastställa föreslagna investeringsramar för AB Strömstanet  till 16 Mkr avseende 
2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelserna i AB Strömstadsbyggen samt AB Strömstadslokaler samt AB StrömstaNet 
har beslutat om investeringsplaner för 2018- 2020 enligt underlag. 

Kommunfullmäktige kan därmed fastställa investeringsramar för bolagen. Förslag 
till beslut avser endast 2018. Totalt uppgår föreslagna investeringar till 271,4 mnkr 
Detta får beaktas i koncernens samlade upplåningsbehov och likviditetsplanering för 
2018 och framåt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Michael Olsson Tf. Kommunchef 
Investeringsplan för AB Strömstadslokaler Åren 2018-2020 
Investeringsplan för AB Strömstadsbyggen Åren 2018-2020 
Investeringsplan för AB StrömstaNet Åren 2018-2020 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att fastställa föreslagna investeringsramar för AB Strömstadsbyggen till 88 Mkr 
avseende 2018.  
att fastställa föreslagna investeringsramar för AB Strömstadslokaler till 167,4Mkr 
avseende 2018. 
att fastställa föreslagna investeringsramar för AB Strömstanet  till 16 Mkr avseende 
2018. 

Förslag till beslut på sammanträde 
Peter Dafteryd (C) bifaller kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med  
Anders Olssons tilläggsyrkande kan antas och finner att så sker 

Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium, Ekonomiavdelningen, AB Strömstadslokaler,  
AB Strömstadsbyggen samt AB Strömstanet 
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KF §162  Dnr KS/2017-0108 

Anmälningsärende 

Kommunfullmäktiges beslut 

att notera anmälningsärende till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll och verksamhetsplanen. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
att notera anmälningsärende till protokollet 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
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KF §163  Dnr KS/2017-0674 

Medborgarförslag – schackbräde på Strandpromenaden 

Kommunfullmäktiges beslut 

att översända medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Rutger Cavalli-Björkman har inkommit med ett medborgarförslag där han anger att  
Plagen är en central plats som kan nyttjas för många aktiviteter.  

Nu när platsen gjorts tillgänglig genom att ankaret med fundament har tagits bort 
så kan allehanda aktiviteter få plats. Idag används Plagen bl a för Hamnsköj, vilket 
är utmärkt. Övrig tid kan Plagen användas för annat. 

Undertecknad föreslår att ett schackbräde i maxiformat anordnas på gamla 
"ankarplatsen". Inga större ingrepp behöver göras mer än att varannan stenplatta 
bytes till en med svart eller vit färg. Pjäserna kan förvaras i en portabelt skåp som 
låses under natten. Människor samlas gärna kring ett schackspel och schackspelet 
drar publik till en stillsam aktivitet som är till för alla under hela året. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2017-12-12 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut 
att översända medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP), Anders Olsson (L) och Eva borg (M) bifaller 
medborgarförslaget och kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
 
Eva Borg (M) föreslår att man även beaktat möjligheten att även anordna Fia med 
knuff. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut antas och 
finner att så sker 

 
 
Beslut skickas till; 
Kommunstyrelsens diarium 
Tekniska nämnden 
Rutger Cavalli-Björkman 
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KF § 164                                                                      KS/2017-0673   

Ordförandens tack  
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Heie inleder sitt jultal med; att 2017 snart  
är till ända och vi skall summera 2017, ett år av stora händelser, inte minst att detta 
hus har fått sin högtidliga invigning. 2018 kommer att fortsätta med samma höga 
fart som 2017. 

Byggandet av två nya förskolor, nya lektionssalar i Skee, Canning ta ytterligare steg 
mot en byggstart, Kulturhuset på Skagerack blir allt mer färdigt, Tankställe för 
biogas. Är bara några exempel på vad som är på gång. Gymnasieskolan ökar sitt 
elevantal, vuxenutbildningen är fler än någonsin och vi har nystartat integrations-
centrum, bland många andra viktiga verksamheter 

Men viktigast är kanske hur vi möter det kommande valåret 2018, hur vi som 
förtroendevalda väljer att möta varandra. Här i kommunfullmäktige eller vid 
nämndsmötet, men också i debatter på stan, insändare och på nätet.  

Vi har många nya som skall gå till valurnan i september, ungdomar som skall rösta 
för första gången, nya medborgare som kommer från länder där man inte vågat 
eller kunnat rösta i fria val. 

Vilken bild vill vi ge av att ha ett förtroendeuppdrag och att vara offentlig i vår lilla 
kommun? Skall vi möta varandra med sund respekt och respektera varandras olika 
ställningstagande, eller skall man vara rädd för att bli ett allmänt villebråd som 
misskrediteras.  

Jag har haft som mål att vi skall ha ett levande fullmäktige under denna 
mandatperiod. Ett fullmäktige som består av ledamöter som med stolthet deltar i 
en livlig debatt. Aldrig har så många av ledamöterna varit aktiva i debatten under 
de snart 30 år jag funnits med.  

Gymnasieskolan skall i vår göra ett stort jobb kring demokrati och politik. Bl.a 
använda kf salen till ett rollspel om ideologi och en demokrativecka länger fram i 
vår.  

Sverige, Sverige älskade vän 
En tiger som skäms 
Jag vet hur det känns 
När allvaret har blivit ett skämt 
När tystnaden skräms 
Vad är det som hänt 
Välkommen, välkommen hit 
Vem du än är var du än är 

Text från Kents låt som så väl sammanfattar 2017 och inbegriper alla och envar, 
oavsett kön, religion eller var man kommer ifrån. Det finns stora utmaningar, men 
vi har de bästa förutsättningar om vi bara vill se möjligheterna.   
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Kommunstyrelsen 
452 80 STRÖMSTAD 

 

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

 

Jag vill rikta ett stort tack till all vår personal, och alla förtroendevalda. Tillsammans 
har ni/vi åter gjort allt för att tillgodose dagens behov och bygga för framtiden.  
Jag hoppas alla får en välbehövlig ledighet under helgerna som kommer. Låt julen 
bli den där stunden då vi reflekterar, samlar kraft och gör oss redo för ett nytt år. 

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Heie framförde sitt tack till politiker 
och all personal för det gångna året och tillönskade alla en God Jul och ett Gott Nytt 
År. 
 
Mats Granberg (S) tackar ordförande och hans familj för det gångna året och önskar 
alla en God Jul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till;  
Kommunstyrelsens diarium 
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