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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-24

Övriga närvarande

Övriga deltagare

Justerandes signatur

Martin Axelsson, personaladministratör, § 212
Jessica Wellington Hallström, § 213
Ulrika Haugland, kommunsekreterare

Strömstads kommun
Kommunledningsförvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-196 78
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-24
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KS/2019-0239

KF § 212

Information från Martin Axelsson från HRavdelningen

Kommunfullmäktiges beslut

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Personaladministratör Martin Axelsson informerar om hur ledamöterna kan ta
fram sin lönespecifikation i självservice på webben. Det är bara ledamöterna i
kommunfullmäktige som hittills kan göra detta, men det kommer att läggas ut till
övriga ledamöter i de andra nämnderna också.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
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KS/2019-0163

KF § 213

Allmänhetens fråga

Kommunfullmäktiges beslut

att ta med sig frågan i det fortsatta planarbetet.

Sammanfattning av ärendet

Jessica Wellington Hallström ställer en fråga till alla som kommer att vara med att
ta beslut om kommande planarbete på fastigheten Korsnäs 2:6. Frågan lyder:
- Vad är viktigast, att fylla kvoten för tillskapande av nya tomter eller, att det blir
bra tomter i en trivsam miljö där man vill bo året om?

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden uppger att det finns ingen person närvarande vid detta möte som
kan svara på denna fråga och föreslår att kommunfullmäktige får ta med sig
frågan i det fortsatta planarbetet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan behandla frågan på sätt han
föreslagit och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämnden
Kommunstyrelsen
Diariet
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KS/2019-0615

KF § 214

Fråga till Strömstadslokalers ordförande om
projektering av multiköket och
behovsinventering

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Marie Edvinsson Kristiansen, Moderaterna i Strömstad, har inkommit med en
fråga till ordföranden i Strömstadslokaler Ronnie Brorsson. När förväntas
projektering av multiköket och behovsinventering, kartläggning av kostnader samt
tidplan för renovering av mottagningsköken vara klara att redovisa?
Ronnie Brorsson uppger, att efter att han pratat med ansvarig på
Strömstadslokaler, att detta ska var klart första kvartalet nästa år.

Beslutsunderlag

Fråga från Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2019-0617

KF § 215

Fråga till ordföranden i AB Strömstadsbyggen
angående Filjestadsprojektet på Sydkoster

Kommunfullmäktiges beslut

att notera frågan till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kerstin Karlsson (L) har inkommit med en fråga till ordföranden i AB
Strömstadsbyggen Lena Martinsson (S) angående Filjestadsprojektet på Sydkoster.
Frågan avser om AB Strömstadsbyggens planerade parhus på Filjestad har
stoppats? På vilka grunder har ett sådant beslut i så fall tagits? Om det är så, vad
händer då med den till kommunen donerade marken? Om det inte har stoppats,
när kommer bygglovsansökan att lämnas in och när kommer bygget att starta?
Lena Martinsson uppger att projektet inte har stoppats, och då faller de två
följande frågorna. Någon bygglovsansökan har inte lämnats in då de inväntar en
lantmäteriförrättning innan AB Strömstadsbyggen kan bli lagfarna ägare till
fastigheten. Hon vet inte när den kan bli färdig utan har fått beskedet att
förrättningen inte är avslutad ännu.

Beslutsunderlag

Fråga från Kerstin Karlsson (L)

Beslutet skickas till
Diariet
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KS/2019-0564, KS/2019-0586

KF § 216

Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut

att remittera motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna motioner:

1. Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor från Feministiskt Initiativ,
KS/2019-0564
2. Motion om utveckling av skolutbildningen och besöksnäringen i Strömstads
kommun från Moderaterna, KS/2019-0586

Beslutsunderlag
Motionerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

att remittera samtliga motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Diariet
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-10-24

KS/2018-0515

KF § 217

Revidering av Arvodesreglemente för
förtroendevalda

Kommunfullmäktiges beslut

att anta reviderat arvodesreglemente
att arvodesreglementet ska aktualitetsförklaras senast 2022-04-30
att sjunde stycket i § 22 ändras från "Yrkande om ersättning för förlorad
arbetsinkomst i form av retroaktiv lön ska framställas senast inom kalenderåret"
till "Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av retroaktiv lön ska
framställas senast inom en månad efter besked.

Sammanfattning av ärendet

Vid antagande av budgeten under hösten 2018 upptäcktes uppenbara fel i
arvodesbilagan. Budgeten beslutades med korrigering av dessa fel. Mot bakgrund
av detta och då även förvaltningen uttryckt att det finnas otydligheter i gällande
arvodesreglemente beslutade personalutskottet den 5 mars 2019 att ge
kommunchefen i uppdrag att tillsammans med kommunfullmäktiges presidium
göra en översyn av gällande arvodesreglemente. Efter genomgång med
kommunfullmäktiges presidium samt arbete med ytterligare förtydliganden i
personalutskottet beslutades att samråd även skulle hållas med samtliga
gruppledare för att stämma av synpunkter på de förslag till förändringar och
förtydliganden som arbetats fram. Samråd med gruppledarna hölls den 3 juni
2019. Vid mötet föreslogs två ytterligare förändringar. Under § 8 gjordes ett
tillägg om att det bör vara gruppledarna som ansvarar för att meddela HR
avdelningen när en årsarvoderad förtroendevald sammanhängande är
frånvarande mer än 30 dagar på grund sjukdom eller annan anledning. Mötet
föreslog även att möjligheten att endast få ersättning för förlorad arbetsinkomst
under max 8 timmar per dygn stryks, avsnitt F med hänvisning till § 3 a-b.

Beslutsunderlag

Förslag till arvodesreglemente
Förändringar och förtydligande av gällande reglemente
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2019-09-11 § 7
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-25 § 130

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat arvodesreglemente med den redaktionella ändring i § 10
stycket 3 som överenskoms vid mötet.
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Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar på att anta reviderat arvodesreglemente, men att texten i
att-satsen "med den redaktionella ändring i § 10 stycket 3 som överenskoms vid
mötet" tas bort.
Elisabeth Johansson (C), med bifall från Lena Martinsson (S), yrkar att
arvodesreglementet ska aktualitetsförklaras senast 2022-04-30.
Lars-Åke Karlgren (V) yrkar att § 22 stycke 7 ändras från "Yrkande om ersättning
för förlorad arbetsinkomst i form av retroaktiv lön ska framställas senast inom
kalenderåret" till "Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av
retroaktiv lön ska framställas senast inom en månad efter besked".

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslut och Kent Hanssons
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kent Hanssons yrkande.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Lars-Åke Karlgrens
ändringsyrkande och finner att så sker.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Elisabeth Johanssons
tilläggsyrkande och finner att så sker.

Beslutet skickas till

HR-avdelningen
Samtliga ordförande i nämnder och styrelser
Samtliga nämndsekreterare
Webbmaster
Diariet
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KS/2019-0491

KF § 218

Revidering av reglemente för
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges beslut

att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen och tekniska nämnden
att det i Kommunstyrelsens reglemente under § 6 läggs till en punkt,
Kommunstyrelsen har ansvar för bostadsförsörjningsprogram.

Reservationer och särskilda uttalanden

Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i våras tillförordnad kommundirektör ett
uppdrag avseende en önskan om att få en översyn och klarläggande avseende
gränsdragningar i uppdrag och roller mellan kommunstyrelse och tekniska
nämnden. Vid behov ska också lämnas rekommendationer och förslag på
förbättringsåtgärder.
Uppdraget har nu övertagits av nuvarande kommundirektören som har
sammanställt förslag till justering av reglementena avseende kommunstyrelsen
och tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av kommundirektören Mats Brocker
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-11 § 211
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-25 § 129

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kent Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Mats Granberg (S), med bifall från Fredrik Eriksson (SD) och Marielle Alvdal
(FI), yrkar att det i Kommunstyrelsens reglemente under § 6 läggs till en punkt,
Kommunstyrelsen har ansvar för bostadsförsörjningsprogram.
Åsa Torstensson (C), med bifall från Lars Tysklind (L), yrkar att ansvar under § 6,
"tillse att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls och aktivt bevaka
fastighetsmarknaden i kommunen samt bevaka att bostadsförsörjningen och
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samhällsbyggandet främjas", fortsatt ska åligga kommunstyrelsen enligt
nuvarande reglemente för kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden anger att de tilläggs- och ändringsyrkanden som bifalls skall inskrivas
i det reglemente det berör.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att så sker.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Mats Granbergs
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Åsa Torstenssons
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Webbmaster
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Bilaga
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KS/2019-0428

KF § 219

Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) direktanvisning för bostäder

Kommunfullmäktiges beslut

att direktanvisa del av den blivande kvartersmarken för bostäder inom det
blivande detaljplaneområdet berörande del av Strömstad 4:16
(Vattentornsberget) till Erlandsson Bygg AB i enlighet med förslag till
markanvisningsavtal.
att ge kommunstyrelsen behörighet att ingå tilläggsavtal till markanvisningsavtalet
för fastställande av markpris.
att tomterna säljs till marknadsmässiga priser.

Reservationer och särskilda uttalanden

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet, se bilaga.
Marielle Alvdal (FI) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-08, KSau § 111, att
ordförandena i kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden och tekniska
nämnden skulle träffa Erlandssons Bygg AB för att diskutera utvecklingen av ett
markområde för bostäder berörande del av Strömstad 4:16, nedan kallat
Vattentornsberget, med anledning av att Erlandsson Bygg AB lämnat in en
planansökan för området till miljö- och byggförvaltningen.
Ett möte hölls med Erlandsson Bygg AB den 15 april där bolaget presenterade
historiken i ärendet. I samband med mötet fick tekniska förvaltningen i uppdrag
att ta fram ett förslag till markanvisningsavtal med förutsättningen att cirka 50%
av den blivande kvartersmarken för bostäder inom det blivande
detaljplaneområdet ska direktanvisas till Erlandsson Bygg AB, medan resterande
del behålls och utvecklas av kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade 2019-06-05, KSau § 167, att godkänna förslag till markanvisningsavtal.
Förslaget till markanvisningsavtal kommunicerades därefter med Erlandsson
Bygg AB som framförde att de skulle vilja att markanvisningen preciserades
ytterligare samt att fastställandet av markpriset utförs i ett tidigt skede istället för
inför antagandet av detaljplanen såsom föreslagits av kommunen.
Förvaltningen informerade kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-28 om
Erlandsson Bygg ABs synpunkter och förvaltningen fick i uppdrag att precisera
markanvisningsavtalet med att kommunen avser att behålla ett område som kan
innehålla 4-6 tomter för friliggande bostäder samt att fastställandet av
köpeskillingen istället ska ske i ett tidigt skede av planprocessen och regleras med
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index. Förvaltningen har reviderat förslag till markanvisningsavtal utifrån det givna
uppdraget, daterad 2019-05-29, rev 2019-09-03.
Markanvisningen föreslås att gälla under två år från kommunfullmäktiges beslut
om godkännande av markanvisningsavtalet och marken avses överlåtas med
äganderätt.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-25 att ge miljö- och byggförvaltningen i
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del av Strömstad 4:16
(Vattentornsberget) för bebyggelse av bostäder där möjligheten att tillskapa par-,
kedje-, radhus samt tomter för friliggande bostäder ska studeras, att
målsättningen är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige senast år
2021-12-31, att påbörja planarbetet omgående och att att uppdra åt
förvaltningen att teckna planavtal med sökanden när planarbetet inleds.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-03
Förslag till markanvisningsavtal, upprättat 2019-05-29, rev 2019-09-03
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-18 § 216
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-25 § 131

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta

att direktanvisa del av den blivande kvartersmarken för bostäder inom det
blivande detaljplaneområdet berörande del av Strömstad 4:16
(Vattentornsberget) till Erlandsson Bygg AB i enlighet med bifogat förslag till
markanvisningsavtal.
att ge kommunstyrelsen behörighet att ingå tilläggsavtal till markanvisningsavtalet
för fastställande av markpris.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt Bivrin (MP) yrkar, med bifall från Marielle Alvdal (FI), på återremiss för att
låta markanvisningen ske genom anbudstävling.
Sven Nilsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Cederbratt (M) yrkar, med bifall från Lars Tysklind (L), Kent Hansson
(S), Anders Ekström (KD), Åsa Torstensson (C) och Lars-Åke Karlgren (V), bifall till
kommunstyrelsens förslag med tillägget att tomterna säljs till marknadsmässiga
priser.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag och finner att så sker.
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Mikael Cederbratts
tilläggsyrkande och finner att så sker.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggförvaltningen; mbn.diarie@stromstad.se
Erlandsson Bygg AB, Att: Markus Brink, Box 9252, 400 96 Göteborg
Diariet
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KS/2019-0596

KF § 220

Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om byggande av gång- och
cykelbro över Bojarkilen från Lars Tysklind,
Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut

att notera interpellationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Lars Tysklind (L) har inkommit med en interpellation där han ställer fråga till
kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson: Delar kommunstyrelsens
ordförande Kent Hansson min och Liberalernas uppfattning att byggande av en
gång- och cykelbro över Bojarkilen är en viktig och angelägen
infrastruktursatsning för att bredda och stärka centrum och att den bör byggas så
snart det är möjligt?
Kent Hansson (S) har svarat: En förbindelse över Bojarkilen hade onekligen

varit en länk mot Kebalsidan som jag personligen inte har något emot.

Men vi har ett uppdrag att behandla skattebetalarnas pengar på bästa sätt
och vi befinner oss nu i ett läge där Strömstads kommun har att ta ställning
hur och om Canningprojektet ska genomföras. Den presentation vi nyligen
fått över kostnadsprognosen i projektet visar att projektet kommer att
kosta skattebetalarna minst 50-70 mnkr exklusive kostnaden för bro över
Bojarkilen. Då måste man ställa sig frågan om en bro är det som vi i
dagsläget ska sätta högt på prioriteringslistan.
Jag tycker heller inte att det är Strömstads skattebetalare som ensam ska
stå för notan av en eventuell bro över Bojarkilen. Det är rimligt att en
eventuell bro medfinansieras av näringslivet. Jag vill minnas att det var
aktuellt för några år sedan att hotellet på Kebal var villiga att finansiera
halva kostnaden. Med tanke på att det skulle vara av stort värde för
hotellet och dess gäster med en broförbindelse så tycker jag att en ny
diskussion om medfinansiering ska tas upp med hotellets ägare.
Det är precis som du beskriver i interpellationen att placeringen av bron är
knuten till detaljplanen på Canning. Innan den är klar kan det inte bli
aktuellt med någon bro. Sedan återstår det att se vad som händer med
Canningprojektet. Om det resulterar i att man ska exploatera Canning
enligt förslaget så innebär det stora delar av berget ska tas ner och då lär
inte bygge av en bro bli aktuell innan berget är borttaget.
Då skulle vårt förslag om en förbindelse längre in i Bojarkilen med
flytbryggor vara ett bra komplement under byggtiden på Canning.
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Nuvarande överfart med linfärjan kan nog knappast vara kvar om man ska
avlägsna berget och då behövs en alternativ lösning. En flytbryggelösning
skulle visserligen förlänga avståndet mellan Kebal och centrum med ca 500
m men det skulle vara en billig och funktionell lösning.
Mot bakgrund av ovanstående är mitt svar på interpellationen att en bro
endast kan bli aktuell om den delfinansieras av näringslivet med minst
halva kostnaden. Eftersom det med all säkerhet dröjer många år innan en
bro kan bli aktuell tycker jag att en flytbryggeförbindelse längre in i
Bojarkilen är det bästa alternativet.
Beslutsunderlag

Interpellation från Lars Tysklind (L)
Svar från Kent Hansson (S)

Beslutet skickas till
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KS/2019-0595

KF § 221

Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om öppenhet och dialog kring
köpet av Strömstads Sjukhus från Åsa
Torstensson, Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

att notera interpellationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Torstensson (C) har inkommit med en interpellation där hon ställer frågor till
kommunstyrelsens ordförande:
Fråga 1. Hur har den demokratiska processen i Strömstads kommun, avseende att
tillskriva och sluta avsiktsförklaring med Västra Götalandsregionen om köp av
Strömstads sjukhus, gått tillväga och anser kommunstyrelsens ordförande att
ärendet är berett i öppen demokratisk anda? och
Fråga 2. Anser kommunstyrelsens ordförande att offentlighetsprincipen och
förvaltningslagen gäller alla inom Strömstads kommuns förvaltning och
organisation?
Kent Hansson (S) har svarat:
Fråga 1. I slutet av juni skickade jag en skrivelse till Västra Götalandsregionen där
jag ville få till en dialog om ett eventuellt övertagande av Strömstads sjukhus.
Oppositionen deklarerade tidigt, redan i samband med att jag tillskrev regionen i
juni månad, att man var emot ett övertagande av sjukhuset. Därmed ställde man
sig också utanför den fortsatta dialogen med Regionen.
Skrivelsen resulterade i ett möte med Regionstyrelsens ordförande som hölls i
början av september. Det var ett förutsättningslöst möte politiker emellan där vi
presenterade våra tankar. Därefter kom vi överens med Västfastigheter, som är
regionens fastighetsförvaltare om att formulera en gemensam avsiktsförklaring
mellan Strömstads kommun och Västra Götalandsregionen som ska ligga till grund
för eventuellt framtida beslut.
Vi formulerade ett förslag till avsiktsförklaring som för vår del var ett
arbetsdokument där vi kom med inspel om hur vi ville ha det formulerat, vilket
också är anledningen till att den inte diarieförts.
Vårt förslag till avsiktsförklaring accepterades i sin helhet av Västra
Götalandsregionen och behandlades på Regionstyrelsens sammanträde den 15
oktober. En enig Regionstyrelse godkände avsiktsförklaringen.
Det är först nu, efter Regionstyrelsens beslut att godkänna avsiktsförklaringen
som det blir ett ärende i Strömstads kommun. Ett ärende som kommer att ha
sedvanlig politisk hantering, där självklart alla partier kommer till tals.
Fråga 2. Ja
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Beslutsunderlag

Interpellation från Åsa Torstensson (C)
Svar från Kent Hansson (S)

Beslutet skickas till
Diariet
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